
 

 

Data: 23 octombrie 2013 

Ședința nr. : 7 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sala 104 

Moderator: Domnica Manole, Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul I 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

 

 

15:00 – 15:30 

 

 

Prezentarea acțiunilor nerealizate din Raportul Sectorial  Intermediar 2011 -  

trimestrul II 2013 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

 

Act. 1.1.4 punct. 2  

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante 

Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2013 

 

Act. 1.3.4. punct. 2 

Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a 

persoanelor cu vechime în muncă   

Termenul de realizare:Trimestrul I-II 2012 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 

 

 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE JUSTIȚIE: 

 

Act. 1.3.1. punct. 3  

Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în conformitate 

cu modificările legislației 

Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2013 

Act. 1.3.4. punct. 2  

Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al Justiţiei şi a 

persoanelor cu vechime în muncă 

Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012 

Act. 1.3.1. punct. 4  

Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice 

Termenul de realizare: Trimestrul I-IV 2013 

Act. 1.3.4. punct. 3  

  

 

 

 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Sistemul judecătoresc ” 

 



Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de judecător 

Termenul de realizare: Trimestrul III 2012- IV 2014 

Raportor: Anastasia PASCARI 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

Act. 1.1.11. punct. 1  Crearea condițiilor necesare pentru funcționarea efectivă a poliției 

judecătorești 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2013- II 2014 

Raportor: Ana ARSENI 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

Act. 1.1.11. punct. 3  

Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru 

asigurarea securităţii acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012- IV 2014 

 

Act. 1.1.11. punct. 4  

Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a 

inculpaţilor în timpul procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de 

nevinovăţie 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012-IV 2013 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

Intervenție: Cazacu Doina, Secretariatul grupurilor de lucru.  

 

 

15:30– 15:45 

 

Runda de discuții cu privire la conținutul acțiunilor nerealizate din Raportul 

Sectorial  Intermediar 2011 -  trimestrul II 2013.  

 

15:45 –16: 00 Aprobarea Planului de Activitate al grupului de lucru pentru anul 2013 

 

 

16:00-16:15 

 

Există acțiuni desuete sau irelevante în Pilonul I? 

 

Opinii, propuneri. 

 

 

16:15 – 16:30 

 

 

Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  9 membri prezenți din numărul total de 12 membri cu drept 

de vot; 



b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei   

 

Subiectul I. Prezentarea acțiunilor nerealizate din Raportul Sectorial  Intermediar 2011 -  

Trimestrul II 2013 și Subiectul II. Runda de discuții cu privire la conținutul acțiunilor nerealizate 

din Raportul Sectorial  Intermediar 2011 -  Trimestrul II 2013.  

 

Domnica Manole: 

Ședința se declară deschisă. Se propune de a trece la discutarea subiectului I din agendă. 

Potrivit agendei, raportor este Ministerul Justiției. 

Act. 1.1.4 punct. 2  

Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind organizarea 

judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante.  

Domnica Manole: 

Act. 1.3.1. punct. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației  

Olga Pisarenco: 

Acțiunea respectivă nu este realizată, pe motiv că nu a fost modificat cadrul normativ;  

Domnica Manole: 

Din cîte cunosc, era un proiect care se elabora de Ministerul Justiției.  

Olga Pisarenco: 

Un proiect este, însă nu este trimis încă la Guvern; 

Domnica Manole: 

Dacă nu sunt întrebări, măsurile date rămîn a fi nerealizate. 

Concluzie: Acțiunea nu este realizată. 

Olga Pisarenco: 

Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă 

Termenul de realizare: Trimestrul I-II 2012 

Este legată direct de acțiunea 1.3.4. punct. 3,  Implementarea sistemului unic de accedere la profesia de 

judecător.  

Doina Cazacu: 

Aveți o perioadă planificată pentru realizarea acțiunilor menționate? 

Olga Pisarenco: 

De fapt există un proiect de regulament, dar pînă nu va fi modificată Legea INJ, nu se știe finalitatea 

acestuia. 

Act. 1.3.1. punct. 4 Crearea unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și 

reprezentanți altor profesii juridice. Mijloacele financiare au fost planificate pentru anul 2014, pe motiv 

că anul acesta(2013) se repară sediul INJ, și va fi creată o sală specială pentru acest centru. 

