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Notă: Raportul a fost aprobat în cadrul ședinței grupului  de coordonare și monitorizare din  21 iulie 2016 
 
I. ASPECTE GENERALE  

 
Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu privire la aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei 

prejudiciare, consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor, 

modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea politicii penale şi 

consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.  

   În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 83 de acţiuni. În trimestrul II anul 2016, conform 

termenelor, trebuiau finalizate 71  acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării  altor 13 acţiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de 

realizare. Pentru 83 din aceste acţiuni, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-

2016, este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul lor  de realizare şi alte detalii relevante. Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de 

realizare al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acţiunilor, dificultăţile şi provocările privind procesul de 

realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea fiecărei acţiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea 

acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni realizate – albastru; acţiuni realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, acţiuni 

desuete sau irelevante – portocalie. 

 

Din cele 71 acţiuni scadente la data de 30 iunie 2016 – 51 sunt realizate, 16 realizate parţial, iar 4 nerealizate.  

 
Acţiuni scadente trimestru II anului 2016 Acţiuni realizate Acţiuni realizate parţial Acţiuni nerealizate 

71 51 16 4 

100% 72% 22% 6% 

 
La fel 8 din acţiunile cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că în privinţa lor au fost planificate şi au demarat acţiuni de implementare, fie că, 

în virtutea termenului mai restrîns de realizare, trebuiau demarate astfel de acţiuni. Din aceste acţiuni, 2 acțiuni pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 3 acţiuni 

pot fi considerate realizate parţial pentru perioada de raportare și 2 acțiuni nerealizate. 

 
Acţiuni cu caracter continuu  

 
Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni desuete sau irelevante 

8 2 4 2 0 

100% 25% 50% 25% 0% 
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La fel 5 din acţiunile cu un termen mai mare de realizare sunt reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că în privinţa lor au fost planificate şi au demarat acţiuni de 

implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrîns de realizare, trebuiau demarate astfel de acţiuni. Din aceste acţiuni, 1 acțiune este realizată, 2 acţiuni pot fi considerate 

realizate parţial pentru perioada de raportare și 2 nerealizate. 

 
Acţiuni cu  

un termen mai mare 

Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni desuete sau irelevante 

5 1 2 2 0 

100% 20% 40% 40% 0% 

 

 

A.  Acţiuni nerealizate (scadente): 
1. Act. 2.2.2. punct 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratur 

2. Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii 

3. Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării  modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competenţelor procuraturii 

4. Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii 

 
 

*** 

B.  Acţiuni realizate parţial (scadente): 
 1. Act. 2.2.2 punct.2  Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 

 2. Act. 2.2.3 punct.1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, 

numărul necesar de personal administrativ şi alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor 

3. Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Procurorilor şi a organelor acestuia 

4. Act. 2.2.3. punct.4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii 

5.Act. 2.2.6 punct.3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităţilor ei instituţionale 

6. Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor procuraturii cu publicul 

7.Act. 2.2.6 punct.5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii 

8.Act. 2.2.6 punct.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile 

Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

9. Act. 2.3.1 punct.6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară 

10. Act. 2.3.3. punct. 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare 

11. Acț. 2.3.4. punct.3 Elaborarea normelor interdepartamentale privind modul, procedura şi condiţiile de funcţionare a grupurilor interdepartamental 

12.Act. 2.4.1. punct. 1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” 

13.Acț.  2.4.1. punct.2  Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor 

14. Acț.  2.4.1. punct.4  Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de perfecţionare a acestuia 

15. Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală 
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16.Acț 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate 

 

II. ASPECTE SPECIFICE  

 

 

 Acţiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2016) 

 

 
Numărul domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii (conform 

Planului de acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

 

 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implement

are al 

acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate

); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționat

ă  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în 

care a 

existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Direcţia strategică 2.1. Revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare 

 

Act. 2.1.1. punct. 1 

Perfecţionarea 

cadrului legal privind 

activitatea poliţiei şi 

a carabinierilor prin 

elaborarea legii cu 

privire la activitatea 

poliţiei şi statutul 

poliţistului, a legii cu 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

1.Proiecte 

de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului

; 

2.Actele 

normative 

Trimestrul IV 

2011 - 

Trimestrul IV 

2012 

1. A fost elaborată  şi adoptată Legea cu privire la 

Poliţia de Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 

76-80/245 din 20.04.2012 

 

2. A fost elaborată şi adoptată Legea privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate (nr. 

50 din 22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012 

 

3. A fost elaborată şi adoptată Legea privind 

Realizată

* 

Asistenţă 

externă, 

colaborare 

cu 

societatea 

civilă. 

- -Legea cu 

privire la 

Poliţia de 

Frontieră 

-Legea privind 

prevenirea şi 

combaterea 

criminalităţii 

organizate 
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privire la Serviciul 

Carabinieri şi a altor 

acte legislative 

relevante şi aducerea 

actelor normative în 

vigoare în 

corespundere cu 

acestea 

 

 

elaborate 

sau 

modificate. 

 

activitatea specială de investigaţie (nr. 59 din 

29.03.2012). MO nr. 113-118/373 din 8.06.2012 

 

4.  A fost elaborată şi adoptată Legea cu privire la 

aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei 

de foc (nr. 218 din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 

din 14.12.2012 

 

5.  A fost elaborată şi adoptată Legea cu privire la 

activitatea poliţiei şi statutul poliţistului (adoptată la 

27 decembrie 2012). 

 

6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la 

asigurarea şi restabilirea ordinii publice şi este remis 

Ministerului Justiţiei pentru expertizare prin 

scrisoarea nr. 14/1340 din 13.12.2012 

 

7. A fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului 

cu privire la structura şi efectivul –limită ale 

inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului 

Afacerilor Interne (nr. 986 din 24.12.2012). MO nr. 

273-279/1064 din 28.12.2012 

 

8. A fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului 

cu privire la modificarea şi completarea  unor hotărâri 

ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-

279/1067 din 28.12.2012 

9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind 

crearea Centrului pentru managementul situaţiilor de 

criză în domeniul ordinii publice – la moment se află 

la avizare internă.  

10.A fost elaborat[ legea cu privire la activitatea 

Poliţiei şi statutul poliţistului (adoptată la 27 

decembrie 2012) 

-Legea privind 

activitatea 

specială de 

investigaţie 

-Legea cu 

privire la 

aplicarea forţei 

fizice, 

mijloacelor 

speciale şi a 

armei de foc 

-Hotărârea 

Guvernului 

nr.986 

-Hotărârea 

Guvernului nr. 

990 

 

 

 

Act. 2.1.1. punct. 2 

Implementarea 

modificărilor 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Modificări 

implimenta

te 

Trimestrul I-II 

2013 

În vederea realizării acestei acţiuni a fost: 

-elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului cu privire 

la structura şi efectivul limită al Inspectoratului 

Realizată

* 

0.00   
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cadrului instituţional, 

organizaţional şi 

funcţional al MAI şi 

al instituţiilor 

subordonate 

 

 General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne 

(nr.986 din 24.12.2012). M.O. nr.273-279/1064 din 

28.12.2012 

-  elaborată şi adoptată Legea privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii organizate (nr. 50 din 

22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012 

-  elaborată şi adoptată Legea privind activitatea 

specială de investigaţie (nr. 59 din 29.03.2012). MO 

nr. 113-118/373 din 8.06.2012 

-  elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la modificarea şi completarea  unor hotărâri 

ale Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-

279/1067 din 28.12.2012 

-elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General de Poliţie al 

Ministerului Afacerilor Interne (nr.283 din 

24.04.2013). M.O. nr.97-103/341 din 03.05.2013 

-elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la Statutul disciplinar al poliţistului (nr.502 

din 09.07.2013) M.O. nr.146-151/592 din 12.07.2013 

-elaborat şi înaintat spre aprobare Proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Codul Contravenţional art.333, 334, 400, 

423) 

Acţ. 2.1.1. pct.3  

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor aduse 

cadrului instituţional, 

organizaţional şi 

funcţional al 

Ministerului 

Afacerilor Interne şi 

al instituţiilor 

subordonate 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Ministerul 

Justiţiei   

1.Monitoriz

are 

desfăşurată 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi difuzat 

Trim III şi IV 

2013 -  

Trimestrul 

I şi II 2014 

În vederea realizării acţiunii, în luna decembrie 2013, 

Ministerul Afacerilor Interne a contractat doi experţi 

independenţi care au asigurat desfăşurarea 

monitorizării implementării modificărilor aduse 

cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al 

Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor 

subordonate. 

  În perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 a fost 

realizată o monitorizare complexă a implementării 

modificărilor aduse cadrului instituţional, 

organizaţional şi funcţional al Ministrului Afacerilor 

Interne şi al instituţiilor subordinate. Acțiunea a fost 

Realizată

* 

Alocate 

57,7  

- -Scrisoarea nr. 

10/904 din 

20.06.2014 

-Raport de 

evaluare 

-Raport de 

monitorizare 

-Raport 

MIAPAC 
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finalizată cu elaborarea unui raport prezentat 

factorilor vizați în cadrul unui eveniment, care a avut 

loc pe 15.04.2014. Raportul a fost difuzat, prin e-

mail, la toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor 

Interne pentru implementarea recomandărilor.  

Act. 2.1.2. punct. 1 

Elaborarea strategiei 

de reformare a 

Centrului Naţional 

AntiCorupţie 

 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e 

 

Strategie 

elaborată 

 

 

Trimestrul IV 

2011 

În scopul realizării acestei acţiuni a fost elaborat şi 

prezentat Guvernului spre examinare  proiectul  de 

hotărâre a Parlamentului nr.232 din 25.10.2012  

privind aprobarea Strategiei de consolidare 

instituţională a Centrului Naţional Anticorupţie 

 

 
 

Realizată

* 

0.00 - 

 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

633  din 

 24.08.2012 

pentru 

aprobarea 

proiectului de 

hotărâre a 

Parlamentului 

privind 

aprobarea 

Strategiei de 

consolidare 

instituţională a 

Centrului 

NaţionalAntico

rupţie.  

  

Hotărârea 

Parlamentului 

nr.232 din 

25.10.2012 

pentru 

aprobarea 

Strategiei de 

consolidare 

instituţională a 

Centrului 

NaţionalAntico

rupţie 

Act. 2.1.2. punct. 2 

Elaborarea 
Centrul 

Naţional 

1.Proiect 

de lege 

Trimestrul I-III 

2012 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea nr.64/1990, 
Realizată

* 

în limita 

bugetului 

- Legea nr.120 

din  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344650
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346536
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
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proiectului de 

modificare a Legii 

nr.1104-XV din 6 

iunie 2002 cu privire 

la Centrul Naţional 

AntiCorupţie şi a 

Codului de procedură 

penală nr. 122-XV 

din 14 martie 2003, 

elaborarea altor 

proiecte de acte 

normative în vederea 

determinării rolului, 

locului şi competenţe-

lor organului 

specializat în 

combaterea 

infracţiunilor de 

corupţie 

 

AntiCorupţi

e 

 

 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

; 

2.Proiecte 

de acte 

normative, 

elaborate şi 

aprobate. 

 

Legea nr.1104/2002, Legea nr.199/2010), care a fost 

remis Guvernului spre examinare aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului.  

Ulterior, proiectul a fost adoptat prin Legea nr.  120 

din 25 mai 2012. 

 

 

anual 

aprobat 

pentru 

CNA. 

25.05.2012 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

 

 

Legea nr.180 

din 22.10.2015  

privind 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative.  

Act. 2.1.2 punct. 3  

Implementarea 

modificărilor 

referitoare la statutul 

Centrului Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e  

 

 

 

Modificări 

implementa

te 

Trimestrul IV 

2012 

1. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea 

şi  

completarea unor acte legislative (Legea nr.544/1995, 

Legea nr.548/1995, Codul electoral nr.1381-XIII din 

21.11.1997, Legea nr.192/1998, Legea nr.753/1999, 

Codul penal nr.985-XV din 18.04.2002, Legea 

nr.1104/2002, Codul muncii nr.154-XV din 

28.03.2003,  Codul Audiovizualului nr.260-XVI din 

27.07.2006, Legea nr.93/2007, Legea nr.170/2007, 

Legea nr. 16/2008, Legea nr. 25/2008, Legea nr. 

90/2008, Legea nr.134/2008, Legea nr.158/2008, 

Legea nr.182/2008, Codul contravenţional nr.218-

XVI din 24.10.2008, Legea nr.245/2008, Legea 

nr.261/2008, Legea nr.271/2008, Legea nr.294/2008, 

Legea nr.199/2010, Legea nr.183/2012, Legea 

nr.180/2011, Legea nr.283/2011, Legea nr.121/2012, 

Legea nr.320/2012, Legea nr.325/2013, Legea 

Realizată

* 

 

 

 

0.00  1. Proiectul de 

lege pentru 

modificarea şi  

completarea 

unor acte 

legislative 

(Legea 

nr.544/1995, 

Legea 

nr.548/1995, 

Codul electoral 

nr.1381-XIII 

din 

21.11.1997, 

Legea 

nr.192/1998, 

Legea 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343359
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://lex.justice.md/md/361663/
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
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nr.52/2014) 

 

2. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu 

privire la implementarea Legii nr. 325 din 23.12.2013 

privind testarea integrităţii profesionale. 

 

3. A fost elaborat proiectul de lege pentru 

aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului 

liniilor telefonice  

anticorupţie. 

 

4. Proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului  

Naţional Anticorupţie şi gradelor speciale ce le 

corespund. 

 

5. Proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea structurii şi efectivului-limită ale 

Centrului  

Naţional Anticorupţie. 

 

6. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului 

cu privire la aprobarea Codul de conduită  

a colaboratorilor  Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

7. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive 

ale  

colaboratorilor Centrului NaţionalAnticorupţie. 

 

8.  A fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului 

privind aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a 

Centrului Naţional Anticorupţie 

 

9.A fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului 

nr.753/1999, 

Codul penal 

nr.985-XV din 

18.04.2002, 

Legea 

nr.1104/2002, 

Codul muncii 

nr.154-XV din 

28.03.2003,  
Codul 

Audiovizualulu

i nr.260-XVI 

din 

27.07.2006, 

Legea 

nr.93/2007, 

Legea 

nr.170/2007, 

Legea nr. 

16/2008, Legea 

nr. 25/2008, 

Legea nr. 

90/2008, Legea 

nr.134/2008, 

Legea 

nr.158/2008, 

Legea 

nr.182/2008, 

Codul 

contravenţional 

nr.218-XVI din 

24.10.2008, 

Legea 

nr.245/2008, 

Legea 

nr.261/2008, 

Legea 

http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
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cu privire la modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 cu 

privire la aprobarea Metodologiei de evaluare  

a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile 

publice. 

 

10. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului 

Centrului  

Naţional Anticorupţie privind aprobarea 

Metodologiei de  

măsurare a perceperii fenomenului corupţiei în 

domeniile  

vulnerabile din Republica Moldova. 

 

11.  A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului 

Centrului  

Naţional Anticorupţie cu privire la aprobarea 

Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupţie a 

proiectelor de acte normative. 

 

12. Proiectul de lege cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative (Legea nr.544/1995, 

Legea nr.548/1995, Legea nr.1036/1996, Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997, Legea 

nr.192/1998, Legea nr.753/199, Legea nr.1150/2000, 

Legea nr.761/2001, Legea nr.1104.2002,ș.a.) 

nr.271/2008, 

Legea 

nr.294/2008, 

Legea 

nr.199/2010, 

Legea 

nr.183/2012, 

Legea 

nr.180/2011, 

Legea 

nr.283/2011, 

Legea 

nr.121/2012, 

Legea 

nr.320/2012, 

Legea 

nr.325/2013, 

Legea 

nr.52/2014) 

 

2. Hotărârea 

Guvernului 

nr.767 din 

19.09.2014 

pentru 

implementarea 

Legii nr. 325 

din 23 

decembrie 

2013 privind 

testarea 

integrităţii 

profesionale. 

(Monitorul 

Oficial al 

Republicii 

Moldova, 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2934/language/ro-RO/Default.aspx
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
http://cna.md/sites/default/files/proiecte_decizii%20/pr.legerepetat18defin.pt_.consultare.pdf
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2014, nr.325-

332, art.945) 

 

3. Legea nr. 

252 din 

25.10.2013  

pentru 

aprobarea 

Regulamentulu

i de 

funcţionare a 

sistemului 

liniilor 

telefonice  

anticorupţie. 

 

4.  Proiectul de 

hotărâre a 

Parlamentului 

privind 

aprobarea listei 

funcţiilor din 

cadrul 

Centrului  

Naţional 

Anticorupţie şi 

gradelor 

speciale ce le 

corespund. 

 

5. Proiectul de 

Hotărâre a 

Parlamentului  

privind 

aprobarea 

structurii şi 

efectivului-

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350449
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3026/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
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limită ale 

Centrului  

Naţional 

Anticorupție. 

 

6. Hotărârea 

Guvernului 

nr.664 din 

30.08.2013  cu 

privire la 

aprobarea 

Codul de 

conduită  

a 

colaboratorilor  

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie. 

 

7. Hotărârea 

Guvernului 

nr.735 din 

16.09.2013  

privind 

aprobarea 

uniformei şi 

însemnelor 

distinctive ale  

colaboratorilor 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie. 

 

8. Hotărârea 

Guvernului 

nr.716  din  

16.09.2013 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3024/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349531
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349704
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
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privind 

aprobarea 

Regulamentulu

i cu privire la 

organizarea şi 

desfăşurarea 

concursului 

pentru 

ocuparea 

funcţiei de şef 

de 

subdiviziune 

teritorială a 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie 

 

9. Hotărârea 

Guvernului 

nr.736 din 

17.09.2013  cu 

privire la 

modificarea şi 

completarea 

Hotărârii 

Guvernului nr. 

906 din 28 

iulie 2008. 

 

10. Ordinul 

Directorului 

CNA nr.23 din 

07.02.2013 cu 

privire la 

aprobarea 

Metodologiei 

de măsurare a 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349657
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
http://lex.justice.md/md/349711/
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perceperii 

fenomenului 

corupţiei în 

domeniile  

vulnerabile din 

Republica 

Moldova. 

 

11. Ordinul 

Directorului 

CNA nr. 62 din 

19.04.2013  cu 

privire la 

aprobarea 

Metodologiei 

de efectuare a 

expertizei 

anticorupţie a 

proiectelor de 

acte normative. 

 

12. Hotărârea 

Guvernului 

nr.789 din 

28.10.2015  

pentru 

aprobarea 

proiectului de 

lege cu privire 

la modificarea 

și completarea 

unor acte 

legislative 

Act. 2.1.3. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a 

Ministerul 

Justiţiei  

 

 

1.Grup de 

lucru creat;  

2. Analiza 

legislaţiei 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Codului de procedură penală. 