Nadejda Hriptievschi: 

Am o întrebare, sistemul unic de accedere la profesia de judecător de fapt reiese din Legea privind 

organizarea judecătorească nr. 514; 

Olga Pisarenco: 

Însă nu este clar din lege care este metodologia, remunerarea  membrilor comisiei, Legea INJ nu 

prevede și nu putem să organizăm aceste examene, deoarece nu sunt prevăzute cheltuieli pentru aceste 

acțiuni. 

Nadejda Hriptievschi: 

La moment se aplică sistemul vechi de selectare a judecătorilor? 

Olga Pisarenco: 

Cei care vin la CSM,  conform procedurii vechi, cererile respective sunt adresate către INJ, care le 

acumulează. Comisia unică de admitere care reiese din Strategie urmează a fi convocată în perioada în 



care se desfășoară examenele de absolvire din cadrul INJ, care au loc în luna martie. Respectiv, dacă se 

modifică legea și se reușește de implementat aceste acțiuni în luna martie, ar fi o soluție.  

După ce va fi creată comisia, se va putea realiza și acțiunea 1.3.4. punct. 2.  

La acțiunea 1.3.4. punct. 3 nu este clar termenul. Termenul limită este trimestrul IV 2014, cînd trebuie 

implementat sistemul, însă aceasta este o acțiune permanentă. Dacă este vorba despre crearea 

sistemului, atunci mai este termen pînă în 2014. 

Daniela Groza: 

Cine este responsabil de modificarea Legii cu privire la INJ? 

Valentin Covali:  

Care este prima instituție responsabilă? 

Olga Pisarenco:  

Pentru elaborarea cadrului normativ- Ministerul Justiției, iar cadrul normativ intern nu-l avem, pînă nu 

se modifică Legea cu privire la INJ; 

Oleg Mancevschi: 

Care este motivul că nu este elaborat cadrul normativ, nu sunt surse financiare? 

Olga Pisarenco:  

Nu, am explicat deja, mijloacele financiare pentru dotarea centrului sunt planficate pentru 2014, anul 

acesta se reconstruiește sediul institutului, aripa de la vale, unde sunt două săli mari, dedicate anume 

pentru centru, unde vor fi instalate mijloacele de comunicație. 

Domnica Manole: 

Dacă nu sunt întrebări, măsurile respective rămîn ca fiind nerealizate. 

Concluzie: acțiunea este nerealizată. 

Nadejda Hriptievschi: 

Dacă este cazul să facem o recomandare, să se inițieze un proiect, sau un grup de lucru privind INJ. 

Lilia Ioniță: 

Proiectul de Lege cu privire la modificarea Legea privind INJ este practic definitivat, el urmează a fi 

expediat deja la avizare. Noi am avut întrevederi cu reprezentanții INJ, s-au discutat mai multe aspecte, 

proiectul la moment este pe masa conducerii, care verifică aspectele conceptuale și a modificărilor 

propuse la legea INJ. Au fost prezentate careva obiecții, astfel proiectul se definitivează și cu siguranță 

săptămîna viitoare pleacă pentru a fi avizat, ulterior va fi expediat la toate autoritățile publice și 

instanțele judecătorești, pentru a fi avizat. 

Olga Pisarenco:  

S-a discutat cu reprezentantul Ministerului Justiției, la INJ acuma la fel se discută acest proiect. Avem 

în format electronic toate propunerile noastre, vineri urmează să se expedieze către Ministerul Justiției. 

Poate să facem și o ședință în acest sens. 

Lilia Ioniță: 

Ședințe se vor desfășura pe parcurs, deoarece proiectul este în întîrziere și trebuie să avansăm.  

Olga Pisarenco:  

Sunt un șir de aspecte care urmează a fi discutate. 

Lilia Ioniță: 

Este adevărat, numai că urmează să luați în calcul faptul că sunt foarte multe proiecte. Coordonarea va fi 

respectată. 

Doina Cazacu: 

Este stabilit un termen pentru transmiterea proiectului către Guvern? 

Lilia Ioniță: 

Da, este stabilit către finele anului, aproximativ 20 decembrie 2013 trebuie să fie remis Guvernului spre 

examinare. 

Mai este și acțiunea 1.1.4 punct. 2 privind modificările la Legea 514 privind organizarea judecătorească, 

praсtica finanțării sistemului judecătoresc, săptămîna trecută a fost prezentat un studiu cu suportul 

ROLISP în cadrul Ministerului Justiției, acum colegii din Direcția Generală Legislație, în coordonare cu 

Departamentul de Administrare Judecătorească urmează să examineze propunerile. Ar fi o problemă, 

deoarece în cadrul Ministerului Justiției nu există specialiști cu experiența necesară pentru a efectua 



studiul, la Departamentul de Administrare Judecătorească se înregistrează o lipsă acută de personal, ce 

ține de finanțe, dar în baza studiului care a fost prezentat săptămîna trecută s-a început lucrul. Este fixat 

termenul pentru prezentare Guvernului pînă la sfîrșitul acestui an, la moment nu este redactată nici 

măcar versiunea primară a proiectului. 

Olesea Stamate: 

Studiul este publicat undeva? 

Lilia Ioniță: 

Săptămîna trecută a fost prezentat, nu pot să vă spun dacă a fost plasat pe vreun site. 

Ina Pislaru: 

A fost prezentat, însă din motivul că au fost mai multe evenimente, mai mulți invitați nu erau prezenți. 

Doina Cazacu: 

Ați putea, vă rugăm, să expediați secretariatul studiul ca ulterior acesta să fie expediat tuturor membrilor 

grupului de lucru? 

Ina Pislaru: 

Da, bineînțeles. Probabil va mai fi organizată o ședință privind dezbaterea publică a studiului, au fost 

reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiție, însă nu erau suficienți. 

Lilia Ioniță: 

Deci, această acțiune rămîne a fi nerealizată. Dar pînă la sfîrșitul acestui an sperăm să o realizăm. 

Domnica Manole: 

Sunt careva întrebări, recomandări, sugestii față de Dna Ioniță? Dacă nu sunt, trecem la următoarea 

acțiune, Legea 544? 

Lilia Ioniță: 

Legea 544 privind unificarea sistemului de accedere la profesia de judecător, în principiu problema 

urma să fie rezolvată, astfel cei care absolvesc INJ trec prin Comisia de absolvire, și cei care au 

experiență deja de 5 ani în specialități juridice, la fel trebuie să susțină un  examen în fața Comisiei INJ, 

deja alte aspecte tehnice, cum se vor desfășura aceste examene, cum se vor convoca comisiile, urmează 

a fi rezolvată de către Legea INJ, deci nu mai este vorba de modificarea Legii 544. 

Domnica Manole: 

Alte întrebări? Este indicat termenul de realizare semestrul IV 2011? 

Lilia Ioniță: 

Problemele acestea au fost discutate și la Pilonul VII, pe coordonarea întregii acțiuni și probabil anul 

viitor se vor modifica termenii. 

Domnica Manole: 

Următorul raportor este Ministerul Afacerilor Interne. 

Veaceslav Iurțuc: 

Acțiunea privind poliția judecătorească, ea este realizată, este creată structura separată în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, însă pe interior în cadrul MAI, sunt un șir de dificultăți ce ține de 

majorarea statelor de personal, dotarea, sunt un șir de probleme, în mare măsură țin de finanțare. După 

reforma MAI ne-au fost reduse din serviciu 70 de unități, acuma Serviciul nu poate să asigure aducerea 

forțată și alte activități ce țin de competența respectivă. Însă la moment este un demers  către Dl. 

Ministru, în termenii care sunt stabiliți trimestrul II 2014, posibil că va fi reealizată acțiunea și să fie 

funcțional serviciul respectiv. Însă vor apărea și alte probleme la finele anului 2014, de la 1 ianuarie 

2015 cînd va transmis acest serviciu de la MAI către Ministerul Justiției. Una dintre probleme ține de 

sediu, MAI nu va crea un edificiu separat. Deci urmează, împreună cu MJ de găsit soluții pe acest 

segment. Efectivul actual de 103 angajați, la 30% este funcționabil, restul se bazazează pe alți angajați 

ai MAI. Individual serviciul nu este funcțional, pe motiv că nu este dotare respectivă și lipsa de efectiv. 

Valentin Covali: 

Care sunt indicatorii de realizare a acțiunii respective? 

Doina Cazacu: 

Crearea structurii separată în cadrul MAI, echipament necesar procurat și instalat. 