 

Realizată

* 

0.00 - - Legea nr.66 

din 05 aprilie 

2012 pentru 

modificarea și 

http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=361766
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Codului de procedură 

penală  nr. 122-XV 

din 14 martie 2003 şi 

a altor proiecte de  

acte normative în 

scopul clarificării 

rolului şi a 

competenţe-lor 

organelor de 

urmărire penală şi 

ale organelor care 

exercită activitatea 

specială de 

investigaţii 

 realizată şi 

recomandă-

rile formu-

late; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre  

examinare 

Guvernului

; 

4. Proiecte 

de acte 

normative, 

elaborate. 

 

 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de procedură 

penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul şi 

competenţele organelor de urmărire penală şi ale 

organelor care exercită activitatea specială de 

investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012  proiectul a 

fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea 

nr. 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al 

Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, 

iar la 29.03.2012 a fost adoptată Legea nr. 59 privind 

activitatea specială de investigaţii. 

 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003 

  

- Ordinul 

Ministerului 

Justiției pentru 

crearea 

grupului de 

lucru  

 

Act. 2.1.3. punct. 2 

Efectuarea unui 

studiu comparativ 

privind sistemele 

organelor de 

urmărire penală în 

vederea optimizării 

numărului acestora 

şi, după caz, 

elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

acte legislative 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e 

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

 

  

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

2. După 

caz, proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul II-

IV 2012 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 

iulie 2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru care 

a realizat această acţiune. A fost efectuat un studiu 

comparativ privind sistemele organelor de urmărire 

penală în vederea optimizării numărului acestora cu 

următoarele recomandări: 

- se recomandă luarea de măsuri instituţionale 

în vederea delimitării activităţii desfăşurate de 

organele de urmărire penală de alte genuri de 

activitate, cum ar fi cea de poliţie, organelor 

de constatare şi celor care exercită activitatea 

operativă de investigaţii, altor activităţi 

specifice altor subdiviziuni; 

- se consideră oportună prezentarea de 

propuneri legislative de către înstituţiile în 

cadrul cărora activează organe de urmărire 

penală care urmează să stabilească pentru 

ofiţerii de urmărire penală gradele speciale 

„de justiţie” (după modelul altor state), 

Realizată

* 

  

0.00  - Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor de 

lucru şi 

aprobarea 

componenţei 

acestora. 

 

Studiu 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Pilonului II 

http://www.just

ice.gov.md/pub

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
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diferite de cele care le deţin alţi angajaţi din 

cadrul acestor instituţii; 

- se propune crearea unor mecanisme de 

interacţiune şi interoperabilitate între organele 

de urmărire penală, atît la nivel legislativ, cît 

şi tehnic; 

- ar trebui introduse sisteme mai fiabile şi mai 

eficiente care să permită colectarea, păstrarea, 

utilizarea şi difuzarea informaţiei din 

domeniul justiţiei penale, care să asigure 

protecţia necesară a datelor personale; 

- să fie bine determinate obiectivele referitoare 

la administrarea şi repartizarea dosarelor ce le 

revin fiecărui sistem de urmărire penală, 

precum şi a finanţelor, a infrastructurilor şi a 

resurselor umane; 

- ar trebui să fie bine stabilită procedura de 

asistenţa în cadrul activităţii de urmărire 

penală din partea unor experţi în domenii 

precum psihologie, medicină, limbi străine, 

psihiatrie, contabilitate, economie, finanţe sau 

criminalistică, în număr suficient pentru a face 

faţă tehnicităţii crescânde a criminalităţii şi 

administrării probelor în corespundere cu 

Recomandarea nr. (87) 18 a Comitetului 

Miniştrilor către statele member privind 

simplificarea justiţiei penale, adoptată de 

Comitetul Miniştrilor în 17 sept. 1987, la a 

410-a reuniune a delegaţilor miniştrilor; 

- deciderea interinstituţională a procedurilor de 

conlucrare şi cooperare între organele de 

urmărire penală în cadrul investigaţiilor de 

urmărire penală; 

- stabilirea clara a competenţelor organelor de 

poliţie de care pot dispune în cadrul 

investigaţiilor de urmărire penală şi de 

subordonare faţă de organele de  de urmărire 

lic/files/file/ref

orma_sectorul_

justitiei/pilon2/

Studiu_compar

ativ_privind_si

stemele_organ

elor_penale_-

PG-2012.pdf 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_comparativ_privind_sistemele_organelor_penale_-PG-2012.pdf
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penală. 

Act.  2.1.4. 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a 

Codului  de 

procedură penală  nr. 

122-XV din 14 martie  

2003, a proiectului de 

lege cu privire la 

activitatea specială 

de investigaţii şi a 

altor acte normative 

în vederea optimizării 

procedurilor  

de investigare 

operativă  

şi de urmărire penală 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandă-

rile formu-

late; 

3. Proiecte 

de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Codului de procedură penală. 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de Procedură 

Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul şi a 

competenţele organelor de urmărire penală şi ale 

organelor care exercită activitatea specială de 

investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012  proiectul a 

fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea 

nr. 66. 

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul 

Legii cu privire la activitatea specială de investigaţii, 

care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/7667 din 27 septembrie 2011 şi a fost adoptată la 

29.03.2012. 

 

Realizată

* 

 

0.00 - - Legea nr.66 

din 05 aprilie 

2012 pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003 

 

 

 

Act. 2.1.5. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului de lege cu 

privire la activitatea 

specială de 

investigaţii şi a 

modificărilor 

corespunzătoare la 

Codul de procedură 

penală nr. 122-XV 

din 14 martie  2003 

Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e,Serviciul 

de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandăr

i formu-

late; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea proiectului de lege pentru modificarea 

Codului de procedură penală. 

 

Grupul de lucru elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de Procedură 

Penală al Republicii Moldova, care clarifică rolul şi 

competenţele organelor de urmărire penală şi ale 

organelor care exercită activitatea specială de 

investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012  proiectul a 

fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea 

nr. 66. 

Realizată

* 

 

0.00 - - Legea nr.59 

din 29 martie 

2012 privind 

activitatea 

specială de 

investigaţii;  

- Legea nr.66 

din 05 aprilie 

2012 pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 
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Vamal Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul 

Legii  cu privire la activitatea specială de investigaţii, 

care a fost remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 

03/7667 din 27 septembrie 2011. Acesta a fost 

adoptat prin Legea nr. 59 din 29 martie 2012. 

14 martie 2003 

 

 

Act. 2.1.5. punct. 2  

Efectuarea unui 

studiu asupra  

legislaţiei, inclusiv a 

legislaţiei procesual 

penale, pentru 

determinarea 

conformităţii acesteia  

cu standardele 

existente în domeniul 

protecţiei drepturilor 

omului şi a 

libertăţilor 

fundamentale 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e 

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

 

 

 

Studiul 

efectuat şi 

recomandăr

ile 

formulate 

Trimestrul III-

IV 2012 

A fost creat grupul de lucru în cadrul  Ministerului 

Justiţiei cu scopul identificării discrepanţelor dintre 

legislaţia Republicii Moldova şi standardele 

internaţionale privind drepturile omului şi libertăţile 

fundamentale. Au fost elaborate recomandări cu 

privire la modificarea legislaţiei în domeniul arestului 

preventiv, împreună cu Fundaţia Soros. 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 70 din 

22.02.2013 a fost instituit grupul de lucru pentru 

identificarea deficienţelor şi lacunelor existente în 

legislaţia procesual penală a RM, incompatibile cu 

standardele stabilite de CEDO şi jurisprudenţa 

CtEDO. De asemenea, a fost aprobat planul de lucru 

al şedinţelor grupului de lucru menţionat. 

  A fost elaborat Studiul de compatibilitate a normelor 

Codului de procedură penală cu prevederile art.5 din 

Convenție. În vederea coordonării procesului de 

creaţie legislativă şi pentru consultarea opiniei 

publice, au fost organizate dezbateri publice a Legii 

privind modificarea şi completarea Codului de 

procedură penală în conformitate cu standardele 

articolului 5 din Convenţie la 22.05.2014 și 

29.05.2014. 

 

Realizată

* 

 

   0.00 - http://www.just

ice.gov.md/pub

lic/files/file/stu

dii/studii_srsj/

Studiu_de_co

mpatibilitate_c

u_prevederile_

art._5_din_CE

DO-MJ-

2014.pdf 

 

Act. 2.1.5. punct. 3 

Revizuirea 

categoriilor de 

persoane care 

beneficiază de 

imunitate procesual 

penală şi reglementa-

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

3. Proiect 

Trimestrul II-

III  2012 

 Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege 

privind revizuirea imunităţilor în procesul penal, care 

urmează să fie prezentat în comun cu alte propuneri 

de modificare şi completare a Codului de procedură 

penală instituţiilor interesate, pentru avizare şi 

coordonarea acestuia, cu remiterea ulterioară 

legislativului.  

Realizată

* 

 

0.00 - - Legea 153 

din 05.07.2012 

privind 

modificarea 

unor acte 

legislative 

 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_de_compatibilitate_cu_prevederile_art._5_din_CEDO-MJ-2014.pdf
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rea în Codul de 

procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie  

2003 a unor 

prevederi care să 

permită tragerea lor 

la răspundere penală 

Centrul 

pentru 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

 

 

Prin Legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea 

unor acte legislative, a fost revăzută imunitatea 

judecătorilor, astfel încât, în cauzele privind art. 324 

şi 326 din Codul penal, aceştia nu se mai bucură de 

imunitate. 

În scopul executării acţiunii respective a 

fost efectuat un studiu comparativ al legislaţiei 

naţionale şi al documentelor şi standardelor 

internaţionale referitoare la garanţiile, care sunt 

acordate persoanelor ce beneficiază de imunitate la 

pornirea urmăririi penale, punerea lor sub învinuire, 

efectuarea acţiunilor de urmărire penală, a 

procedurilor speciale de investigaţie sau de aplicare a 

măsurilor procesuale de constrângere în privinţa 

acestor persoane, precum şi a legislaţiei altor state în 

acest domeniu.  

 

 

 

 

Act. 2.1.5. punct. 4  

Alinierea 

prevederilor Codului 

penal nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 şi ale 

Codului 

contravenţional nr. 

218-XVI  din  

24 octombrie 2008 la 

noile prevederi ale 

legislaţiei procesual 

penale 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

  

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul IV 

2012 

Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile 

august –septembrie 2012. Documentul a fost expediat 

spre avizare prin scrisoarea nr. 03/7802 din 

25.09.2012, fiind plasat pe pagina web a Ministerului 

Jurstiţiei. Proiectul a fost expediat Guvernului prin 

scrisoarea nr. 03/9041 din 08.11.2012, ulterior fiind 

adoptat de Parlament prin Legea nr. 85 din 19 aprilie 

2013 

Realizată

* 

 

0.00 - - Legea nr.85 

din 19 aprilie 

2013 pentru 

modificarea și 

completarea 

unor acte 

legislative  

- Nota 

informativă  
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Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii 

Act. 2.2.1. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind procedura de 

numire şi demitere a 

Procurorului General 

şi a procurorilor 

ierarhic inferiori şi 

durata mandatului 

Procurorului General 

 

 

Procuratura 

Generală 

 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

 

 

Trimestrul IV 

2011 – 

Trimestrul IV 

2012 

 

 

 

 

 

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 

iulie 2012) a fost creat şi aprobat grupul de lucru care 

a efectuat şi definitivat studiul  

privind procedura de numire şi demitere a 

Procurorului General şi a procurorilor ierarhic 

inferiori şi durata mandatului Procurorului General.  

Realizată

* 

 

0.00 - - Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la 

crearea 

grupurilor de 

lucru şi 

aprobarea 

componenţei 

acestora; 

- Studiul 

realizat  

Studiu 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Pilonului II 

Act. 2.2.1. punct. 2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

Constituţiei în partea 

ce ţine de procedura 

de numire şi demitere 

a Procurorului 

General şi durata 

mandatului acestuia 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Curţii 

Constituţio

nale 

Trimestrul I-IV 

2013 

Acţiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri 

întreprinse în vederea reformării instituţiei 

Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat şi 

prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării 

reformei procuraturii. 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46, a fost 

constituit Grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării 

reformei Procuraturii. A fost elaborată concepţia de 

reformă a procuraturii. 

 

Astfel, o nouă procedură de numire a fost relevată în 

Concepţia de reformare a Procuraturii, precum şi în 

proiectul de Lege cu privire la Procuratură. 

 

Realizată

* 

0.00 - -Concepția de 

reformare a 

Procuraturii 

aprobată de 

Parlament prin 

Legea nr.122 

din 03.07.2014 

 
http://lex.ju

stice.md/index.p

hp?action=view

&view=doc&la

ng=1&id=3546

95   
 

-Ordinul comun 

al Ministrului 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
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Consultarea publică, referitoare la Concepţia de 

reformare a Procuraturii au avut loc la data de 

20.11.2013, iar la data de 12.12.2013 aceasta a fost  

prezentată conducerii Ministerul Justiției și 

Procuraturii Generale. 

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de 

Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695 

 

 Proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură 

(elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul 

comun al Ministrului Justiției și Procurorului General) 

a fost transmis, prin scrisoarea comună a Ministrului 

Justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-

1d/14-2656 din 22 mai 2014, pentru definitivare și 

promovare, Grupului de lucru parlamentar pentru 

definitivarea  Concepției de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția 

Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 

ianuarie 2014.  
 

Totodată, pe lîngă Parlament a fost creat un Grup de 

lucru prin dispoziția DDP/C1 nr.2 din 15 ianaurie 

2014 pentru modificarea Constituției, care a elaborat 

deja un proiect de Lege de modificare a Constituției 

ce conține și prevederi referitoare la numirea 

Procurorului General. 

La 29 mai 2015, Parlamentul a adoptat în prima 

lectură proiectul de lege privind Procuratura. 

 

  Grupul parlamentar ce urma să promoveze proiectul 

a exclus prevederile referitoare la numirea 

Procurorului General de către Președintele Republicii 

Moldova. În acest context, Ministerul Justiției a 

Justiţiei şi 

Procurorului 

General nr. 

307/46 din 11 

iulie 2013 
-Dispoziția 

DDP/C1 nr.2 

din 15 ianaurie 

2014 privind 

instituirea 

Grupului de 

lucru pentru 

definitivarea 

Concepției cu 

privire la 

Procuratură 
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elaborat un proiect de lege pentru modificarea și 

completarea Constituției Republicii Moldova, care 

vizează numirea Procurorului General de către 

Președintele Republicii Moldova. Acest proiect se 

definitivează în contextul legislației constituționale a 

statelor europene ce vizează numirea Procurorului 

General. 

Procuratura Generală în perioada ianuarie – iunie 

2016 a fost elaborat proiectul de Lege pentru 

modificarea și completarea Constituției (în partea ce 

ține de modul de numire și eliberare a Procurorului 

General). Prin Hotărîrea Guvernului nr.431 din 

11.04.2016 (ședința Guvernului din 06.04.2016)  a 

fost aprobat proiectul de Lege pentru modificarea și 

completarea Constituției RM (în partea ce ține de 

modul de numire și eliberare a Procurorului General). 

Proiectul de Lege a fost avizat pozitiv de către  Curtea 

Constituțională. (Sesizarea nr.40c/2016 - Avizul nr.5 

din 19.04.2016) şi la moment se află la examinare în 

Parlament.(nr.188 din 03 mai 2016). 

Ministerul Justiției vine cu următoarele realizări 

pentru perioada ianuarie - iunie 2016: Proiectul remis 

instituțiilor interesate spre coordonare prin scrisoarea 

nr.03/4064 din 21.03.2016. Expediat pentru expertiza 

anticorupție la CNA prin scrisoarea nr. 03/4566 din 

31.03.2016. Expediat la Guvern spre examinare și 

aprobare prin scrisoare anr. 03/4566 din 31.03.2016. 

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 431 din 

11.04.2016. Înregistrat în Parlament cu nr. 188 din 

03.05.2016. 
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Acţ. 2.2.1 punct. 3  
Elaborarea 

proiectului  

de  modificare a Legii  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură în 

partea ce ţine de 

modul de organizare 

şi funcţionare  

a procuraturii 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul I-IV 

2014 

Subiectul specializarea procurorilor și a 

procuraturilor a fost abordat, atît în cadrul Concepției 

de reformare a Procuraturii, cît și în cadrul 

proiectului de lege elaborat în baza concepției.  

 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei (prezentată în şedinţă publică la 20 

noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură 

(transmis ministrului justiţiei şi Procurorului General 

la 12 decembrie 2013).  

 

Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei şi proiectul 

Legii cu privire la Procuratură au fost prezentate, 

pentru examinare și ulterioară promovare, unui grup 

de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

Realizată* 
     0.00  Concepția de reformă are a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014  

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

 

 

Copia scrisorii comune a 

Ministrului Justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie 

 

http://gov.md/sites/default/files

/document/attachments/extras1

3.pdf 

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
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reforma activităţii Procuraturii, format prin 

Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 

din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv 

elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la 

reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată 

de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695. 

 

 Proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură 

(elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul 

comun al ministrului justiției și Procurorului 

General) a fost transmis Grupului de lucru 

parlamentar pentru definitivarea  Concepției de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de 

acte normative ce vizează reforma activității 

Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, 

pentru definitivare și promovare, prin scrisoarea 

comună a ministrului justiției și Procurorului 

General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai 

2014. 

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

 

La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. La 29 mai 

2015, Parlamentul a adoptat în prima lectură 
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proiectul de lege privind Procuratura. 

 

La 25.02.2016 proiectul a fost votat în a II-a lectură. 

Adoptat prin Legea nr. 3 din25.02.2016. Publicat în 

Monitorul Oficial nr.69-77 din 25.03.2016, art.113. 
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Act. 2.2.2. punct. 1 

Efectuarea unui 

studiu privind 

criteriile şi procedura 

de selectare, numire, 

transfer şi promovare 

a procurorilor şi 

criteriile de evaluare 

periodică a 

performan-ţelor 

procurorilor şi ale 

personalului din 

organele procuraturii 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal,  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

 

Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2012 

     Studiul ”Criteriile și procedurile de selecție, 

numire, promovare, transfer și disciplină a 

procurorilor” a fost realizat de Institutul  de reforme 

Penale, cu suportul financiar al Ambasadei SUA în 

Republica Moldova,  în anul 2013.  

 

Realizată*   

 

0.00 - 

 

Studiul „Criteriile şi 

procedurile de selecţie, 

numire, promovare, transfer 

şi disciplină a procurorilor” a 

fost prezentat și poate fi 

accesat la următorul link: 

http://irp.md/uploads/files/20

1403/1394713482_studiu.pdf    

 

 

Act. 2.2.2 punct. 2  

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a Legii nr. 