Valentin Covali: 

Crearea înseamnă: și elaborarea cadrului normativ, și procurarea echipamentului, și instalarea, și 



personal... 

Veaceslav Iurțuc: 

În plan sunt indicate la general, instalarea presupune în instanțele de judecată, este un alt aspect, dotarea 

serviciului cu echipament special. În instanțe sunt alte acțiuni, de asta nu este clar indicatorul din 

instanță. 

Nadejda Hriptievschi: 

Primul indicator este crearea structurii separate, care este realizată. Respectiv acțiunea poate fi parțial 

realizată, deoarece structura este creată, însă ceilalți indicatori nu sunt la moment realizați. 

Veaceslav Iurțuc: 

Pe interior, este funcțional, respectiv acțiunea este parțial realizată. 

Valentin Covali: 

Dvs, Dle Iurțuc  prezentați actul ministrului prin care a fost instituit serviciul, dacă îl prezentați 

secretariatului, reiese faptul că careva acțiuni s-au făcut.  

 Veaceslav Iurțuc: 

Este ordin intern de funcționare a serviciului respectiv și pe site-ul IGP 

(http://www.politie.gov.md/ro/serviciul-politiei-judecatoresti)  este indicat. 

Ce ține de crearea structurii respective, ea este creată.  

Daniela Groza: 

Spuneți vă rog, care este numărul de personal prevăzut pentru serviciu? 

Veaceslav Iurțuc: 

Conform statelor- 104 de angajați, dar necesarul care trebuie să fie este de 350 angajați. La moment- 

250 de angajați lipsesc, respectiv serviciul este incomplet. Reiese că 30-25% funcțional. 

Olivia Pîrțac: 

În bugetul pentru 2013 aveți alocați mai mult de un milion, ce se întîmplă cu acești bani? 

Veaceslav Iurțuc: 

Mijloace financiare destinate inplementării, vă referiți la aceasta? 

În 2013 nu avem nimic, este confuz că nu este specificat ce revine poliției judecătorești. Pentru 2014 

sunt prevăzute surse pentru amenajarea sălilor instanțelor de judecată, dar anume pentru serviciul acesta 

nu este clar. Dacă ar fi destinate surse financiare direct, atunci putem face ceva concret. 

Doina Cazacu: 

Respectiv, nu putem califica acțiunea ca fiind realizată. 

Valentin Covali: 

Parțial realizată. 

Domnica Manole:  

Alte întrebări? 

Doina Cazacu: 

La ultima ședință din septembrie, acesată acțiunea avea calificativul de nerealizată, dacă la moment 

poate fi pusă la vot calificarea acțiunii ca fiind realizată parțial? 

Veaceslav Iurțuc: 

Pînă la finele anului se preconizează majorarea statelor, sunt demersuri înaintate în acest sens, de asta 

consider că acțiunea este realizată parțial, pînă în trimestrul II 2014, o să ne încadrăm în termeni. 

Domnica Manole: 

Se pune la vot acțiunea ca fiind realizată parțial; 

Concluzie: votată unanim. 

Domnica Manole: 

Următorul raportor- Consiliul Superior al Magistraturii, însă reprezentantul lipsește.  

Va fi inclus în agenda din ședința următoare. 

 

Subiectul III. Aprobarea Planului de Activitate al grupului de lucru pentru anul 2013 

Doina Cazacu: 

Stimați membri ai grupului, aveți în față Planul de activitate pentru 2013, Pilonul I. Acțiunile sunt cele 

planificate, pe de o parte și  celelalte acțiuni realizate, fiind indicate lunile în care s-au realizat. Pentru 

http://www.politie.gov.md/ro/serviciul-politiei-judecatoresti


unele acțiuni, dacă nu au fost prevăzute acțiuni sau nu au fost planificate acțiuni pe motivul lipsei 

cadrului normativ, cum este cazul INJ,  nu au fost bifate rubricile. Astfel, s-au făcut mențiuni – Notă: nu 

au fost prevăzute acțiuni. 

Domnica Manole: 

Potrivit Agendei ședinței de astăzi este planificat aprobarea Planului de Activitate al grupului de lucru 

pentru anul 2013, se pune la vot, cine este pentru votarea Planului de Activitate al grupului de 

coordonoare și monitorizare pentru anul 2013? 

Concluzie:  

Votat unanim. 

 

Subiectul IV. Există acțiuni desuete sau irelevante în Pilonul I? Opinii, propuneri? 

 

Nadejda Hriptievschi: 

Eu am o propunere, la ședința de la pilonul III am văzut că sunt puse în agendă care acțiuni sunt desuete 

și care poate trebuie excluse. Poate venim cu propuneri, iar în agenda viitoare le includem, le discutăm 

detaliat, ca să le discutăm și la pilonul VII, ca pînă la sfîrșitul anului să modificăm planul de acțiuni.  

Urmează să evaluăm calificativele- realizat, realizat parțial, nerealizat. 

Olesea Stamate: 

Este foarte greu de a da o apreciere corectă acțiunilor realizate parțial, uneori 80% din acțiune este 

realizată și este considerată realizată parțial, alteori 20% și se califică la fel. 

Valentin Covali: 

Formarea unui grup, consideăm că sunt realizate 5%, dar dacă ...din măsurile întreprinse apreciem 

realizat sau nu.  

Doina Cazacu: 

Sunt anumite acțiuni a căror realizare nu este relevantă sau a căror realizare nu este necesară, s-a epuizat 

subiectul, spre exemplu instanțele economice nu mai sunt, dar urmează a fi realizat un anumit studiu, 

care implică cheltuieli suplimentare și ineficiente. Vis-a-vis de acțiunile acestea desuete, împreună cu 

colegii de la secretariat s-a discutat privind modificarea Regulamentului și să apară o rubrică/categorie 

aparte. Aceste acțiuni de obicei sunt catalogate ca fiind nerealizate și sunt înserate în rapoarte cu roșu, 

dar de fapt acestea nu mai sunt necesare. Și la acțiunile cu caracter continuu le calificăm la fel- 

nerealizate, ne propunem să facem o divizare, a acțiunilor cu caracter permanent și continuu. Spre 

exemplu planificarea bugetară este tocmai pentru 2014... Vă expuneți Dvs ce propuneri aveți.  

Olivia Pîrțac: 

Urmează a fi divizate aceste două subiecte, la Grupul de coordonare pentru pilonul VII s-a discutat, iar 

modificarea Regulamentului este un subiect aparte. Pe ordinea de zi sunt incluse în agendă discuții 

despre acțiunile desuete, dacă grupul Dvs consideră că sunt astfel de acțiuni, pentru a le separa și a le 

discuta în cadrul Pilonului VII. 

Valentin Covali: 

Dacă vorbim de acțiunile irelevante, noi putem să le selectăm și să solicităm, după propunerile înaintate 

Parlamentului, modificarea Planului  de Acțiuni, să modifice și Strategia.  

Nadejda Hriptievschi: 

Ele nu trebuie excluse, pentru ca să nu modifice legea, dar la implementare să le catalogăm ca 

irelevante. 

Valentin Covali: 

Noi trebuie să modificăm planul și strategia, pentru a include, a exclude anumite acțiuni. 

Domnica Manole: 

Care modalitate de a identifica și exclude din Planul de acțiuni anumite acțiuni o acceptăm? 

O opinie este că ar trebui să solicităm organului legislativ  operarea modificărilor, prin intermediul 

Pilonului VII sau le concretizăm care sunt acestea. 

Doina Cazacu: 

Fiecare instituție are anumite acțiuni, de implementarea cărora este responsabilă, ei dau aprecierea și le 

expediază secretariatului. Secretariatul le prezintă întregului grup de monitorizare, după care acestea 



sunt discutate în cadrul ședinței. 

Domnica Manole: 

Atunci, fiecare instituție responsabilă trebuie să vină cu propunerile sale în domeniul respectiv, iar 

aceasta trebuie de realizat într-o ședință concretă. 

Doina Cazacu: 

Pentru ședința viitoare propunem ca fiecare instituție să vină cu acțiunile pe care le-a identificat ca fiind 

irelevante/desuete, iar în cadrul grupului de coordonare se discută și se pun  la vot.  

Nadejda Hriptievschi: 

Planul de acțiuni este un document foarte complex și propun să stabilim un termen pentru ca fiecare 

instituție să facă recomandări. Iar secretariatul să le compeleze, într-un document unic, iar la următoarea 

ședință doar să mergem pe fiecare dintre ele, să le votăm. 