294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Procuratura 

Generală 

1. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.  

Criteriile 

de 

selectare, 

numire, 

transfer şi 

promovare 

Trimestrul IV 

2012 -  

Trimestrul II 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al Ministrului 

Justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Realizată 

parțial  

0.00 Indicatorii de 

rezultat 2-6 

pentru acțiunea 

respectivă pot fi 

realizați doar 

după adoptarea 

Legii cu privire 

la Procuratură de 

către Parlament. 

Concepția de reformă are a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014  

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

 

 

Copia scrisorii comune a 

http://irp.md/uploads/files/201403/1394713482_studiu.pdf
http://irp.md/uploads/files/201403/1394713482_studiu.pdf
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a 

procurorilo

r, elaborate 

şi aprobate 

3. Criteriile 

de evaluare 

periodică a 

performanţ

elor, 

elaborate  

4. Structuri 

învestite cu 

funcţii de 

selectare, 

numire,  

transfer, 

promovare  

şi evaluare 

periodică a 

performanţ

elor 

procurorilo

r  

5. Numărul 

de 

procurori 

supuşi 

evaluării 

conform 

noilor 

criterii  

6. Raportul 

de analiză a 

implementă

rii 

criteriilor 

de evaluare 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei (prezentată în şedinţă publică la 20 

noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură 

(transmis ministrului justiţiei şi Procurorului General 

la 12 decembrie 2013).  

 

Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei şi proiectul 

Legii cu privire la Procuratură au fost prezentate, 

pentru examinare și ulterioară promovare, unui grup 

de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activităţii Procuraturii, format prin 

Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 

din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv 

elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la 

reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată 

de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695. 

 

Avînd în vedere că modificările propuse la Legea nr. 

294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură vizau mai mult de 80% din textul 

acesteia s-a considerat oportună promovarea unui 

nou proiect de lege cu privire la Procuratură. 

Ministrului Justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie 

 

Proiectul Legii cu privire 

la Procuratură aprobat de 

Guvern și remis 

Parlamentului spre 

examinare. Proiectul poate fi 

vizualizat la linkul: 

http://www.parlament.md/Pro

cesulLegislativ/Proiectedeact

elegislative/tabid/61/Legislati

vId/2706/language/ro-

RO/Default.aspx 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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elaborat. 

 

  

Proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură 

(elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul 

comun al ministrului justiției și Procurorului 

General) a fost transmis Grupului de lucru 

parlamentar pentru definitivarea  Concepției de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de 

acte normative ce vizează reforma activității 

Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, 

pentru definitivare și promovare, prin scrisoarea 

comună a ministrului justiției și Procurorului 

General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai 

2014. 

 

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

 

La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, și înregistrat în 

Parlament cu nr. 202 din  18 mai 2015. La 29 mai 

2015, Parlamentul a votat proiectul în prima lectură. 

Act. 2.2.2. punct 3  

Elaborarea cadrului 

normativ necesar 

implementării 

modificărilor operate 

în Legea  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 

cu privire la 

Procuratură 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r 

Regulamen

te elaborate 

şi aprobate 

Trimestrul III – 

IV 2013  

La 3 iulie 2014 Parlamentul a elaborat Legea nr.122, 

prin care a fost aprobată Concepţia de reformare a 

Procuraturii. 

Documentul strategic adoptat, care reprezintă baza 

conceptuală pentru elaborarea unor proiecte de legi 

în scopul realizării şi promovării reformei 

Procuraturii prin consolidarea profesionalismului şi 

a independenţei instituţiei, conține un șir de soluții și 

la capitolul ce ține de stabilirea unor criterii şi a unei 

proceduri clare, transparente, obiective şi bazate pe 

merit pentru selectarea, numirea, transferul şi 

promovarea procurorilor. 

Nerealizat

ă 

0.00 Nu a fost 

adoptată în 

lectură finală 

Legea cu privire 

la Procuratură 

Concepția de reformare a 

Procuraturii adoptată de 

Parlament proiectul Legii cu 

privire la Procuratură 

elaborat; 

Actele normative aprobate de 

CSP 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulamentul%20privind

%20modul%20de%20%20pr

omovare%20in%20serviciu%

http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
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La rîndul său, Grupul de lucru pentru definitivarea 

Concepţiei de reformare a Procuraturii şi elaborarea 

proiectelor de acte normative ce vizează reforma 

activităţii Procuraturii, format prin Dispoziţia 

Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 

ianuarie 2014, a elaborat proiectul Legii cu privire la 

Procuratură, care cuprinde și amendamentele  

respective. 

La 13 noiembrie 2014, proiectul respectiv a fost 

remis de către Ministerul justiţiei în adresa Comisiei 

Europene pentru Democraţie prin Drept a 

Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia). 

După parvenirea avizului Comisiei de la Veneţia 

asupra proiectului (se preconizează pentru luna 

martie 2015), acesta urmează a fi definitivat luînd în 

considerație recomandările prezentate, ulterior 

proiectul va fi remis Parlamentului pentru adoptare. 

De asemenea, Consiliul Superior al Procurorilor a 

adoptat: 

- Regulamentul privind modul de promovare în 

serviciu a procurorilor;  

- Regulamentul privind modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei 

de procuror în procuraturile teritoriale şi 

specializate; 

- Regulamentul cu privire la atestarea procurorilor; 

- Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi 

evaluarea examenului de capacitate; 

- Regulamentul cu privire la evaluarea 

performanţelor profesionale ale procurorilor. 

Actele normative menționate urmează a fi 

completate sau modificate după adoptarea noii 

Legi cu privire la Procuratură. 

 

20a%20procurorilor.pdf  

 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulament%20organizar

ea%20concurs%20in%20PT

%20si%20PS.pdf  

   

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulament%20privind%

20atestarea%20procurorilor.p

df  

 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulament%20examenul

%20de%20capacitate.pdf  

 

http://www.procuratura.md/fi

le/2012-09-

11_Regulamentul%20evaluar

ea%20performantelor%20pro

fesionale%20ale%20procuror

ilor.pdf  

 

 

http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20privind%20atestarea%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20privind%20atestarea%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20privind%20atestarea%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20privind%20atestarea%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20privind%20atestarea%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20examenul%20de%20capacitate.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11_Regulamentul%20evaluarea%20performantelor%20profesionale%20ale%20procurorilor.pdf
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Act. 2.2.2 punct. 4 

Creara mecanismelor 

de măsurare a 

performanţei prin 

sondajele de opinie în 

rîndul justiţiabililor 

privind activitatea 

organelor 

procuraturii 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Procuratura 

Generală 

 

1.Metodolo

gie 

elaborată 

2.Sondaje 

de evaluare 

a 

performanţ

ei, 

desfăşurate 

3.Rezultate

le 

sondajelor, 

sintetizate 

şi date 

publicităţii 

Trimestrul I 

2013 – IV 2014 

Nu au fost întreprinse careva măsuri.  Nerealizat

ă  

0.00 Este necesară 

asistența unui 

expert pentru 

elaborarea 

conceptului și 

structurii 

metodologiei. 

- 

Act. 2.2.3. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a Legii  

nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură, prin 

care să se stabilească 

un buget separat, 

numărul necesar de 

personal 

administrativ şi 

alocarea unui sediu 

pentru Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

; 

2. Buget 

propriu 

stabilit; 

3. Sediu 

alocat. 

 Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei (prezentată în şedinţă publică la 20 

noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură 

Realizată 

parțial   

 

0.00 Nu a fost încheiat 

contractul privind 

transmiterea în 

posesia și 

folosința CSP a 

imobilului care 

va avea calitatea 

de sediu. 

Concepția de reformă are a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014  

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

 

 

Copia scrisoarii comune a 

ministrului justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 
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(transmis ministrului justiţiei şi Procurorului General 

la 12 decembrie 2013).  

 

Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei şi proiectul 

Legii cu privire la Procuratură au fost prezentate, 

pentru examinare și ulterioară promovare, unui grup 

de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activităţii Procuraturii, format prin 

Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 

din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv 

elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la 

reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură 

(elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul 

comun al ministrului justiției și Procurorului 

General) a fost transmis Grupului de lucru 

parlamentar pentru definitivarea  Concepției de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de 

acte normative ce vizează reforma activității 

Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, 

pentru definitivare și promovare, prin scrisoarea 

comună a ministrului justiției și Procurorului 

General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai 

2014. 

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie 
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La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. 

Ministerul Justiției pentru perioada ianuarie - iunie 

2016 a realizat următoarele activități: La 25.02.2016 

proiectul a fost votat în a II-a lectură. Adoptat prin 

Legea nr. 3 din 25.02.2016. Publicat în Monitorul 

Oficial nr.69-77 din 25.03.2016, art.113. În temeiul 

art. 80 din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu 

privire la Procuratură, Consiliul Superior al 

Procurorilor va avea buget propriu. 

Act. 2.2.3. punct 2  

Elaborarea/ 

revizuirea 

regulamentelor de 

organizare şi 

funcţionare a 

Consiliului Superior 

al Procurorilor şi a 

organelor acestuia 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r 

Proiectele 

regulament

elor 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV  

2013 – I 2014  

Au fost elaborate și aprobate de CSP: 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

Regulamentul privind procedura alegerii din rîndul 

procurorilor a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului 

disciplinar;  

 Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului 

disciplinar şi răspunderea disciplinară a procurorilor;  

 Regulamentul Colegiului de calificare; 

 Regulamentul privind modul de promovare în 

serviciu a procurorilor;  

 Regulamentul privind modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

procuror în procuraturile teritoriale şi specializate; 

 Regulamentul Colegiului disciplinar; 

 Regulamentul Colegiului de calificare. 

La data de 27.05.2016 a avut loc Adunarea Generală 

a Procurorilor în cadrul căreia a fost aprobat 

Regulamentul Adunării Generale a Procurorilor şi au 

fost aleşi din rîndul procurorilor membrii Colegiului 

pentru selecția și cariera procurorilor, Colegiului de 

evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiului de 

disciplină şi etică. Totodată menţionăm că prin 

Hotărîrea Consiliului Superior a Procurorilor nr.12-

122/16 din 29 aprilie 2016 au fost aprobate 

Realizată 

parțial  

0.00 - Acte normative elaborate: 

1.Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor 

http://procuratura.md/file/30

%20Colegiului%20disciplina

r.pdf ; 

2.Regulamentul privind 

procedura alegerii din rîndul 

procurorilor a membrilor 

Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului de 

calificare şi Colegiului 

disciplinar 

http://www.procuratura.md/fi

le/regulament%20ALEGERI.

pdf ;  

3. Regulamentul cu privire la 

activitatea Colegiului 

disciplinar şi răspunderea 

disciplinară a procurorilor 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-06-

19_108%20regulament%20C

olegiul%20Disciplinar.pdf ;  

4. Regulamentul Colegiului 

http://procuratura.md/file/30%20Colegiului%20disciplinar.pdf
http://procuratura.md/file/30%20Colegiului%20disciplinar.pdf
http://procuratura.md/file/30%20Colegiului%20disciplinar.pdf
http://www.procuratura.md/file/regulament%20ALEGERI.pdf
http://www.procuratura.md/file/regulament%20ALEGERI.pdf
http://www.procuratura.md/file/regulament%20ALEGERI.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-06-19_108%20regulament%20Colegiul%20Disciplinar.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-06-19_108%20regulament%20Colegiul%20Disciplinar.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-06-19_108%20regulament%20Colegiul%20Disciplinar.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-06-19_108%20regulament%20Colegiul%20Disciplinar.pdf
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modificările la Regulamentul privind procedura 

alegerii din rîndul procurorilor a membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de 

calificare și Colegiului disciplinar, întrucît au fost 

scoase în evidență unele divergențe dintre 

prevederile regulamentului în vigoare și dispozițiile 

Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

La 09.05.2016 prin Ordinul Procurorului General - 

interimar nr.13/28 a fost constituit un Grup de lucru 

pentru elaborarea proiectului Regulamentului 

Procuraturii. La 09.06.2016 prin Hotărîrea 

Consiliului Superior al Procuraturii nr.12-173 /16 s-a 

hotărît constituirea grupurilor de lucru privind 

elaborarea regulamentelor de funcționare a 

Consiliului Superior al Procurorului, Colegiului de 

selecție și carieră, Colegiului de evaluare a 

performanțelor procurorilor și Colegiului de 

disciplină și etică, în corespundere cu Legea nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

de calificare 

http://procuratura.md/file/29

%20Colegiului%20de%20Cal

ificare.pdf ; 

 5.Regulamentul privind 

modul de promovare în 

serviciu a procurorilor 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulamentul%20privind

%20modul%20de%20%20pr

omovare%20in%20serviciu%

20a%20procurorilor.pdf ;  

 6.Regulamentul privind 

modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului 

pentru ocuparea funcţiei de 

procuror în procuraturile 

teritoriale şi specializate 

http://www.procuratura.md/fi

le/2014-04-

09_Regulament%20organizar

ea%20concurs%20in%20PT

%20si%20PS.pdf ; 

Act. 2.2.3. punct 3  

Organizarea 

cursurilor de 

instruire a membrilor 

și a personalului 

Consiliului Superior 

al Procurorilor 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul IV 

2013 – III 2014  

Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea sa 

nr.12-46/13 din 26.02.2013 a renunțat să participe la 

cursul de instruire a membrilor CSP pe motiv că 

„CSP nu dispune de personal auxiliar, iar membrii 

acestuia nu sunt detașați din funcțiile de bază, ceea 

ce face imposibilă delegarea membrilor pentru 

instruire în cadrul INJ”. 

   Instruirea membrilor şi a personalului Consiliului 

Superior al Procurorilor este planificată pentru 

semestrul II. În vederea asigurării unei instruirii 

adecvate INJ susține discuții cu partenerii săi, astfel 

la 20 decembrie 2014 INJ a fost organizat un 

seminar pentru membrii CSP, personalul CSP și 

Realizată* Alocate 

6,3, 

executate 

6,3 

- Hotărîrea Consiliului 

Superior al Procurorilor 

nr.12-46/13 din 26.02.2013  

Planurile de formare continuă 

și agendele sunt plasate pe  

http://inj.md/node/18  

Listele de participare se 

păstrează la INJ 

http://procuratura.md/file/29%20Colegiului%20de%20Calificare.pdf
http://procuratura.md/file/29%20Colegiului%20de%20Calificare.pdf
http://procuratura.md/file/29%20Colegiului%20de%20Calificare.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulamentul%20privind%20modul%20de%20%20promovare%20in%20serviciu%20a%20procurorilor.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://www.procuratura.md/file/2014-04-09_Regulament%20organizarea%20concurs%20in%20PT%20si%20PS.pdf
http://inj.md/node/18
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membrii organelor abilitate cu investigarea abaterilor 

de la etica profesională cu genericul „Impactul 

organelor de autoadministrare asupra procesului de 

formare profesională şi respectarea eticii 

profesionale”,  la care  au participat  8 persoane. 

Act. 2.2.3. punct. 4 

Sporirea 

transparenţei 

mecanismelor şi 

organelor de 

autoadministrare din 

cadrul procuraturii 

 

 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r,  

Procuratura 

Generală 

 

 

1. Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat; 

2.Regulam

entele 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilo

r adoptate; 

3. 

Informaţiil

e privind 

activitatea 

organelor 

procuraturii 

publicate şi 

actualizate. 

Trimestrul I 

2012 

Trimestrul IV 

2014 

Potrivit pct.3.8. și pct.4.1. din Regulamentul 

Consiliului Superior al Procurorilor, raportul anual 

de activitate a consiliului se dă publicităţii, iar 

hotărîrile acestuia,  în termen de 20 zile de la 

adoptare, se redactează şi se plasează în internet pe 

pagina oficială a Procuraturii şi a Consiliului 

Superior al Procurorilor, la care au acces cetățenii, 

societatea civilă și mass-media.  

Prevederi similare se conțin și la pct.4.11. și pct. 5.1. 

al Regulamentului Colegiului de calificare, potrivit 

cărora colegiul prezintă anual Consiliului Superior al 

Procurorilor un raport de activitate, care se plasează 

pe pagina web a Procuraturii şi pe cea a Consiliului 

Superior al Procurorilor, iar hotărîrile acestuia se 

plasează obligatoriu pe pagina web a Procuraturii şi a 

Consiliului Superior al Procurorilor în termen de 5 

zile de la data adoptării, precum și punctelor 3.2. și 

7.18. din Regulamentul Colegiului disciplinar, 

conform cărora colegiul prezintă Consiliului 

Superior al Procurorilor un raport de activitate 

semestrial şi anual, care de asemenea se plasează în 

internet pe pagina oficială a Procuraturii şi pe cea a 

Consiliului Superior al Procurorilor, iar hotărîrile 

irevocabile ale acestuia sînt date publicității. 

Este transparentă și procedura alegerii din rîndul 

procurorilor a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului 

disciplinar care este prevăzută de un regulament, 

potrivit căruia anunțul pentru organizarea alegerilor, 

listele candidaților și rezultatele alegerilor sînt aduse 

la cunoștință publicului în termen de 24 ore de la 

încheierea votării etc. 

Realizată 

parțial 

 

 

    0.00 - - Extras din proiectul de lege 

pentru                                                                                                          

modificarea şi completarea                                                                                                                   

Legii cu privire la 

Procuratură; 

 

Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor; 

-Regulamentul Colegiului de 

calificare; 

- Regulamentul cu privire la 

activitatea Colegiului 

disciplinar şi răspunderea 

disciplinară a procurorilor; 

- Informaţiile privind 

activitatea CSP şi a organelor 

procuraturii publicate şi 

actualizate periodic pe site-ul   

http://www.procuratura.md; 

- Ordinul Procurorului 

General nr. 48/09 din 17 iulie 

2012 cu privire la crearea 

grupurilor de lucru şi 

aprobarea componenţei 

acestora; 

 

 

http://www.procuratura.md/
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De asemenea, în scopul realizării altui indicator de 

rezultat, privind publicarea şi actualizarea 

informaţiilor despre activitatea organelor 

Procuraturii, pagina oficială a Procuraturii şi a 

Consiliului Superior al Procurorilor include rubrica 

„Rapoarte publice de activitate a Procuraturii 

Republicii Moldova” unde sînt plasate informațiile 

despre starea legalităţii şi ordinii de drept din ţară, 

precum şi despre măsurile întreprinse de Procuratură 

pentru redresarea ei. 

Pagina oficială cuprinde și alte materiale cu caracter 

normativ şi informaţional despre activitatea 

organelor Procuraturii, comunicate de presă etc. 

Act. 2.2.4. punct. 1 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a Legii  

nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură,  

a Codului de 

procedură civilă nr. 

225-XV din  

30 mai 2003, a  Legii 

nr. 793-XIV din  

10 februarie 2000 

privind contenciosul 

administrativ etc., 

pentru a limita 

participarea 

procurorului  

la judecarea cauzelor 

nepenale 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Consiliul 

Superior al 

Magistratur

ii 

 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

 

 

Trimestrul IV 

2011 

 

Proiectul Codului de procedură civilă, care vizează 

inclusiv limitarea participării procurorului la 

judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 

03/8982 din 8 noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat 

de Parlament la data de 5 iulie 2012. 

Realizată*  

 

0.00 - - Legea nr.155 din 05 iulie 

2012 modificarea şi 

completarea Codului de 

procedură civilă al RM; 

- Proiectul de modificare şi 

completare a Codului de 

procedură civilă 

Act. 2.2.4 punct 2  

Monitorizarea 
Ministerul 

Justiţiei, 

1.Monitoriz

are 

Trimestrul III 

2013 – IV 2014 

 Reieșind din faptul că, modificările ce se referă la 

reforma procuraturii nu au fost încă adoptate, nu 
Nerealizat

ă  

    0.00 Dificultăţi: 

Monitorizarea 

Scrisoarea nr. 34/11-1149 din 

4.03.2014 

http://www.procuratura.md/md/d2004/
http://www.procuratura.md/md/d2004/
http://www.procuratura.md/md/mat/
http://www.procuratura.md/md/mat/
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implementării  

modificărilor în 

cadrul normativ 

privind revizuirea 

competenţelor 

procuraturii 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

desfăşurată 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi distribuit 

există obiectul monitorizării. implementării 

modificărilor în 

cadrul normativ 

privind revizuirea 

competenţelor 

procuraturii va 

avea loc ulterior 

adoptării 

proiectului de 

lege cu privire la 

reforma 

procuraturii va 

avea loc ulterior 

intrării în vigoare 

(1 august 2016) a 

Legii cu privire 

la Procuratură. 

Act. 2.2.5 punct. 1 

Efectruarea studiului 

privind necesitatea 

specializării 

procurorilor pe cauze 

specifice şi 

oportunitatea 

funcţionării 

procuraturilor 

specializate 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul IV 

2012-I 2013 

A fost elaborat studiul privind necesitatea 

specializării procurorilor pe cauze specifice şi 

oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate.  

 

Realizată* 0.00 - Studiu prezentat în cadrul 

şedinţei Pilonului II, 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/reforma_sectoru

l_justitiei/pilon2/Studiul_priv

ind_necesiatatea_specializarii

_procurorilor_pe_cauye_spec

ifice_si_functionalitaea_proc

uraturii_specializate-PG-

2013.pdf   

Act. 2.2.5 punct. 2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

nr.294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură şi altor 

acte normative 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

1.Proiect 

de legi 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Structura 

organelor 

procuraturii 

modificată 

Trimestrul II 

2013 – III 2013 

Subiectul specializarea procurorilor și a 

procuraturilor a fost abordat, atît în cadrul Concepției 

de reformare a Procuraturii, cît și în cadrul 

proiectului de lege elaborat în baza concepției.  

 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

Realizată*  

    0.00 - Concepția de reformă are a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014  

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
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reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei (prezentată în şedinţă publică la 20 

noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură 

(transmis ministrului justiţiei şi Procurorului General 

la 12 decembrie 2013).  

 

Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei şi proiectul 

Legii cu privire la Procuratură au fost prezentate, 

pentru examinare și ulterioară promovare, unui grup 

de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activităţii Procuraturii, format prin 

Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 

din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca obiectiv 

elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la 

reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată 

de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - 

 

 

Copia scrisorii comune a 

Ministrului Justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie 

 

http://gov.md/sites/default/fil

es/document/attachments/extr

as13.pdf 

 

http://parlament.md/Procesul

Legislativ/Proiectedeactelegis

lative/tabid/61/LegislativId/3

296/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3296/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3296/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3296/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3296/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3296/language/ro-RO/Default.aspx
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http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695. 

 

 Proiectul unei noi legi cu privire la Procuratură 

(elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul 

comun al ministrului justiției și Procurorului 

General) a fost transmis Grupului de lucru 

parlamentar pentru definitivarea  Concepției de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de 

acte normative ce vizează reforma activității 

Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, 

pentru definitivare și promovare, prin scrisoarea 

comună a ministrului justiției și Procurorului 

General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai 

2014. 

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

 

La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. 

Ministerul Afacerilor Interne în perioada ianuarie - 

iunie 2016 a desfășurat următoarele cursuri: 

1. Prin Dispoziția IGP nr. 34/11-2263 din 19.04.2016 

au fost delegați 20 ofițeri din cadrul IGP (10 ofițeri 

de urmărire penală și 10 ofițeri de investigații) pentru 

participare la seminarul de instruire în contextul 

implementării proiectului ”Garanții procesuale la 

etapa prejudiciară a procesului penal”, în perioada 

20-22 aprilie 2016. Eveniment organizat de către 

Fundația Soros - Moldova. 

2. În perioada 18-20 mai 2016, 20 de angajați ai 
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Inspectoratului General al Poliției (10 ofițeri de 

urmărire penală și 10 ofițeri de investigații) au fost 

delegați pentru participare, prin Dispoziția IGP nr. 

34/11-2819 din 16.05.2016, la seminarul de instruire 

cu genericul „ Garanții procesuale la etapa 

prejudiciară a procesului penal”. Eveniment 

organizat de către Fundația Soros-Moldova. 

3. Prin Dispoziția IGP nr. 34/11-3391 din 10.06.2016 

au fost delegați 20 ofițeri din cadrul IGP (10 ofițeri 

de urmărire penală și 10 ofițeri de investigații) pentru 

participare la seminarul de instruire în contextul 

implementării proiectului ”Garanții procesuale la 

etapa prejudiciară a procesului penal”, în perioada 

15-17 iunie 2016. Eveniment organizat de către 

Fundația Soros - Moldova. 

PG 2016: - Proiectul legii cu privire la 

procuraturile specializate care a fost aprobat în şedinţa 

Guvernului 15.06.2016, iar la 08.07.2016 proiectul de lege 

nr.271 a fost adoptat în lectura a doua în şedinţa plenară a 

Parlamentului; 

- Proiectul legii privind modificarea și completarea 

unor acte legislative (cadru conex a Legii nr. 3 cu 

privire la Procuratură) care a fost aprobat în ședința 

Guvernului din 20.04.2016, iar la 04.07.2016 

proiectul de lege nr.243 a fost adoptat în lectură 

finală în şedinţa plenară a Parlamentului. 

MJ 2016: Ministerul Justiției a elaborat și a promovat 

proiectul de lege cu privire la procuraturile 

specializate, care a fost expediat la avizare prin 

scrisoarea nr. 03/4773 din 7 aprilie 2016. Proiectul a 

fost remis la CNA prin scrisoarea nr. 03.6642 din 

26.05.2016. Remis Guvernului spre examinare și 

aprobare prins scrisoarea nr.03/7067 din 08.06.2016. 

Proiectul de lege a fost aprobat în ședința de Guvern 

prin Hotărîrea nr.756 din 15.06.2016. Înregistrat în 

Parlament cu nr. 271 din 17.06.2016. 

Adoptat lectura I - 01.07.2016, lectura II 07.07.2016. 
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Lege nr. 159 din 07.07.2016. 

Act. 2.2.5 punct. 3 

Elaborarea 

programelor de 

instruire ale 

Institutului Naţional 

al Justiţiei şi 

organizarea 

cursurilor de 

specializare a 

procurorilor pe 

domenii specifice  

 

 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală 

1. 

Programe 

de instruire 

elaborate şi 

aprobate 

2. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

3. Numărul 

de 

procurori 

instruiţi 

Trimestrul 

IV.2013-

IV.2014 

1.  Planul de formare continuă pentru anul 2014 a 

fost aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 

din 01.11.2013. Planurile calendaristice de formare 

continuă în semestrele I și II ale anului 2014 au fost 

aprobate prin ordinele nr.63-13/sem din 16.12.2013 

și nr.38-14/sem din 01.07.2014. 

  2.  În anul 2014  au fost organizate 119 seminare 

cu participarea procurorilor. 

3.  În anul 2014 au fost instruiţi 1165 procurori  pe 

domenii specifice. 

 

Realizată*  

Alocate 

50.4, 

executate 

50.4 

- Planurile de formare continuă 

și agendele sunt plasate pe  

http://inj.md/node/18  

Listele de participare se 

păstrează la INJ. 

Act. 2.2.6 punct.1 

Efectuarea studiului 

cu privire la 

necesităţile de 

personal ale 

organelor 

procuraturii şi de 

optimizare a 

numărului de 

procurori şi de 

personal auxiliar 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul III 

2012 – I 2013 

Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu 

suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale 

Amercii.A fost semnat Acordul de colaborare între 

Procuratura Generală a Republicii Moldova, 

Consiliul Superior al Procurorilor şi Asociaţia 

Obştească „Centrul de Resurse Juridice” din 

Moldova.  

Potrivit acordului, părţile intenţionează să 

efectueze o analiză a dislocării personalului 

organelor procuraturii şi necesităţilor curente ale 

acestora din perspectiva dislocării personalului, 

precum şi să propună recomandări pentru 

optimizarea numărului de procurori şi al personalului 

auxiliar, inclusiv recomandări pentru actele 

normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării recomandărilor studiului.  

În cadrul proiectului „Contribuția Centrului 

de Resurse Juridice din Moldova la implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției: Pilonii I și 

II”, Centrul, în colaborare ca  Procuratura Generală 

au elaborat Studiul privind optimizarea structurii 

procuraturii şi a sarcinii de muncă a procurorilor din 

Realizată*  Grant 

implement

at cu 

suportul 

financiar 

al 

Ambasade

i SUA în 

Republica 

Moldova 

- Studiul a fost elaborat.  

http://crjm.org/category/publi

cations/justitie/ 

http://inj.md/node/18
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Republica Moldova, care a fost prezentat public. 

 

Act. 2.2.6 punct.2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ ce vizează 

personalul 

procuraturii 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Proiect  de 

modificare 

a cadrului a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2013– III 2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei 

(prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei a 

fost adoptată. În ce priveşte proiectul Legii cu privire 

la Procuratură acesta a fost supus discuţiilor în cadrul 

unui grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru 

pentru definitivarea  Concepţiei de reformare a 

Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are 

ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative 

cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, şi a 

Realizată*  

 

0.00 - 1.Dispoziția Președintelui 

Parlamentului cu privire 

lacrearea grupului de lucru 

DDP/C1 nr.2 din 15 ianuarie 

2014, 

2. Avizul Guvernului nr.149 

din 11.04.2014,  

3.Scrisoarea comună a 

Ministerului Justiției și a 

Procuraturii nr.03/5047-

1/1d/14-2656 din 22.05.2014, 

4.Concepția cu privire la 

Procuratură aprobată prin 

Hotărîrea Parlamentului 

nr.468 din 03 iulie 2014, 

5.Proiectul de lege cu privire 

la Procuratură.  

 

http://gov.md/sites/default/fil

es/document/attachments/extr

as13.pdf  

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
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proiectului de modificare a Constituţiei) şi 

prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.  

 Conform prevederilor pct.2 din Hotărîrea 

Parlamentului cu privire la aprobarea Concepției de 

reformare a Procuraturii, astfel în cadrul proiectului 

„Contribuția Centrului de Resurse Juridice din 

Moldova la implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției: Pilonii I și II”, Centrul, în 

colaborare cu Procuratura Generală au elaborat 

Studiul privind optimizarea structurii procuraturii şi a 

sarcinii de muncă a procurorilor din Republica 

Moldova. 

Acest studiu vizează în principal provocările 

procuraturii determinate de volumul inegal de muncă 

al procurorilor, precum şi de structura şi 

competenţele acesteia.  

Studiul conţine recomandări cu privire la realocarea 

funcţiilor de procuror, optimizarea unor procuraturi 

din Republica Moldova şi revederea structurii interne 

a procuraturilor specializate.  

Concluziile și recomandările formulate în atudiul 

elaborat au fost luate în considerație la elaborarea 

Concepţiei de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei, aprobată de Parlament prin Legea 

nr. 122 din 3 iulie 2014. 
De asemenea, a fost elaborat proiectul Legii cu 

privire la Procuratură, care cuprinde și 

amendamentele  respective. 

 

La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. 

Procuratura Generală în primul semestru al anului 

2016 a elaborat următoarele proiecte: 

Proiectul legii cu privire la procuraturile specializate 

care a fost aprobat în şedinţa Guvernului 15.06.2016; 
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proiectul legii privind modificarea și completarea 

unor acte legislative (cadru conex) care a fost 

aprobat în ședința Guvernului din 20.04.2016, iar la 

17.06.2016 proiectul de lege nr.243 a fost adoptat în 

prima lectură în şedinţa plenară Parlamentului. 
Act. 2.2.6 punct.3 

Optimizarea hărţii 

dislocării organelor 

procuraturii în 

vederea consolidării 

capacităţilor ei 

instituţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

CSP 

 

 

 

 

 

 

1.Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

3.Harta  

dislocării 

organelor 

procuraturii 

optimizată 

4.Organele 

procuraturii

reorganizat

e 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu 

suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale 

Amercii. 

 

Studiul este efectuat în cadrul proiectului 

„Contribuţia Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Resurse 

Juridice” din Moldova la implementarea Strategiei de 

reformare a sectorului justiţiei: pilonii I şi II” 

implementat cu suportul financiar al Ambasadei 

SUA în Republica Moldova. 

 

În  dependenţă de recomandările din studiu va fi 

elaborat proiectul cu privire la necesităţile de 

personal ale organelor procuraturii şe de optimizare a 

numărului de procurori şi de personal auxiliar. 

  Se propune de a se lua în considerație concluziile și 

recomandările prezentate pentru Studiul cu privire la 

optimizarea hărţii judiciare, elaborat în scopul 

realizării domeniului de intervenţie al SRSJ (nr. 

1.1.1) cu privire la optimizarea hărții dislocării 

instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării 

capacităţilor instituţionale şi a utilizării eficiente a 

resurselor disponibile. 

În acest sens, potrivit recomandării nr.10  prezentate  

la Studiul privind optimizarea structurii procuraturii 

şi a sarcinii de muncă a procurorilor, se propune 

optimizarea hărţii amplasării procuraturilor raionale 

şi de sector în funcţie de optimizarea hărţii 

judecătoreşti aprobate prin Legea nr.122 din 

03.07.2014, prin care se propune lichidarea  

procuraturilor militare, procuraturii de transport și a 

procuraturilor de pe lîngă curţile de apel, precum și 

Realizată 

parțial 

 

Grant 

implement

at cu 

suportul 

financiar 

al 

Ambasade

i SUA în 

Republica 

Moldova. 

Nu a fost 

adoptată Legea 

cu privire la 

Procuratură și 

Legea cu privire 

la optimizarea 

harții dislocării 

instanţelor 

judecătoreşti 

Studiul elaborat 

recomandări formulate 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/studii/studii_srsj

/Studiu_optimizarea_struct_p

rocuraturii_-_CRJM-

2014.pdf     

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_optimizarea_struct_procuraturii_-_CRJM-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_optimizarea_struct_procuraturii_-_CRJM-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_optimizarea_struct_procuraturii_-_CRJM-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_optimizarea_struct_procuraturii_-_CRJM-2014.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu_optimizarea_struct_procuraturii_-_CRJM-2014.pdf
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comasarea într-o singură procuratură municipală a 

procuraturilor de sector și a procuraturii municipiului 

Chişinău. 

   În scopul implementării propunerilor enunţate, 

acestea au fost incluse în proiectul Legii cu privire la 

Procuratură, care a fost votat în prima lectură de 

către Legislativ la 29 mai 2015, precum și în 

proiectul Legii pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative, elaborat de Grupul de lucru în 

vederea asigurării implementării Legii cu privire la 

Procuratură. 

De asemenea, optimizarea hărţii amplasării 

procuraturilor  raionale şi de sector este în directă 

concordanță cu optimizarea hărţii judecătoreşti. 

   Reorganizarea și optimizarea hărții dislocării 

organelor Procuraturii se va considera definitivată 

odată cu adoptarea de către Parlament a proiectelor 

de lege elaborate în acest sens. 

La 27 mai 2016 a fost emis Ordinul Procurorului 

General-interimar nr.587-p privind reorganizarea şi 

stabilirea structurii interne a Procuraturii Generale, 

prin care s-a stabilit noua structură internă a 

Procuraturii Generale din 01.08.2016 şi aprobat 

funcțiile și numărul statelor de personal ale 

Procuraturii Generale de la 01.08.2016. În acelaşi 

context, la 27 mai 2016 a fost emis Ordinul 

Procurorului General-interimar nr.588-p, privind 

reorganizarea, stabilirea structurii procuraturilor 

specializate, teritoriale şi lichidarea Procuraturilor de 

nivelul Curţii de Apel, militare şi de transport, prin 

care s-a stabilit începînd cu 01.08.2016 structura, 

funcțiile, numărul statelor de personal şi reşedinţa  

procuraturilor teritoriale şi specializate. 

Act. 2.2.6 punct.4 

Reformarea şi 

consolidarea 

structurilor şi 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

1.Pagini 

web ale 

organelor 

procuraturii 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Acţiunea va fi realizată de Procuratura Generală şi 

este planificată pentru anul 2014, dar nu s-a 

întreprins nici o acţiune. 

 

Realizată 

parțial 

0 Lipsa resurselor 

financiare 

www.procuratura.md 
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sistemelor de 

interacţiune a 

organelor 

procuraturii cu 

publicul 

 

 

 

 

 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r 

 

 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

3.Campanii 

de 

informare 

privind 

funcţionare

a organelor 

procuraturii 

Acţiunea respectivă se integrează în grupul de măsuri 

întreprinse în vederea reformării instituţiei 

Procuraturii, astfel proiectul urmează să fie elaborat 

şi prezentat de grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectelor de legi în scopul realizării şi promovării 

reformării procuraturii, creat prin ordinul 

Ministerului Justiţiei nr.307 din 11.07.2013. 

Acțiunea este planificată pentru anul 2015. 

 

   

Act. 2.2.6 punct.5 

Consolidarea 

sistemelor de 

securitate în sediile 

procuraturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

 

1.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

2.Tehnolog

ii de 

securitate 

instalate 

3.Grad 

sporit de 

securitate 

în sediile 

organelor 

procuraturii 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Au  fost studiate modelele oportune de  tehnologii de 

securitate care urmează a fi instalate în sediile 

organelor Procuraturii. Procuratura Generală a 

încheiat un șir de contracte cu ÎS Servicii Pază al 

MAI  de prestare a serviciilor de montare, pornire și 

reglare a mijloacelor tehnice de securitate. 