Domnica Manole: 

Urmează să stabilim un termen. 

Valentin Covali: 

Trebuie făcută o adresare oficială, adresată conducătorului instituției, atunci aveau să prezinte oficial; 

Nadejda Hriptievschi: 

Fiecare dintre noi reprezintă o instituție, de asta fiecare își asumă responsabilitatea de a coordona pe 

interior acest subiect.  

Valentin Covali: 

Vorbim doar de Pilonul I; 

Nadejda Hriptievschi: 

Propunem ca pînă la 10 noiembrie toate instituțiile să prezinte propunerile ce țin de acțiunile desuete și 

să le expedieze secretariatului.  

Domnica Manole: 

Poate secretariatul va face o interpelare oficială către toate instituțiile responsabile. 

Olga Pisarenco: 

Consideră că ar fi mai bine ca solicitarea să fie adresată către toți Pilonii, într-o notă informativă INJ să 

poate introduce toate acțiunile desuete. 

Doina Cazacu: 

Scrisoarea cu solicitare o expediem mîine, 24 octombrie 2013, această procedură nu durează. 

Olivia Pîrțac: 

Nu urmează să expediem scrisori formale, deoarece nu este vorba de existența unui număr mare de 

acțiuni desuete, aceasta este excepția și nu regula, de aceasta vă întrebăm ca și grup dacă ați sesizat 

asemenea excepții și să le identificați, dar nu Minsiterul Justiției se adresează cu o solicitare privind 

identificarea acțiunilor desuete. Nu se pornește de la ideea că Planul de Acțiuni este desuet. Nu este 

cazul că ar fi necesară o adresare formală din partea Ministerului Justiției.    

Domnica Manole: 

Atunci în ședința următoare fiecare instituție selectează aceste acțiuni și vor fi examinate.  

Olivia Pîrțac: 

Ca și secretariat, noi am observat 2-3 acțiuni de acest gen din toată Strategia. 

Domnica Manole: 

Secretariatul cunoaște care acțiuni sunt desuete, le selectează și vor fi discutate în ședința următoare. 

Doina Cazacu: 

Dacă reprezentanții instituțiilor consideră că sunt și alte acțiuni decît cele pe care le va prezenta 

secretariatului, vin cu propuneri. 

Valentin Covali: 

Fiecare instituție trebuie să vină cu o notă informativă argumentată care va fi prezentată Pilonului VII, 

spre exemplu: Procuratura Generală...eu nu sunt Procuratura Generală. 

Domnica Manole: 

Mai apare și o altă întrebare, puteți să vă asumați răspunderea să dați o calificare din numele 

Procuraturii Generale. 

Valentin Covali: 



Ca și membru al grupului de lucru - da, dar din numele Procuraturii Generale- nu. Noi le vom prezenta, 

iar Pilonul VII va decide asupra modificărilor respective. 

Domnica Manole: 

Se pune la vot: cine este pentru opțiunea ca pînă la 10 noiembrie, fiecare intituție responsabliă de 

implementarea acțiunilor să prezinte o notă informativă în scris privind acțiunile irelevante. 

Valentin Covali: 

Doar o precizare, după scrisoarea nostră oficială sau fără scrisoare oficială. 

Domnica Manole: 

Fără scrisoare oficială, deoarece am apreciat în cadrul ședinței... 

Valentin Covali: 

Cu termenul sunt de acord, dar cred că trebuie expediată scrisoare oficială din partea secretariatului de 

lucru către grupurile respective; 

Olga Pisarenco: 

Urmează să expediați o scrisoare oficială, ca să o pot prezenta conducătorului instituției; 

Olivia Pîrțac: 

Faptul că Planul va fi modificat este un alt subiect, acuma se discută doar acțiunile desuete, care sunt 

una- două pe tot Planul de acțiune. Nu este stabilită nici o acțiune pe Pilonul I, este o acțiune care a, 

stabilit-o ca realizată, deoarece în esență, ea este realizată, dar grupul la raportare a apreciat-o ca fiind 

realizată. Atunci cînd a fost prezentat raportul Intermediar pentru Pilonul I a fost prezentată doar o 

acțiune ca irelevantă.  