Pînă în prezent, mijloacele tehnice de securitate au 

fost instalate și funcționează în 35 procuraturi 

teritoriale și specializate. Acțiunea respectivă 

urmează a fi realizată pe deplin după adoptarea noii 

Legii cu privire la Procuratură și optimizarea 

structurii organelor Procuraturii.  

De asemenea, la 14.12.2015 a fost iniţiată procedura 

de achiziţii privind consolidarea sistemelor de 

securitate în sediile organelor Procuraturii. Noile 

tehnologii urmează să fie instalate pe parcursul 

semestrului I al anului 2016 în 42 procuraturi (se 

preconizează finisarea acestei activități pînă la 

sfîrşitul lunii martie al anului 2016). 

În primmul semestru al anului 2016 de către 

Procuratura Generală au fost procurate şi instalate 

sisteme de securitate în 42 de sedii ale organelor 

Procuraturii (camere digitale, turnichete, sisteme de 

Realizată 

parţial 

 

Alocate 

800.000, 

executate 

783.90 

Nu a fost 

adoptată Legea 

cu privire la 

Procuratură 

Contract de achiziţii 

nr.31/363 din 17 10. 2014 

Concepție adoptată de 

Parlament Proiect de lege 

elaborat  și votat în prima 

lectură de Parlament 
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operare etc.) 

Act. 2.2.6 punct 6  

Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale ale 

organelor 

procuraturii, inclusiv 

examinarea 

oportunităţii 

edificării unui sediu 

comun pentru toate 

subdiviziunile 

Procuraturii 

Generale și organele 

procuraturii din 

municipiul Chişinău; 

construcţia/renovare

a sediilor organelor 

procuraturii din 

întreaga ţară 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale 

şi Construc-

ţiilor 

1. Studiu 

de 

fezabilitate 

elaborat şi 

recomandăr

i formulate 

2. Devizul 

de 

cheltuieli 

întocmit 

3. 

Finanţarea 

finisării 

sediului 

nr.2 al 

Procuraturi

i Generale 

4. 

Proiectele 

de 

construcţie/ 

renovare a 

sediilor 

organelor 

procuraturii

, elaborate 

5. Numărul 

sediilor 

organelor 

procuraturii

, construite/ 

renovate 

Trimestrul IV 

2012 –IV 2014  

Acțiunea urmează a fi realizată după adoptarea de 

către Autoritatea Legislativă a noii legi cu privire la 

Procuratură și a proiectului de lege pentru 

modificarea și completarea actelor normative, 

stabilirea sistemului organelor Procuraturii și a 

structurii Procuraturii Generale, precum și alocarea 

mijloacelor financiare adecvate. 

În perioada 2013-2014 au fost efectuate achiziţii 

pentru lucrări de reparaţie şi amenajare a sediilor 

procuraturilor Soroca, Anenii Noi, Leova, Cahul, 

Orhei și Ocniţa, lucrări de renovare a sediilor 

procuraturilor Făleşti, Edineţ, Hînceşti, Floreşti, 

Sîngerei, Briceni, Drochia, Ungheni, Sîngerei şi 

Călăraşi în valoare totală de 12812.80 mii lei. 

Realizată 

parţial 

Alocat 

16455.40, 

executat 

12812.80 

Recomandări:  

Urgentarea 

promovării 

proiectului de 

lege cu privire la 

Procuratură.  

 

Dificultăţi: 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare alocate 

Prin scrisoarea 

nr.09-04/568 

30.06.2015, 

Ministerului 

Finanţelor a 

informat 

Procuratura 

Generală despre 

blocarea 

cheltuielilor la 

componenta de 

bază a bugetului 

de stat din 

granturi și 

împrumuturi 

externe pentru 

suport bugetar 

sectorial. 

 

Concepție adoptată de 

Parlament Proiect de lege 

elaborat  și votat în prima 

lectură de Parlament 

Act. 2.2.7 punct.1 

Efectuarea studiului 

privind practica 

finanţării organelor 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul III 

2012– I 2013 

      A fost elaborat studiul privind practica finanţării 

organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile 

internaţionale în domeniu. 

      Urmare a studiului prezentat a rezultat 

Realizată* 

 

0.00 - Studiu prezentat în cadrul 

şedinţei Pilonului II,  

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/studii/Practica_

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Practica_de_finanare_a_organelor_procuraturii_2.2.7.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Practica_de_finanare_a_organelor_procuraturii_2.2.7.pdf
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procuraturii în ultimii 

ani şi practicile 

internaţionale în 

domeniu 

 

 

 

necesitatea preluării bunelor practici de finanţare a 

instituţiilor Procuraturii similar organelor justiţiei din 

unele ţări europene (procuraturi) şi instanţelor 

judecătoreşti din Republica Moldova.  

de_finanare_a_organelor_pro

curaturii_2.2.7.pdf 

Act. 2.2.8. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind 

demilitarizarea 

instituţiei 

procuraturii şi 

oportunitatea de a 

acorda procurorilor 

statutul de magistrat  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

Trimestrul I-II 

2012 

 

Procuratura Generală a studiat legislaţia mai multor 

ţări în acest domeniu. A fost selectată şi analizată 

practica internaţională ce ţine de statutul de magistrat 

al procurorilor, mandatul Procurorului General, 

purtarea uniformei, atribuţiile procuraturii, etc. 

Totodată, problema ce ţine de demilitarizarea 

instituţiei procuraturii şi oportunitatea de a acorda 

procurorilor statutul de magistrat a fost analizată de 

grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi 

în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii, creat la 11 iulie 2013, prin Ordinul 

comun al ministrului justiţiei şi al Procurorului 

general  nr. 307/46. Urmare a activităţii grupului de 

lucru a fost elaborată Concepţia de reformare a 

Procuraturii. Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei, care examinează inclusiv problema 

demilitarizării procuraturii. Concepţia a fost 

prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013  şi 

adoptată de Parlament prin H.P. nr. 468 din 03 iulie 

2014.  

Realizată* 

 

0.00 - Concepţia de reformare a 

Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a 

independenței adoptat 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de către grupul de lucru 

parlamentar. 

Act. 2.2.8. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Legii  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 cu 

privire la 

Procuratură, a 

Codului de procedură 

penală nr. 122-XV 

din  

14 martie 2003 etc.  

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

 Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul I 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor 

de legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Realizată* 

 

0.00  Concepţia de reformă  a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014. 

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii comune a 

ministrului justiției și 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Practica_de_finanare_a_organelor_procuraturii_2.2.7.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Practica_de_finanare_a_organelor_procuraturii_2.2.7.pdf
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în vederea 

demilitarizării 

instituţiei 

procuraturii 

 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei 

(prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată 

de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - . 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695 

 

Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis Grupului de lucru parlamentar pentru 

definitivarea  Concepției de reformare a Procuraturi 

şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activității Procuraturii, format prin 

Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 

din 15 ianuarie 2014, pentru definitivare și 

promovare, prin scrisoarea comună a ministrului 

justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-

1d/14-2656 din 22 mai 2014.. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu 

privire la reformarea Procuraturii (eventual, şi a 

proiectului de modificare a Constituţiei) şi 

prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.  

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie. 

 

http://gov.md/sites/default/fil

es/document/attachments/extr

as13.pdf  

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
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La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat proiectul 

legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. 

 Potrivit Concepţiei de reformare a Procuraturii 

(punctele 115-118), gradele existente induc percepţia 

unei „militarizări” a instituţiei şi a absenţei 

independenţei procurorului. 

Gradele procurorilor nu se acordă în funcție de 

pregătirea profesională, ci de vechimea în muncă. 

Gradele procurorilor nu relevă calitatea şi 

complexitatea activităţii acestora, profesionalismul, 

pregătirea lor, însă formal depind de vechimea în 

muncă şi de funcţia deținută în organele Procuraturii. 

Acest fapt nu motivează procurorii să desfăşoare o 

activitate calitativă, să-şi ridice nivelul de calificare 

şi nu stimulează promovarea în carieră. 

Gradele de clasificare urmează a fi excluse 

concomitent cu creşterea remunerării procurorilor. 

Totodată, pentru salarizarea procurorilor va fi luată 

în calcul funcţia deţinută de fiecare procuror. 

Gradele militare vor fi excluse odată cu desfiinţarea 

procuraturilor militare. 

Uniforma va fi substituită prin mantie (robă), care se 

va purta doar în şedinţele de judecată. 

Conform puctului 64 din Concepţie, din cauza 

sarcinii de muncă reduse, nu se consideră oportună 

menţinerea procuraturilor specializate militare şi de 

transport, competenţele acestora putînd fi preluate de 

procuraturile teritoriale. 

Lichidarea procuraturilor militare ar putea să se 

realizeze, spre exemplu, într-o perioadă de 3 ani, 

perioadă care să permită consolidarea capacităţilor 

procuraturilor de sector sau ale organelor specializate 

din cadrul Forţelor Armate, în vederea preluării şi 

realizării eficiente a actualelor atribuţii ale 

procuraturilor militare. 
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Act. 2.2.8. punct. 3 

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor 

cadrului normativ în 

partea ce ţine de 

demilitarizarea 

instituţiei 

procuraturii 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1.Monitoriz

area 

desfăşurată 

2.Raport de 

monitorizar

e întocmit 

şi 

diseminat 

Trimestrul II 

2013– IV 2014 

Monitorizarea va putea fi efectuată ulterior intrării în 

vigoare (1 august 2016)a Legii nr. 3 din 25 februarie 

2016 cu privire la Procuratură. 

 

Nerealizat

ă 
0.00 - - 

Act. 2.2.9. 

Elaborarea 

proiectului  

de modificare a 

Codului de procedură 

penală  nr. 122-XV 

din 14 martie 2003 şi 

a Legii nr. 294-XVI  

din 25 decembrie 

2008  

cu privire la 

Procuratură în 

vederea asigurării 

independen-ţei 

interne a tuturor 

procurorilor 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat;  

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandăr

ile 

formulate; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2012 

Subiectul a fost abordat şi reglementat în cadrul 

Legii 66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de Procedură Penală al 

Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003. 

Realizată* 

 

0.00 - Legea nr.66 din 05.04.2012 

pentru modificarea şi 

completarea Codului de 

procedură penală al 

Republicii Moldova nr. 122-

XV din 14 martie 2003 

Act. 2.3.1 punct. 6  

Elaborarea 

metodologiilor de 

efectuare a fiecărui 

tip de expertiză 

judiciară 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Apărării, 

Centrul 

Naţional 

Metodologi

i elaborate 

şi aprobate 

 

Trimestrul I 

2013– IV 2014 

Au fost elaborate şi aprobate 6 metodologii de 

efectuare a diferitor tipuri de expertize. 

 Pe parcursul anului 2014 Centrul Național de 

Expertize Judiciare a elaborat 6 metodici de 

efectuare a expertizelor, acestea fiind aprobate prin 

Dispoziția Centrului Național de Expertize Judiciare 

nr. 4 din 26.05.2014. Actualmente, in sarcina șefilor 

de laboratoare s-a pus in sarcina derularea unor 

lucrari mai profunde, conform unei structuri tipizate 

elaborate de catre managerul calitatii, in scopul 

predarii mai multor metodici de examinare pina la 

Realizată 

parţial 

0.00 Recomandări: 
Mărirea statelor 

de personal şi 

alocarea surselor 

financiare pentru 

elaborarea 

metodologiilor. 

Riscuri: 
Contestarea 

expertizelor.  

 

Dispoziţia CNEJ nr.4 din 

26.05.2014 

 

Dispoziţiei nr. 39 din 

11.12.2015 au fost aprobate 4 

metodologii de efectuare a 

expertizelor judiciare 
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Anticorupţi

e, Serviciul 

de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

sfirsitul anului. 

Metodicile aprobate se refera la: 

1. Paratjarea bunurilor imobile și determinarea 

modului de folosință a sectoarelor de teren ( se refera 

la metodologia de cercetare in scopul stabilirii 

posibilitatilor de partajare din punct de vedere tehnic 

a constructiilor, stabilirii variantelor de 

partajare/modului de folosinta a sectoarelor de 

terenconform cotelor-parti detinute de coproprietari., 

stabilirii necesității de reamenajare a constructiilor); 

 

2. Repararea prejudiciului survenit în rezultatul 

inundațiilor (se refera la metodologia de identificare 

a legaturii intercauzale intre prejudiciul cauzat in 

urma inundatiei si cauza producerii inundatiei, 

determinare a volumului de elemente constructive 

deteriorate și posibilitatea exploatarii acestora 

ulterior , precum si la stabilirea costului reparatiei 

necesare de a fi efectuate) ; 

 

3. Particularitațile expertizei grafoscopice în 

cercetarea unui numar mare de obiecte contestate ( se 

refera la metodologia de cercetare a situatiilor in care 

expertul urmeaza sa cerceteze un numar mare de 

obiecte (inscrisuri/semnaturi) si documente 

purtatoare cum ar fi: ordine de plata, facturi, liste de 

evidenta a persoanelor, liste electorale, retete 

medicale, bonuri etc) ; 

 

4. Cercetarea tehnico-criminalistica a sigiliilor (se 

refera la metodologia de cercetare a sigiliilor sau 

plombelor in scopul stabilirii adevarului cu privire la 

deschiderea, deteriorarea, manipularea sau 

nemanipularea și integritatii acestora); 

 

5. Cercetarea semnăturilor in expertiza grafoscopica 

(se refera la metodele de cercetare a semnaturii (a 
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celor in litigiu, a celor falsificate, a celor executate 

de batrini) prin compararea acestora cu modelele 

libere și experimentale); 

 

6. Metodologia de efectuare a expertizei traseologice 

( se refera la metodele de cercetare a urmelor lasate 

de corpul uman, de animale, de accidente, incendii, 

explozii, de instrumente, de arme, de incaltaminte 

etc). 

 

Nu au fost implicați angajații Ministerul Afacerilor 

Interne în realizarea acestei acțiuni, luând în vedere 

faptul că în calitate de executor primar este vizat 

Ministerul Justiției. Este inițiată, la nivelul IGP, 

procedura de elaborare a proiectelor unor 

metodologii de efectuare a diferitor tipuri de 

expertiză judiciară (info: MAI) 

 

Conform Planului Centrului de Expertize 

Judiciare  pentru 2015 au fost planificate elaborarea 

a 23 metodologii. În I semestru s-au elaborat și 

adoptatx - 11 metodologii de efectuare a expertizelor 

judiciare privind: 1) Determinarea vitezei de 

deplasare a unităţilor de transport; 2)  Determinarea 

tipurilor de droguri, obţinute din canabis (cînepa) şi 

mac; 3) Determinarea variantelor posibile de 

partajare/ folosinţă  a bunurilor imobile; 4) 

Recomandare metodică privind aplicarea metodei 

instrumentale de măsurare a intensităţii câmpului 

magnetic cu utilizarea gaussmetrului GM -08 la 

efectuarea expertizelor inginero-tehnice; 5) 

Determinarea preţului de piaţă a mărfurilor 

industriale de larg consum, produselor alimentare, 

ţinînd cont de starea lor, indicii cantitativi şi 

calitativi; 6)  Cercetarea situaţiei economico-

financiară a persoanelor juridice şi fizice; 7)  

Cercetarea operaţiunelor bancare de creditare; 8)  
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Cercetarea faptelor economice reflectate în 

contabilitate; 9) Examinarea armelor de foc, părţilor 

componente, pieselor şi mecanismelor lor, muniţiei şi 

componentelor de muniţie, fenomenelor şi urmelor 

formate prin folosirea acestora; 10)   Expertiza de 

stabilire a autorului textului manuscris şi tipărit şi 11)  

Determinarea preţului de piaţă a mărfurilor 

industriale de larg consum, produselor alimentare, 

ţinînd cont de starea lor, indicii cantitativi şi 

calitativi. 

       Iar din iunie 2015 au fost realizate, următoarele: 

12) „Examinarea prin metoda de difracţie Roentgen a 

porţiunilor de conductoare electrice din cupru, 

afectate de curenţii scurtcircuitelor electrice, în 

scopul stabilirii momentului producerii 

scurtcircuitului electric (pînă la iniţierea procesului 

de ardere al incendiilor sau după el)”. 

13) „Cercetarea substanţelor (Spice) ce conţin 

canabinoizi sintetici”. 

14) „Cercetarea substanţelor de marcare a obiectelor 

aflate sub control special”. 

15) „Determinarea spaţiului necesar de oprire în 

siguranţă al unităţii de transport (UT)”. 

În prima jumătate a anului 2016 au fost elaborate şi 

aprobate 2 metodologii: 

1) Metodica de examinare a substanţelor de marcare 

a obiectelor aflate sub control special (cercetarea 

substanţelor chimice speciale), aprobată prin Decizia 

Consiliului Metodico-ştiinţific al CNEJ nr.15 din 

15.06.2016; 

2) Metodica de examinare a scrisului şi semnăturii, 

aprobată prin   Decizia Consiliului Metodico-

ştiinţific al CNEJ nr. 01 din 29.04.2016 

Direcţia strategică  2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor 
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Act. 2.3.2. punct.  1 

Elaborarea 

programelor de 

instruire a 

persoanelor implicate 

în activităţile de 

investigare şi 

urmărire penală 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional de 

Informaţii şi 

Securitate 

„Bogdan 

Întemeietor

ul 

Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e 

 

 

Programe 

elaborate 

Trimestrul I-III 

2012 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede 

organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite 

pentru instruirea a 1000 de judecători şi procurori în 

domeniul investigării şi urmăririi penale. 

 

 

Realizată

* 

 

0.00 - Planul de formare continuă 

este publicat pe site-ul INJ. 

http://www.inj.md/node/18 

Act. 2.3.3. punct.  1 

Efectuarea unui 

studiu (prin prisma 

reglementărilor 

internaţionale şi a 

practicii altor state) 

privind: 

 a) oportunitatea 

instituirii sistemului 

mixt de expertiză 

judiciară, în special 

în domeniile în care 

statul deţine monopol 

(de exemplu, 

expertiza medico-

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e,Serviciul 

de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

Trimestrul I-III 

2012 

A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul 

privind: 

- oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză 

judiciară, în special în domeniile în care statul deţine 

monopol; 

- posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de 

expertiză judiciară şi identificarea soluţiei optime 

pentru Republica Moldova; 

- identificarea soluţiilor pentru consolidarea 

sistemului actual de expertiză judiciară. 

 

Realizată

* 

 

0.00 - Studiul efectuat şi prezentat 

în vederea reformării 

sistemului de expertiză 

judiciară în cadrul şedinţei 

Grupului de lucru pentru 

Pilonul II.  

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/reforma_sectoru

l_justitiei/pilon2/Studiu_refor

marea_sistemului_de_experti

za_judiciara-PG-2012.pdf 

 

http://www.inj.md/node/18
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiu_reformarea_sistemului_de_expertiza_judiciara-PG-2012.pdf
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legală), şi 

identificarea 

soluţiilor de 

consolidare a 

sistemului actual de 

expertiză judiciară; 

b) posibilităţile de 

reformare a 

sistemului centrelor 

de expertiză judiciară 

şi identificarea 

soluţiei optime pentru 

Republica Moldova 

 

 

Act. 2.3.3. punct. 2  

Elaborarea 

proiectului noii legi 

privind expertiza 

judiciară, care să 

reglementeze 

condiţiile de obţinere 

a calităţii de expert 

judiciar; condiţiile de 

recunoaştere a 

calificării de expert 

judiciar în Republica 

Moldova pentru 

persoanele care au 

obţinut-o într-un 

alt stat; criteriile de  

admitere şi de 

examinare  

a candidaţilor la 

funcţia de expert 

judiciar şi elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Proiecte de 

legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul II 

2013 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 85 din 28 

februarie 2012, a fost format Grupul de lucru pentru 

elaborarea actelor normative necesare reformării 

cerinţelor faţă de expertiza judiciară. 

La data de 21 septembrie 2012, prin scrisoarea nr. 

102/08, grupul de lucru a prezentat ministerului 

studiul privind reformarea sistemului de expertiză 

judiciară. În baza recomandărilor formulate în studiu, 

la 12 martie 2013, prin scrisoarea nr. 029/08, grupul 

de lucru a prezentat proiectul Legii cu privire la 

expertiza judiciară, extrajudiciară şi statutul expertului 

judiciar.  

   Proiectul de Lege cu privire la expertiza judiciară a 

fost remis la coordonare instituţiilor interesate la data 

de  18 martie 2014. 

 

La data de 16 iunie curent, au fost organizată o masă 

rotundă, care a avut drept scop discutarea proiectului 

de lege sus amintit. 

 

Ulterior, la data de 19 iunie curent, prin scrisoarea nr. 

03/6252 proiectul a fost remis la Centrul Național 

Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupţie, 

Realizată

*  

 

0.00 - Proiect de lege elaborat.  

 

 

http://www.gov.md/public/fil

es/ordinea_de_zi/16.07.2014/

Intr07.pdf  

 

  

http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.07.2014/Intr07.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.07.2014/Intr07.pdf
http://www.gov.md/public/files/ordinea_de_zi/16.07.2014/Intr07.pdf
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acte normative 

 

iar la data de 16 iulie 2014 prin scrisoarea nr. 03/6678 

a fost remis Guvernului spre examinare şi ulterioară 

aprobare. 

Proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară a fost 

aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 902 din 

28.10.2014 si, ulterior, transmis Parlamentului, fiind 

înregistrat în legislativ cu nr. 382 din 29.10.2014. 

 

Act. 2.3.3. punct 3  

Elaborarea unui nou 

proiect de regulament 

privind Centrul 

Naţional de Expertize 

Judiciare 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiect de 

regu-

lament 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – I 2014 

Realizarea acţiunii este în dependenţă directă de 

adoptarea proiectului de lege prevăzut la pct. 2.3.3.2, 

fapt ce determină imposibilitatea realizării 

actualmente a acțiunii în cauză. 

  Cu referire la Regulamentul CNEJ menționăm faptul 

că proiectul regulamentului a fost elaborat de către 

secția juridică a centrului acesta urmînd a fi coordonat 

cu subdiviziunile interne și Ministerul Justiției. 

Ulterior fiind remis spre avizare și consultare publică 

după adoptarea Legii cu privire la expertiza judiciară 

și statutul expertului judiciar. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Parlament în prima 

lectură la 26 noiembrie 2015. 

 

 

 

Realizată 

parțial 

0.00 -deoarece Legea 

cu privire la 

expertiza 

judiciară a fost 

promovată cu 

întîrziere de mai 

bine de un an și 

jumătate, 

celelalte acte 

normative 

referitoare la 

activitățile din 

domeniul 

expertizei 

judiciare la rîndul 

său, la fel, vor fi 

promovate cu 

întîrziere; 

- promovarea 

proiectului nu 

este posibilă 

deoarece nu 

există temei 

juridic ( nu era 

adoptată Legea 

cu privire la 

expertiza 

judiciară și 

statutul 

Proiectul Regulamentului cu 

privire la Centrul Național de 

Expertize Judiciare 
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expertului 

judiciar) 

Act. 2.3.4. punct 1  

Efectuarea unui 

studiu privind 

condiţiile, regulile şi 

procedura de formare 

şi funcţionare a 

grupurilor 

interdepartamentale 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

 Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e,Serviciul 

Vamal 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2013 – I 2014  

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile 

desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în 

grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I 

al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni 

în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit. 

 

  A fost elaborat Studiul privind condiţiile, regulile şi 

procedura de formare şi funcţionare a grupurilor 

interdepartamentale potrivit căruia s-a constatat 

insuficiența reglementărilor la acest domeniu de 

activitate. 

S-a propus: 

1. Formarea unui grup de lucru interinstituțional întru 

realizarea indicatorilor de rezultat prevăzuți pentru 

Domeniul specific de intervenție 2.3.4.   

2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

legislativ în vederea stabilirii modului, procedurii şi 

condiţiilor de funcţionare a grupurilor 

interdepartamentale. 

3. Elaborarea normelor interdepartamentale de către 

instituțiile implicate în procesul penal în scopul 

reglementării activității grupurilor 

interdepartamentale. 

4. Elaborarea și aprobarea Planului de instruire, 

organizarea cursurilor de instruire pentru procurori, 

ofiţerii de urmărire penală, ofițerii de investigații etc. 

în materie de cooperare în cadrul grupurilor 

interdepartamentale. 

Realizată

*  

 

0.00 - Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul I al anului 2014. 

 

Studiu a fost elaborat de 

Procuratura Generală la 

sfîrșitul lunii iulie 2014. 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/reforma_sectoru

l_justitiei/pilon2/STUDIU_gr

upe_interdepartamentale_1.p

df  

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_grupe_interdepartamentale_1.pdf
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Acț.  2.3.4. punct.2  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

legislativ primar în 

vederea stabilirii 

modului, procedurii 

şi condiţiilor de 

funcţionare a 

grupurilor 

interdepartamentale 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

legislativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II - 

IV 2014 

 

În scopul realizării acțiunii respective, prin Ordinul 

Procurorului General nr.51/28 din 30 septembrie 2014 

a fost instituit grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de modificare a cadrului legislativ primar 

în vederea stabilirii modului, procedurii şi condiţiilor 

de funcţionare a grupurilor interdepartamentale. Din 

cadrul grupului de lucru fac parte reprezentanţi ai 

Procuraturii Generale, Ministerului Afacerilor Interne, 

Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Vamal.  

În şedinţe de lucru  Grupul de lucru a fost convocat de 

mai multe ori unde a fost discutate propunerile privind 

elaborarea proiectului de modificare a cadrului 

legislativ primar (de modificare i completare a Codului 

de procedură penală şi a altor acte legislative), precum 

și a unui proiect de act normativ interinstituțional 

comun în formă de instrucţiune.  

Actualmente proiectul de Instrucţiune este în faza de 

definitivare şi urmează a fi avizat de instituţiile 

interesate.  

De asemenea, Grupul de lucru şi-a propus pentru luna 

ianuarie anul curent, definitivarea proiectului de 

modificare a CPP şi a Instrucţiunii.  

Luînd în considerație faptul că legislaţia internaţională 

nu prevede o procedură unitară referitor la regulile şi 

procedura de formare a grupurilor interdepartamentale, 

se propune antrenarea în realizarea acțiunii respective a 

unui expert internaţional. 

Proiectul respectiv urmează să fie definitivat de 

Ministerul Justiției și remis Guvernului pentru 

examinare. 

În perioada ianuarie – iunie 2016 Grupul de lucru 

constituit prin Ordinul comun nr.307/46 din 

11.07.2013 pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii, a  

elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (cadru conex) care a 

fost aprobat în şedinţa Guvernului din 20.04.2016, iar 

Realizată

* 

 

0.00 Grupul de lucru 

nu a ajuns la un 

numitor comun 

referitor la actele 

ce urmează a fi 

modificate. 

Legislaţia 

internaţională nu 

prevede o 

procedură unitară 

referitor la 

regulile şi 

procedura de 

formare a 

grupurilor 

interdepartament

ale. Este 

recomandată 

antrenarea unui 

expert 

internaţional.  

 

Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul II al anului 2014 

Ordinul Procurorului General 

nr.51/28 din 30 septembrie 

2014 
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la 17.06.2016 proiectul de lege nr.243 a fost adoptat în 

prima lectură în şedinţa plenară a Parlamentului. 

Acț. 2.3.4. p.3  
Elaborarea normelor 

interdepartamentale 

privind modul, 

procedura şi 

condiţiile de 

funcţionare a 

grupurilor 

interdepartamentale 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Serviciul 

Vamal 

Norme 

interdepart

amentale 

elaborate si 

aprobate 

Trimestrul I – 

II,2015 

Grupul de lucru constituit, a elaborat un proiect de act 

normativ interinstituțional comun în formă de 

instrucţiune ce ţine de formarea grupelor 

interdepartamentale. Astfel, prevederile din 

instrucţiune au fost incluse în Proiectul de lege pentru 

asigurarea implementării Legii cu privire la 

Procuratură elaborat de Grupul de lucru pentru 

elaborarea proiectelor de legi în scopul  realizării şi 

promovării reformei procuraturii  care a fost avizat la 

28.09.2015 cu nr.36-5d/15-422.  

Realizată 

parţial 

0.00 Nu a fost 

adoptată Legea 

cu privire la 

Procuratură 

-Proiect de instrucţiune 

elaborat 

-Aviz asupra proiectului Legii 

pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative 

(în vederea asigurării 

implementării Legii cu privire la 

Procuratură). 

Act. 2.3.5. punct. 1  

Efectuarea studiului 

privind necesitatea 

specializării actorilor 

din faza prejudiciară 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul I 

2013– I 2014 

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile 

desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în 

grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I 

al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni 

în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit. 

 

  A fost elaborat Studiul privind necesitatea 

specializării factorilor din faza prejudiciară. 

S-a propus: 

- elaborarea amendamentelor legislative sau 

departamentale, care urmează să asigure specializarea 

organelor de urmărire penală reieșind din domeniile 

internaționalizate de investigare.  

- operarea modificărilor de rigoare în actele 

normative, ordine, dispoziţiile cu privire la 

distribuirea obligaţiilor de serviciu în funcţie de 

domeniile în care este optim de a specializa organele 

de urmărire penală sau subdiviziunile acestora, după 

necesităţile sistemul de drept şi specificul 

infracţiunilor investigate; 

Realizată

*  

 

Alocate 

15.0, 

executate 

15.0   

- Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul I al anului 2014 

Studiu elaborat: 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/reforma_sectoru

l_justitiei/pilon2/Studiul_priv

ind_necesiatatea_specializarii

_procurorilor_pe_cauye_spec

ifice_si_functionalitaea_proc

uraturii_specializate-PG-

2013.pdf   

http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Studiul_privind_necesiatatea_specializarii_procurorilor_pe_cauye_specifice_si_functionalitaea_procuraturii_specializate-PG-2013.pdf
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- elaborarea de programe de instruire specializată şi 

cursuri propriu-zise; 

- elaborarea ghidurilor privind investigarea anumitor 

categorii de infracţiuni; 

- dezvoltarea lucrului în echipe de specialişti, inclusiv 

echipe multi-disciplinare menite să asiste procurorii în 

desfăşurarea activităţilor lor; 

- revizuirea modalităţii de conlucrare între instituţiile 

specializate. 

Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional 

 

Act. 2.4.1. punct. 1  

Elaborarea 

sistemului 

informaţional 

automatizat de 

evidenţă a 

infracţiunilor 

“Registrul 

informaţiilor 

criminalistice şi 

criminologice” 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

Sistem 

elaborat şi 

aplicat 

Trimestrul I 

2013– IV 2014 

A fost elaborat un Caiet de sarcini care cuprinde 

obiectivele, modul de creare și aplicare a  sistemului 

informaţional.  

În scopul realizării acțiunii a fost format un grup de 

lucru cu participarea reprezentanților Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP). 

Reprezentanţii Programului Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (UNDP) împreună cu Procuratura 

Generală au organizat şi au selectat un specialist în 

domeniul tehnologiilor informaţionale pentru 

descrierea sarcinilor tehnice întru proiectarea şi 

programarea sistemului nominalizat, care este 

finalizat.  

 

Sistemul informaţional automatizat „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice” a fost 

format în baza Sistemului informațional integrat 

automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor 

penale și a persoanelor care au săvîrșit infracțiuni 

(întru executarea HG nr. 633 din 06.06.2007). 

La data de 24.05.2012, prin HG nr. 328, a fost aprobat 

Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminologice”. 

La data de 1.01.2013 a fost implementat produsul 

nou de program pentru Banca centrală de date a 

Realizată 

parţial 

 

Mijloacel

e 

financiar

e 

necesare 

pentru 

elaborare

a 

sistemulu

i 

informați

onal și 

aplicarea 

acestuia 

au fost 

transferat

e 

Program

ului 

Națiunilo

r Unite 

pentru 

Dezvolta

re 

(UNDP)  

Alocate 

- Caietul de sarcini elaborat 

 

Grup de lucru format. 

 

Sistem informațional 

elaborat. Ordinile 

Procuraturii Generale 
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Registrului informației criminalistice și criminologice 

care se aplică de către participanţii la sistem. 

 

La data de 02 iunie 2014 sarcinile tehnice au fost 

publicate pe pagina oficială a UNDP pentru 

prezentarea de oferte de către companii.  

La 3 iulie 2014 a fost finisată procedura de primire a 

ofertelor, care la moment sînt examinate de către o 

echipa de evaluare în cadrul UNDP, activitate care 

urmează a fi finalizată către 25.07.2014, cu selectarea 

agentului economic pentru desfășurarea lucrărilor de 

programare şi implementare a sistemului. 

Sistemul informațional a fost elaborat și testat la 

31 octombrie 2014 cu prezentarea acestuia de către 

reprezentanții agentului economic care a desfășurat 

lucrările de proiectare, programare şi implementare a 

sistemului. 

De asemenea, la 22 decembrie 2014 a fost 

organizată la Institutul Național al Justiției                                                                  

o conferință în scopul prezentării Proiectului 

„Registrul informaţiilor criminalistice şi 

criminologice”, la care au participat toți conducătorii 

subdiviziunilor Procuraturii Generale, procuraturilor 

teritoriale și specializate în cadrul căreia au fost 

exercitate exerciții practice de utilizare a sistemului 

informațional. 

De asemenea, prin Ordinul Procurorului General 

nr.1/4 din 16 ianuarie 2015 a fost constituit un  Grup 

de lucru pentru elaborarea proiectului 

Nomenclatorului de informaţii care urmează a fi 

înregistrate în cadrul Sistemului informaţional 

automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice”, care va întreprinde măsurile necesare 

pentru elaborarea proiectului Nomenclatorului. 

În acest context USAID, ROLISP şi Procuratura 

Generală au planificat şi finanţat evaluarea mediului 

1.774.2 
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tehnologiilor informaţionale din cadrul organelor 

procuraturii din Republica Moldova (finalizat la 

11.09.2015), documentînd starea tehnică actuală şi 

formulînd recomandări de îmbunătăţire a mediului 

IT din cadrul organelor procuraturii. 

La moment rezultatele evaluării şi recomandările 

respective au fost utilizate de către organele 

procuraturii în pregătirea caietelor de sarcini pentru a 

pregăti infrastructura tehnologica şi electrica din 

sediile organelor procuraturi pentru implementare şi 

bună funcţionare a sistemului informaţional „Registrul 

informaţiilor criminalistice şi criminogene" (E-case). 

Acț.  2.4.1. punct.2  
Elaborarea cadrului 

normativ care să 

asigure înregistrarea 

electronică a 

infracţiunilor 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Mecanismu

l eficient de 

acces, 

implementa

t 

Numărul 

personalulu

i instruit 

Trimestrul I – 

IV 2014 

Prin Ordinul Procurorului General nr. 19/28 din 13 

martie 2014 a fost constituit Grupul de lucru  

interinstituțional pentru  elaborarea sistemului 

informaţional automatizat  de  evidenţă  a 

infracţiunilor „Registrul   informaţiilor criminalistice 

şi criminologice” şi a cadrului normativ  care să  

asigure  înregistrarea electronică a informaţiilor 

despre infracţiuni. 

Potrivit pct.2 din actul normativ privind  sistemul 

informaţional integrat al organelor de drept, Grupul 

de lucru urmează să asigure elaborarea unui proiect 

de lege pentru modificarea şi completarea cadrului 

normativ care să asigure înregistrarea electronică a 

informaţiilor despre infracţiuni, precum și a 

proiectelor de acte interdepartamentale de 

implementare a legislaţiei în domeniu, după caz.  

Pe parcursul anului 2015, a fost elaborat proiectul 

legii cu privire la Sistemul informaţional integrat al 

organelor de drept, supus dezbaterilor publice 

începînd cu data de 28 iulie 2015, avînd ca scop 

stabilirea unui cadru legal şi financiar de 

implementare a Sistemului în vederea formării 

resursei informaţionale unice a organelor de drept din 

țară. 

Realizată 

parțial 

 

0.00 - Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul II al anului 2014 

Ordinul Procurorului General 

19/28 din 13 martie 2014 

 

 
http://www.particip.gov.md/proie

ctview.php?l=ro&idd=2439  

 

scrisori nr.8/6-1-1935 din 

23.03.2016  

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2439
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2439
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La elaborarea proiectului au fost luate în consideraţie 

toate cerinţele faţă de organizarea funcţionării 

SIIOD, practica avansată, precum şi problemele 

existente în evidenţa infracţiunilor, a cauzelor penale 

şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni. 

În perioada ianuarie – iunie 2016 Serviciul tehnologii 

informaționale al MAI a elaborat proiectul legii, prin 

care se va expune Legea cu privire la Sistemul 

informaţional integrat automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor şi a persoanelor care le-au săvîrşit, nr. 

216-XV din 29.05.2003, în redacţia nouă. 

La 23 martie  2016, prin scrisoarea nr.8/6-1-1935, 

proiectul respectiv a fost transmis de STI spre avizare 

internă în adresa subdiviziunilor interesate ale MAI. 

 

Act. 2.4.1. punct. 3  

Efectuarea unui 

studiu privind 

oportunitatea 

distribuirii 

electronice a 

sesizărilor cu privire 

la săvîrşirea de 

infracţiuni, luînd în 

considerare practica 

altor state şi, după 

caz, formularea unor 

propuneri de 

modificare a cadrului 

normativ 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

1.Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

2.După caz, 

proiecte de 

acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

2013– 

Trimestrul II 

2014 

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile 

desemnarea reprezentanților pentru a fi incluși în 

grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I 

al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni 

în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit. 