Nadejda Hriptievschi: 

Cred că oricum exercițiul acesta este necesar, sunt anumite acțiuni la care revenim periodic. Vor fi doar 

propunerile de la instituții, pînă la urmă nu suntem noi factorul decizional, dar măcar facem o propunere 

pentru Pilonul VII,  îl analizează cei care monitorizează întreaga Strategie și vor lua decizia: dacă noi le 

considerăm irelevante, dar într-un final acestea sunt considerate relevante... 

Olivia Pîrțac: 

Ministerul Justiției nu poate expedia această solicitare, deoarece MJ va stabili pentru sine aceste acțiuni, 

de aceasta este  interesul instituțiilor a căror acțiuni sunt desuete să raporteze și nu a MJ.  

Doina Cazacu:  

Dacă este o solicitare din partea membrilor grupului de a expedia o solicitare, din numele membrilor 

grupului. 

Domnica Manole: 

Se pune la vot: la solicitarea secretariatului, pînă la data de 10 noiembrie 2013, instituțiile responsabile 

de implementarea acțiunilor din Strategie să expedieze informația privind acțiunile irelevante/desuete.  

Valentin Covali: 

Poate depășim și asta, poate sunt și alte momente care urmează a fi concretizate, spre exemplu termenul 

de realizare, formularea, instituții alte de realizat. 

Domnica Manole: 

Atunci solicităm și precizarea altor inexactități, completări și altă informație relevantă. 

Olivia Pîrțac: 

Fiecare instituție poate să facă acest lucru, dar ca acțiune  sistematizată, anul viitor, 2014, va începe un 

proces sistematizat. Ca proces finalizat va fi pentru anul 2014. 

Domnica Manole: 

Se pune la vot: cine este pentru? 

Concluzia: 

Votat unanim 

 

 

 

 

Subiectul V. Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 



ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

Doina Cazacu: 

Pentru agenda ședinței viitoare rămîne ca raportor CSM, cu acțiunile stabilite pentru ședința din 

23.10.2013 

Act. 1.1.11. punct. 3  

Instalarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a sistemelor de control acces pentru asigurarea securităţii 

acestora 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012- IV 2014 

 

Act. 1.1.11. punct. 4  

Reutilarea sălilor de judecată în vederea dezinstalării mecanismelor de izolare a inculpaţilor în timpul 

procesului pentru respectarea principiului prezumţiei de nevinovăţie 

Termenul de realizare: Trimestrul I 2012-IV 2013 

Raportor: Nichifor COROCHII 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- aprobarea Raportului de activitatea grupului pe Pilonul I, 2013; 

- stabilirea datelor ședinței următoare; 

- stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe. 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 28 noiembrie  2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: Examinarea acțiunilor scadente în Trimestrul III-IV 2013 
 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

- Agenda ședinței; 

- Planul de activitate al Grupului de lucru pentru 2013; 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Vicepreședintele și 

Secretarul Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției. 

VII.  Semnături  

          Vicepreşedintele Grupului de lucru                                             Secretarul Grupului de lucru 

                _________________________                                       _________________________ 

Domnica MANOLE                                                          Doina CAZACU 

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I 



Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

 Lilia Ioniță Ministerul Justiției 

 Clim Irina Departamentul de Administrare Judecătorească    

 Olga Pisarenco Institutul Național de Justiție 

 Oleg Mancevschi  Uniunea Avocaților 

 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

 Domnica Manole Asociația Judecătorilor (Curtea de Apel) 

 Virgiliu Buhnaci Asociația Judecătorilor (instanțele judecătorești) 

 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

 Nadejda Hriptievschi Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

B. Membrii observatori  

 Ina Pislaru USAID ROLISP 

 Veaceslav Iurțuc  Ministerul Afacerilor Interne 

C. Membrii invitați  

 Erik Svanidze Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domaniul justiției” 

 Oleasea Stamate Reprezentantul Asociației PROMOLEX 

 Ion Graur Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domaniul justiției” 

 Adriana Mîrza Proiectul UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domaniul justiției” 

 

D. Secretariat  

 Veronica Vition  Ministerul Justiței 

 Olivia Pîrțac Ministerul Justiței 

 Igor Blanari  



 Doina Cazacu Ministerul Justiței 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

 Nichifor Corochii Consiliul Superior al Magistraturii 

 Ghenadie Nicolaev Curtea Supremă de Justiție 

 Adrian Grigorev Centrul de Telecomunicații Speciale 

 

 

 