A fost elaborat studiul privind oportunitatea 

distribuirii electronice a sesizărilor cu privire la 

săvîrşirea de infracţiuni. 

Recomandările studiului: în contextul lipsei unei 

practici internaţionale, propunerea de implementare a 

unei proceduri de distribuire electronică a sesizărilor 

cu privire la săvîrşirea de infracţiuni nu este 

considerată oportună. 

Ministerul Afacerilor Interne a comunicat că 

Ministerul a aplicat pentru o misiune de expertiză în 

acest sens prin intermediul instrumentului TAIEX, 

care urmează să aibă loc în perioada septembrie- 

Realizată

*  

 

0.00 - Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul I al anului 2014. 

 

Studiul a fost elaborat. 

http://justice.gov.md/public/fi

les/file/reforma_sectorul_justi

tiei/pilon2/STUDIU_Repartiz

area_electronic_sesizrilor__in

fractiuni_1.pdf   

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/STUDIU_Repartizarea_electronic_sesizrilor__infractiuni_1.pdf
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octombrie current (2014).(info: MAI) 

Acț.2.4.1 punct.4 
Analiza 

implementării noului 

sistem informaţional 

şi elaborarea 

propunerilor de 

perfecţionare a 

acestuia 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupți

e, 

Serviciul 

Vamal 

 

1. 

Monitoriza

re 

desfăşurată. 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi difuzat 

Trimestrul III-

IV 2014 

În perioada de referinţă a fost iniţiată procedura de 

desfăşurare a implementării noului sistem 

informaţional RICC, în rezultatul caruia s-au obţinut 

următoarele rezultate: 

- s-au înregistrat aproximativ 540 de utilizatori 

pentru BCD; 

-    215 utilizatori pentru OSK. 

În scopul acordării accesului la informaţie, pentru 

instalarea locurilor de muncă (soft) şi conectarea la 

RICC a utilizatorilor subdiviziunilor teritoriale ale 

MAI pe parcursul a 6 luni din 540 utilizatori ai BCD 

au fost create 67 conturi, iar din 215 utilizatori pentru 

OSK au fost create 38 conturi. 33 de conturi au fost 

resetate la solicitarea utilizatorilor.  Prin utilizarea 

Sistemului dat au fost asigurate 43723 caziere 

judiciare. 

În prezent la Sistemul informaţional automatizat 

„RICC” sunt conectate toate subdiviziunile 

specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, 

Procuraturii Generale; Procuraturii de transport; 

Centrului Național Anticorupție; Serviciul Vamal, 

Organele Procuraturii. 

Subdiviziunile Ministerului Justiției la moment nu 

sunt conectate la sistem. 

La moment este în proces de semnare contractul de 

mentenanţă care va permite dezvoltarea sistemului 

informaţional. 

Pe parcursul anului 2015 a fost efectuată 

monitorizarea implementării SIA e-Rețineri. Ca 

rezultat s-a depistat ineficiență în gestionarea 

sistemului informațional și lipsă de activitate. A fost 

întocmit raport de monitorizare și expediat 

administrației Ministerului Justiției spre informare. 

Realizată 

parțial  

0.00 În timpul 

exploatării 

sistemului nou: 

-Au parvenit 

propuneri de 

perfecţionare a 

produsului de 

program, care 

actualmente nu 

pot fi realizate, 

din motiv că nu 

s-a încheiat 

contractul 

respectiv pentru 

mentenanţa şi 

perfecţionarea 

sistemului. 

 

Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea 

Sistemului Informaţional 

RICC, aprobat prin HG nr. 

328 din 24.05.2012. 
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Act. 2.4.2. punct. 1  

Efectuarea unui 

studiu privind 

colectarea şi analiza 

datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală 

şi problemele 

existente în acest 

domeniu  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– I 2013 

A fost efectuat un studiu privind colectarea 

şi analiza datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi 

problemele existente în acest domeniu. 

Ca urmare a studiului efectuat  s-a constatat 

necesitatea asigurării respectării principiilor coerenţei, 

consecvenţei şi echilibrului între reglementările din 

domeniu care sînt prevăzute de actele legislative şi 

actele normative departamentale a instituţiilor 

implicate în activitatea de colectare şi analiză a datelor 

statistice ce ţin de justiţia penală (Procuratura 

Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul 

pentru Centrul Național Anticorupție, Serviciul 

Vamal, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Biroul 

Naţional de Statistică, Ministerul Justiţiei, Curtea 

Supremă de Justiţie), respectiv  se propune unificarea 

acestor prevederi în scopul asigurării 

interoperaţionalizării bazelor de date. 

De asemenea, se consideră oportună 

utilizarea pe larg a tehnologiilor informatice moderne, 

ceea ce va accelera procesul de reformă prin 

asigurarea standardizării procedurilor la nivelul 

întregului sistem, unificarea acestora, precum şi prin 

introducerea unor indicatori de măsurare a eficienţei 

actului de justiţie. 

 

Realizată

* 

 

0.00 - Studiu  privind colectarea şi 

analiza datelor statistice ce ţin 

de justiţia penală şi 

problemele existente în acest 

domeniu. 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/studii/Revizuire

a_i_uniformizarea_modalitii_

de_colectare_i_analiza_datel

or_statistice_ce_in_de_justiia

_penal_i_asigurarea_introper

aionalitii_bazelor_de_date2.4

.2.Pdf 

Act. 2.4.2. punct. 2  

Elaborarea unui 

document privind 

modul unitar de 

prelucrare şi analiză 

a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Biroul 

Naţional de 

Regulamen

t elaborat și 

aprobat 

 

Trimestrul II 

2013– III 2013 
În conformitate cu ordinul Ministerului Justiţiei 

nr.225 din 29.05.2013 angajaţii Ministerului 

Afacerilor Interne participă la grupul de lucru 

interdepartamental pentru elaborarea Conceptului 

sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie, termenul limită de finalizare a acţiunii este 

trimestrul III 2013.  

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul 

regulamentului privind modul unitar de prelucrare şi 

analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală, 

care la moment parcurge etapele principale de 

Realizată

*  

 

0.00 - 1.Legea nr. 315 din 

20.12.2013 

2. Regulament 

privind modul unitar de 

prelucrare şi analiză a datelor 

statistice ce ţin de justiţia 

penală 

 

3.Rezoluție cu privire 

la analiza cadrului normativ 

referitor la colectarea şi 

prelucrarea datelor privind 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Revizuirea_i_uniformizarea_modalitii_de_colectare_i_analiza_datelor_statistice_ce_in_de_justiia_penal_i_asigurarea_introperaionalitii_bazelor_de_date2.4.2.Pdf
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Statistică, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

 

elaborare prevăzute de Legea nr. 317 din 18.07.2013 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 

Totodată, menţionăm că, termenul de realizare a 

acţiunii a fost prelungit pentru trimestrul I al anului 

2014 (MAI). 

Grupul de lucru a elaborat proiectul Regulamentului 

privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor 

statisticfe ce ţin de justiţia penală, care la 29.11.2013 a 

fost expediat către Ministerul Justiției pentru avizare 

repetată.Proiectul a fost reîntors pentru a fi operate 

modificări. 

La data de 06 mai 2015 a fost trimis demers către 

MAI privind gradul de implimentare a acțiunii și care 

ar fi modalitatea de realizare, avînd în vedere 

termenul de realizarea expirat. 

 

În context, conform Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii 

informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor 

Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 

12 septembrie 2014, Serviciul este investit de 

competențe în vederea asigurării suportului în cadrul 

prestării serviciilor informaţionale şi tranzacţionale 

către alte autorităţi publice, inclusiv subdiviziunile 

MAI, conform legislaţiei în vigoare și promotor a 

politicilor interne, a standardelor şi a normelor în 

domeniul gestiunii tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor în cadrul Ministerului. 

 

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat Ordinul 

Comun la data de 02.12.2015 cu nr. 35/322/470-

O/174/634/113 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind modul unitar de prelucrare și 

analiză a datelor statistice ce țin de justiția penală”: 

Procuratura Generală nr.35 din 02.12.2015, Ministerul 

copiii care intră în contact cu 

sistemul justiţiei  

4.Sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor la proiectul, 

5.Tabel metodologiv de 

colectare a datelor cu privire 

la justiția pentru copii 

6.Ordin cu privire la 

aprobarea Regulamentului 

privind modul unitar de 

prelucrare și analiză a datelor 

statistice cețin de justiția 

penală 

7. Scrisoare 8/6/1- 91676 din 

28.12.2015 
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Afacerilor Interne nr.328 din 02.12.2015, Serviciul 

Vamal nr.470 din 02.12.2015, Centrul Național 

Anticorupție nr.174 din 02.12.2015, Ministerul 

Justiției nr.634 din 02.12.2015 și Biroul Național de 

Statistică nr.113 din 02.12.2015. 

 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 

Monitorizarea 

implementării 

modului unitar de 

prelucrare şi analiză 

a datelor statistice ce 

ţin de justiţia penală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţi

e, Serviciul 

Vamal, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

 

1. Plan de 

implementa

re elaborat 

2. 

Monitoriza

re 

desfăşurată 

3. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi difuzat 

Trimestru IV 

2013 

- Trimestru IV 

2014 

Evidenţa unică a informaţiei ce ţine de justiţia penală 

se efectuează de către organele de drept în cadrul 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

informaţiei criminalistice şi criminologice” (concepţia 

sistemului a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr. 633 din 06.06.2007; Regulamentul privind 

organizarea şi funcţionarea sistemului a fost aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 328 din 

24.05.2012), format în baza Sistemului informaţional 

integrat automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a 

cauzelor penale şi a persoanelor care au săvirşit 

infracţiuni, reglementat prin Legea nr. 216-XV din 

29.05.2003. 

La moment, Sistemul Informaţional Automatizat 

„Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” 

(in continuare - SIA RICC sau Sistem) conţine 

următoarele contururi funcţionale: 

• conturul evidenţei automatizate a sesizărilor despre 

infracţiuni; 

• conturul evidenţei automatizate a infracţiunilor 

săvârșite şi a urmăririlor penale pornite; 

• conturul evidenţei automatizate a persoanelor care 

au săvârșit infracţiuni; 

• conturul evidenţei automatizate a persoanelor 

anunţate in căutare; 

• conturul evidenţei persoanelor puse sub învinuire 

sau cărora le-a fost aplicată măsura privativă de 

libertate; 

• conturul evidenţei automatizate a cadavrelor, 

bolnavilor şi copiilor neidentificaţi; 

• conturul evidenţei automatizate a contravenţiilor 

Realizată 

parțial 

0.00 - Proiect de Regulament 

privind MUPADS ce ține de 

Justiția Penală. 

 

Scrisoare STI  

Nr.8/6-1-2131 din 29.03.2016 

 

 

Scrisoare STI  

Nr.8/6-4612 din 05.07.2016 
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administrative; 

• conturul evidenţei automatizate a transportului furat, 

răpit sau fără stăpîn; 

• conturul evidenţei automatizate a armamentului şi 

muniţiilor furate, pierdute sau depistate; 

• conturul evidenţei automatizate a obiectelor marcate 

şi de anticariat furate sau găsite. 

În prezent la SIA RICC sunt conectate toate 

subdiviziunile teritoriale şi specializate ale MAI, 

Procuratura Generală, Procuratura de transport, 

Centrul Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal. 

Organele teritoriale ale procuraturi şi subdiviziunile 

Ministerului Justiţiei, la moment, nu sunt conectate la 

Sistem (în încălcarea cerinţelor actelor legislative şi 

normative menţionate mai sus), şi efectuează evidenţa 

informaţiei in cadrul SIA RICC, prin subdiviziunile de 

evidenţă ale organelor teritoriale ale poliţiei. 

Modul elaborării şi aprobării formelor rapoartelor 

statistice în cadrul Sistemului, este reglementat de 

articolul 22 al Legii nr. 216-XV din 29.05.2003 cu 

privire la Sistemul informaţional integrat automatizat 

de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a 

persoanelor care au săvârșit infracțiuni. În 

conformitate cu prevederile acestui articol, elaborarea 

formelor rapoartelor statistice generalizate privind 

starea infracţionalităţii în ţară, stabilirea modului şi 

termenelor de prezentare a acestor rapoarte,  se 

efectuează de către Ministerul Afacerilor Interne în 

comun cu Biroul Naţional de Statistică. Formele 

menţionate ale rapoartelor, modul şi termenele de 

prezentare a acestor rapoarte, după coordonarea lor cu 

ceilalţi participanţi la Sistem, se aprobă de către 

Procurorul General. Aceste forme ale rapoartelor se 

prezintă Biroului Naţional de Statistică pentru lucrări 

statistice şi analitice. 

Întru realizarea acestor reglementări, Serviciul 

tehnologii informaţionale al MAI, în calitate de 
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deţinător şi administrator al SIA RICC, permanent 

prezintă rapoartele statistice de forme stabilite 

Biroului Naţional de Statistică, pentru lucrări statistice 

şi analitice. 

În perioada trimestrului I al anului curent, Biroului 

naţional de statistică au fost expediate tabelele 

statistice privind starea infracţionalităţii pe teritoriul 

Republicii Moldova: 

• pentru anul 2015 - cu nr. de ieşire 8/6-25 din 

04.01.2016, 

• pentru luna ianuarie - cu nr. de ieşire 8/6-795 din 

04.02.2016, 

• pentru luna februarie - cu nr. de ieşire 8/6-1506 din 

03.03.2016, 

• pentru I semestru - cu nr. de ieşire 8/6-4612 din 

05.07.2016. 

 

Informaţia a fost prezentată in aspect teritorial, tipul 

infracţiunii, grupe de vârstă, sex, etc. (tabelele 

RM01RC, RM02RC, RM03SI, RM04SI, RMDS1RC, 

RMDS3RC, RMDS4RC, DSLC1RC, DSLC1RC 

(mun. Chişinău), BNS02, FI TOTAL, FI FEMEI, 

F1BARB). 

Eliberarea datelor statistice către participanţii la 

Sistem se efectuează la solicitarea lor, în formele şi 

termenele stabilite de ele de sinestătător, în baza 

demersurilor respective. 

Direcția Generală Urmărire Penală a IGP a elaborat 

proiectul Planului de monitorizare și implementare 

modului unitar de prelucrare și analiză a datelor 

statistice ce țin de justiția penală, care a fost expediat 

în adresa co-executorului (Inspectoratului Național de 

Investigații al IGP) pentru analiză și avizare, care la 

moment se află la faza de difinitizare 

Act. 2.4.3. punct. 1 

Analiza sistemului 
Procuratura 

Generală, 

Analiză 

efectuată şi 

Trimestrul I-II 

2012 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 

iulie 2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru 
Realizată

*  

0.00 - Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 

cu privire la acţiunea 2.4.3 
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indicatorilor de 

performanţă a 

organelor implicate 

în înfăptuirea justiţiei 

penale şi a 

colaboratorilor 

acestora 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

 

recomandăr

i formulate 

pentru realizarea acţiunii date. 

 

Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu 

privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

procurorilor, care a fost aprobat prin Hotărârea CSP 

nr. 12-211/12 din 11.09.2012. 

 

Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului 

Justiţiei Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la 

acţiunea 2.4.3 (1), informaţia care se referă la analiza  

sistemului indicatorilor de performanţă a organelor 

implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a 

colaboratorilor acestora.   

Evaluarea performanţelor profesionale ale 

procurorilor are ca obiectiv stabilirea nivelului de 

competenţă profesională al acestora şi vizează 

îmbunătăţirea performanţelor profesionale, creşterea 

eficienţei activităţii organelor Procuraturii, menţinerea 

şi consolidarea capacităţilor şi a încrederii publice faţă 

de această instituţie.  

În cazul procurorilor numiţi în funcţii de 

conducere, evaluarea se face şi asupra modului de 

îndeplinire a atribuţiilor manageriale. 
La moment se lucrează în vederea elaborării 

indicatorilor de performanţă la nivelul fiecărei 

subdiviziuni. Sunt indicatori de performanţă în 

domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii 

urmăririi penale, contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi 

alţi indicatori de performanţă ce ţin de alte domenii de 

activitate a procuraturii. 

De asemenea, Procuratura Generală a venit 

cu propunerea către Ministerului justiţiei pentru a se 

solicita de la fiecăre instituţie implicată în înfăptuirea 

justiţiei penale (Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie) să se 

creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea 

indicatorilor de performanţă.  

 

 

 

(1), informaţia care se referă 

la analiza  sistemului 

indicatorilor de performanţă a 

organelor implicate în 

înfăptuirea justiţiei penale şi a 

colaboratorilor acestora.   

 

Scrisoarea Procuraturii 

Generale remisă Ministerului 

Justiţiei la 25.11.2013 cu 

nr.28-1d/13-227 cu 

informaţia actualizată.  
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Act. 2.4.3. punct. 2  

Instituirea şi 

implementarea unui 

nou sistem unitar de 

indicatori de 

performanţă pentru 

toate instituţiile 

implicate în procesul 

penal 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e, Serviciul 

Vamal 

 

 

 Sistemul  

unitar de 

indicatori 

instituit şi 

implementa

t 

Trimestrul II 

2012 -  

Trimestrul IV 

2014 

Procuratura Generală, Consiliul Superior al 

Procurorilor au aprobat prin indicatorii de performanţă 

relevanţi, fiind plasat şi pe site-ul Procuraturii 

(Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-

211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor 

profesionale ale procurorilor. 

Urmează de menționat că din data aprobării 

Regulamentului nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 

au fost selectaţi şi evaluaţi în conformitate cu noile 

proceduri 338 de procurori (anul 2012 – 127, anul 

2013 – 92 procurori și în anul 2014 -119). 

La moment se lucrează în vederea elaborării 

indicatorilor de performanţă la nivelul fiecărei 

subdiviziuni. În domeniul exercitării urmăririi penale, 

conducerii urmăririi penale, contribuirii la înfăptuirea 

justiţiei şi alţi indicatori de performanţă ce ţin de alte 

domenii de activitate a procuraturii. 

Procuratura a propus ca la nivelul fiecărei instituţii 

implicate în procesul penal (Ministerul Afacerilor 

Interne, Serviciul Vamal, Centrul Naţional 

Anticorupţie) să se creeze la fel grupuri de lucru 

pentru stabilirea indicatorilor de performanţă pentru 

ca acţiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare. 

Luînd în considerație propunerile Centrului Naţional 

Anticorupţie, Inspectoratului General al Poliţiei şi ale 

Serviciului Vamal, prin Ordinul Procurorului General 

nr. 69/28 din 14.11.2013 a fost constituit un grup de 

lucru pentru instituirea şi implementarea unui nou 

sistem  unitar  de  indicatori  de performanţă pentru  

toate instituţiile implicate în procesul penal. 

Urmare al activității Grupului de lucru, a fost elaborat 

proiectul ordinului comun pentru aprobarea 

Indicatorilor unici de performanţă pentru instituţiile 

Realizată

*  

0.00 - Actele normative emise 

www.procuratura.md  

http://www.procuratura.md/
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implicate în procesul penal și a  Metodologiei de 

evaluare a eficienţei activităţii de urmărire penală care 

urmează a fi semnat de Procurorul General, Ministrul 

Afacerilor Interne, Directorul Centrului Naţional 

Anticorupţie şi Directorul General al Serviciului 

Vamal. 

Proiectele actelor normative menționate au fost remise 

instituțiilor coresponsabile pentru examinare și 

expunere de opinii și propuneri. 

 De asemenea, pentru instituirea şi implementarea 

unui sistem unitar de indicatori de performanţă, la 12 

septembrie 2014 a fost aprobat Ordinul comun 

privind  aprobarea Indicatorilor unici de performanţă 

pentru instituţiile implicate în procesul penal şi  a  

Metodologiei  de  evaluare  a  eficienţei activităţii de 

urmărire penală semnat de Procurorul General, 

Ministrul Afacerilor Interne, Directorul Centrului 

Naţional Anticorupţie şi Directorul general al 

Serviciului Vamal.  

În scopul executării prevederilor actului normativ 

interinstituțional, prin Dispoziția Procurorului General 

nr.52/28 din 30 septembrie 2014, a aprobat Planul de 

acțiuni pentru realizarea Ordinului comun privind  

aprobarea Indicatorilor unici de performanţă pentru 

instituţiile implicate în procesul penal şi  a  

Metodologiei  de  evaluare  a  eficienţei activităţii de 

urmărire penală și  componența Grupului de lucru 

responsabil de executarea acțiunilor preconizate. 

Act. 2.5.1. punct. 1  

Evaluarea 

aplicabilităţii 

măsurilor preventive 

neprivative de 

libertate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– II 2013 

În acest sens, Procuratura Generală a efectuat studiul 

prevăzut în p. 6.4.1. al Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei, a cărui scop ţine de eficientizarea 

modului de aplicare a măsurilor procesuale de 

constrîngere şi a măsurilor preventive în sensul 

asigurării respectării dreptului la liberate şi siguranţă 

fizică și care acoperă domeniul acț.2.5.1 punct.1. 

Studiul privind evaluarea eficienţei aplicării şi 

Realizată

* 

 

0.00 - Studiul privind evaluarea 

aplicabilităţii măsurilor 

preventive neprivative de 

libertate prezentat în cadrul 

şedinţei Grupului de lucru pe 

Pilonul II.  

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/studii/Studiu_al

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
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executării pedepselor penale privative şi neprivative 

de libertate a fost efectuat de către experţi în domeniu, 

contractaţi de către OCP (conform Raportului de 

activitate al Ministerului Justiției pentru anul 2013, la 

acţiunea 5.6. pag.35). 

_legislatiei_si_al_practicii_ap

licarii_masurilor_preventive_

si_a_altor_masuri_procesuale

_de_contrangere_cu_accent_

pe_arestul_preventiv_arestul_

la_domiciliu_si_eliberarea_p.

Pdf  

Act. 2.5.1. punct. 2  

Evaluarea eficienţei 

aplicării şi executării 

pedepselor penale 

privative şi 

neprivative de 

libertate 

 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– II 2013 

În scopul efectuării studiului au fost stabilite 

obiectivele şi caietul de sarcini.  

În acest sens a fost selectat expertul responsabil de 

efectuarea acestui studiu, cu stabilirea termenului pînă 

la data de 20 septembrie 2013, care a elaborat studiul. 

Realizată

*  

 

Alocate 

(planificat

e) – 49,4 

Cheltuieli 

reale 

(efective) - 

46,9 mii 

lei 

 

- Studiul privind evaluarea 

eficienței aplicării și 

executării pedepselor penale 

privative și neprivative de 

libertate prezentat în cadrul 

şedinţei Grupului de lucru pe 

Pilonul II. 

http://probatiune.gov.md/?go

=page&p=160  

Act. 2.5.1. punct. 3  

Elaborarea 

proiectului  

de   modificare a 

Codului de procedură 

penală  

nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a 

Codului de executare 

nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004, a 

Codului penal nr. 

985-XV din 18 aprilie 

2002 şi a altor acte 

normative 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – I 2014 

În vederea realizării acestei acţiuni a fost elaborat 

și promovat proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul 

de procedură penală, Codul de executare, Codul 

contravențional), care prevede liberalizarea 

pedepselor penale prin completarea articolului 64 

Cod Penal cu alineatul (31). Acest proiect de lege a 

fost aprobat de Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr. 

1023 din 16.12.2013 și adoptat de Parlament prin 

Legea nr.315 din 20.12.2013 

 

Realizată

*  

0.00 - Legea nr.315 din 20.12.2013 

Act. 2.5.2. punct. 1  

Elaborara unui 

studiu privind 

eficienţa aplicării 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

Trimestrul I 

2013– III 2013 

La 04.10.13 pe pagina web a Ministerului Justiţiei 

a fost plasat anunțul privind achiziționarea serviciilor 

de elaborare a studiului.   

Luînd în consideraţie faptul că studiul nu a fost 

Realizată 

parțial 

0.00 Lipsa surselor 

financiare, astfel 

Direcția Profesii 

și Servicii 

Scrisoare nr.04/8114 din 13 

august 2014 

Răspuns nr.28-1d/14-261 din 

25 august.2014 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/Studiu_al_legislatiei_si_al_practicii_aplicarii_masurilor_preventive_si_a_altor_masuri_procesuale_de_contrangere_cu_accent_pe_arestul_preventiv_arestul_la_domiciliu_si_eliberarea_p.Pdf
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
http://probatiune.gov.md/?go=page&p=160
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procedurilor 

simplificate 

 

 

 

 realizat în anul 2013, iar conform Planului privind 

mijloacele financiare repartizate pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anul 

2014 studiul dat nu a fost inclus pentru finanțare, din 

partea Direcției Profesii și Servicii Juridice la 18 

martie 2014 a fost adresat către Ministerul Justiției un 

demers prin care s-a solicitat dispunerea în vederea 

identificării resursei financiare. Din motivul lipsei 

resurselor financiare pentru realizarea acţiunii în 

cauză și imposibilitatea indentificării prin realocare, s-

a decis de a identifica furnizori externi şi suportul 

partenerilor.(DPSJ/MJ) 

Prin scrisoarea nr. 04/8114 din 13 august 2014 

Ministerul Justiției a solicitat de la Procuratura 

Generală informația cu privire la incidența 

procedurilor simplificate, inclusiv prin mediere. Astfel 

la 29 august 2014, la Ministerul Justiției a parvenit 

informația solicitată (scrisoarea nr. 28-1d/14-261 din 

25 august 2014). Informația respectivă a fost remisă 

prin scrisoarea nr. 04/9262 din 22 septembrie 2014 

Consiliului de mediere și Institutului de Reforme 

Penale, cu propunerea, după caz, a înaintării unor noi 

observații la acest subiect, relevante pentru elaborarea 

Studiului privind eficiența aplicării procedurilor 

simplificate. 

Întru executarea acțiunii Ministerul Justiției a solicitat 

prin scrisoarea nr. 04/5616 din 3 iunie 2015 de la 

Procuratura Generală informația cu privire la 

incidența procedurilor simplificate, inclusiv prin 

mediere, pentru anul 2014. 

 La data de 18 iunie 2015, la Ministerul Justiției a 

parvenit informația solicitată (scrisoarea nr. 21-1d/15-

1248 din 15 iunie 2015). 

 Informația respectivă a fost remisă prin scrisoarea nr. 

04/7186 din 22 iunie 2015 Consiliului de mediere și 

Institutului de Reforme Penale, cu propunerea, după 

caz, a înaintării unor noi observații la acest subiect, 

Juridice a făcut 

demers către 

Ministerul 

Justiției la 18 

martie 2014. 

Scrisoare nr.04/9262 din 22 

septembrie 2014 

Scrisoare nr.04/5616 din 03 

iunie 2015 

Răspuns la scrisoare nr.21-

201/15-1248 din 15 iunie 

2015 

Scrisoare nr.04/7186 din 22 

iunie 2015 
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relevante pentru elaborarea Studiului privind eficiența 

aplicării procedurilor simplificate. 

Act. 2.5.2. punct 2 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

legislaţiei procesual 

penale în vederea 

instituirii 

obligativităţii de a 

aplica proceduri 

simplificate, inclusiv 

deferirea cauzelor de 

pe rolul instanțelor 

judecătorești 

mediatorilor în cazul 

în care împăcarea 

are drept rezultat 

încetarea urmăririi 

penale, cu asigurarea 

respectării 

drepturilor victimei 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV – 

2013 – II 2014 

În partea ce ţine de ”deferirea cauzelor de pe rolul 

instanţelor judecătoreşti mediatorilor în cazul în care 

împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi 

penale”, acţiunea este realizată prin intermediul: 

- Legii nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură 

penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 

martie 2003, lege elaborată şi promovată de 

Ministerul Justiţiei. Astfel, legea în cauză propune 

completarea cu Codului de procedură penală cu 

reglementări exprese privind soluţionarea cauzei în 

procedura                                medierii ori împăcării 

părţilor (art. 3441 din CPP); 

- proiectului Legii cu privire la mediere 

(pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a fost remis spre avizare 

repetată prin scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13 şi 

urmează a fi remis Guvernului spre examinare pînă  în 

luna martie 2014. De asemenea, acest aspect urmează 

să fie abordat şi prin intermediul modificărilor la 

cadrul normativ conex după adoptarea proiectului 

Legii cu privire la mediere. 

Proiectul de lege cu privire la mediere a fost remis 

spre examinare Guvernului la data de 27 iunie 2015 

prin scrisoare nr. 03/6538. 

Realizată

* 

 

0.00 - http://www.justice.gov.md/pa

geview.php?l=ro&idc=192  

Acț. 2.5.2.punct. 3 

Modificarea 

mecanismului 

medierii 

garantate de stat în 

vederea sporirii 

funcţionalităţii 

acestuia 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Proiect de 

act 

normativ 

elaborat și 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul IV 

2013– II 2014 

În cadrul elaborării și discuțiilor publice a proiectului 

noii Legi cu privire la mediere Consiliul de Mediere a  

înaintat propuneri referitoare la optimizarea 

mecanismului medierii garantate de stat. Totodată, 

prin scrisoarea expediată în adresa Ministerului 

Justiției din 17.11.2013, Consiliul de Mediere a 

propus includerea medierii în Sistemul de asistență 

juridică garantată de stat. 

În perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, cu 

suportul UNDP, a fost organizată o vizită de studiu în 

Realizată

* 

 

    0.00 1.Realizarea 

acestei acțiuni 

este în 

dependență 

directă de 

elaborarea și 

adoptarea noii 

Legi cu 

privire la 

mediere. 

Proiectul Legii 

cu privire la mediere, aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

646 d  in 07.08.2014, 

înregistrat în Parlament cu nr. 
328 la data de 08.08.2014 - 

http://www.parlament.md/Pro

cesulLegislativ/Proiectedeact

elegislative/tabid/61/Legislati

vId/2435/language/ro-

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=192
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
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Olanda cu tematica ”Medierea si asistenta juridica 

garantata de stat”.  

Cadrul normativ de bază pentru dezvoltarea 

medierii garantate de stat constituie parte componentă 

a  proiectului Legii cu privire la mediere.  

 Baza normativă pentru medierea garantată de stat 

a fost creată drept urmare a promovării proiectul Legii 

cu privire la mediere (pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a 

fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea 

nr. 03/6163 din 18.06.14 şi a fost aprobat la ședința 

Guvernului din 16 iulie 2014, prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 646 din  07.08.2014. Actualmente 

proiectul este la etapa examinării în comisiile 

parlamentare, acesta fiind înregistrat în Parlament cu 

nr. 328 la data de 08.08.2014 - 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiecte

deactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/

ro-RO/Default.aspx 

 

În vederea implementării prevederilor proiectului, 

deja au demarat lucrările pentru modificarea cadrului 

conex și secundar. Astfel, prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 427 din 06.10.2014, a fost constituit 

Grupul de lucru pentru modificarea mecanismului 

medierii garantate de stat. Grupul numit și-a început 

deja activitatea, la 18 octombrie 2015 întrunindu-se 

într-o a doua ședință.   

După adoptarea de către Parlament a proiectului 

Legii cu privire la mediere promova proiectul unei 

legi  pentru modificarea și completarea mai multor 

acte legislative, care va conține modificări la Codul de 

procedură penală, Legea cu privire la asistența juridică 

garantată de stat ș.a., precum și, la necesitate, alte 

proiecte care vizează modificarea unor acte normative 

(hotărîri de Guvern).  

Promovarea proiectului de lege pentru modificarea 

și completarea unor acte legislative este dependentă 

2.Lipsa unui 

numitor comun la 

Consiliul de 

Mediere  vizavi 

de  mecanismul 

Medierii 

garantate de stat, 

parţial din cauza 

că medierea 

garantată de stat 

va fi prevăzută de 

proiectul nou al 

Legii cu privire 

la mediere. 

3.Încă nu este 

adoptat proiectul 

Legii cu privire 

la mediere 

și nu – i finisat 

studiul prevăzut 

la pct. 2.5.2(2) 

RO/Default.aspx 

   

 

Scrisoarea 

Consiliului de 

Mediere din 17.11.2013 

 

Ordinul ministrului justiției 

nr. 427 din 06.10.2014 cu 

privire la formarea grupului 

de lucru pentru modificarea 

mecanismului medierii 

garantate de stat 

 

http://www.parlament.md/Pro

cesulLegislativ/Proiectedeact

elegislative/tabid/61/Legislati

vId/3284/language/ro-

RO/Default.aspx 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3284/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3284/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3284/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3284/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3284/language/ro-RO/Default.aspx
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de adoptarea legii în sesiunea de toamnă sau 

primăvară 2015. (DGL) 

Baza normativă pentru medierea garantată de stat a 

fost creată drept urmare a promovării proiectului Legii 

cu privire la mediere (pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a 

fost adoptat deja de Parlament prin Legea nr. 137 din 

3 iulie 2015. După adoptarea și intrarea în vigoare a 

Legii  nr. 137 din 2015 cu privire la mediere, a fost 

elaborate proiectul Legii pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (CodulCivil, CPC, 

CPP, Codul de executare, Legea taxei de stat, etc.). 

Proiectul a fost remis spre avizare prin scrisoarea nr. 

03/13005 din 18.12.2015. Prin scrisoarea nr. 03/1218 

din 09.02.2016 proiectul a fost remis la CNA. Prin 

scrisoarea nr. 03/5484 din 22.04.2016 proiectul a fost 

remis la Guvern. 

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

732 din 09.06.2016, fiind înregistrat în Parlament cu 

nr. 263 din 10.06.2016. 

Act. 2.5.3. punct. 1  

Efectuara unui studiu 

privind mecanismul 

existent de asigurare 

a drepturilor 

victimelor 

infracţiunilor, de 

protecţie şi 

reabilitare a acestora 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul II 

2013– III 2013 

Studiul a fost elaborat în urma derulării proiectului 

„Asistenţă în domeniul justiţiei pentru integrarea în 

UE a Republicii Moldova”, finanţat de Fundaţia 

Konrad Adenauer (KAS) în cadrul Programului 

„Statul de Drept Europa de Sud – Est”.  

În cadrul proiectului, specialiştii Ministerului Justiţiei 

din România au oferit asistenţă colegilor din 

Republica Moldova. Studiul a fost prezentat în adresa 

Ministerul Justiţiei în februarie 2013.   

A fost elaborată versiunea inițială a proiectului de 

Lege cu privire la reabilitarea victimelor 

infracțiunilor. În luna mai curent  au fost organizate 

ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerului 

Finanțelor și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei.  

În prezent se identifică versiunea optimă pentru 

Realizată

* 

Finanţat 

de 

Fundaţia 

Konrad 

Adenauer 

(KAS) în 

cadrul 

Programul

ui „Statul 

de Drept 

Europa de 

Sud – 

Est”.  

 

- Studiul privind mecanismul 

existent de asigurare a 

drepturilor victimelor 

infracţiunilor, de protecţie şi 

reabilitare a acestora. 
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achitarea  compensațiilor victimelor infracțiunilor. 

Act. 2.5.3. punct 2  

Elaborarea 

proiectului  

de  modificare a 

Codului  

de procedură penală  

nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a 

Codului penal  

nr. 985-XV din 18 

aprilie 2002 și a  

Legii nr. 105-XVI din 

16 mai 2008 cu 

privire 

la protecţia 

martorilor şi altor 

participanţi la 

procesul penal 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare  

Guvernului 

Trimestrul IV 

2013 – II 2014  

Acţiunea dată poate fi considerată ca realizată întrucît 

există un proiect promovat în Parlament de Ministerul 

Afacerilor Interne care vizează în special protecţia 

martorilor şi a altor subiecţi ai procesului penal, 

adoptat de Parlament în lectura a doua la 12 iunie 

2014.   

 

Realizată

* 

0.00 - - 

Act. 2.5.3. punct 4  

Revizuirea codurilor 

deontologice ale 

lucrătorilor 

organelor implicate 

în înfăptuirea justiţiei 

penale în vederea 

instituirii obligaţiei 

de a adopta 

comportamente 

adecvate stărilor 

psihoemo-ţionale ale 

victimei infracţiunii 

Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţi

e 

 

Coduri 

deontologic

e revizuite 

şi aprobate 

Trimestrul III 

2013 – III 2014 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de 

activitate al Procuraturii Generale pentru semestrul I 

al anului 2014 în scopul antrenării unor subdiviziuni 

în realizarea acestei măsuri în termenul stabilit. 

 Prin Hotărîrea nr.12-129/14 CSP a aprobat 

completarea Codului de etică al procurorului cu 

prevederile respective. 

în cadrul MAI a fost elaborat un proiect de hotărîre a 

Guvernului cu privire la aprobarea Codului de etică și 

deontologie al polițistului, care este la etapa avizării 

interne. 

Serviciul Vamal a comunicat despre inoportunitatea 

modificărilor respective. 

   În cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost 

elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului cu privire 

la aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

Realizată

*  

 

0.00 - Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru 

semestrul I al anului 2014. 

 

Coduri deontologice revăzute 

www.procuratura.md  

http://www.procuratura.md/
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poliţistului, precum şi proiectul Codului în cauză. La 

moment, proiectele elaborate sunt la etapa avizării 

interne. 

În acelaşi context, subliniem faptul că, prin ordinul 

Departamentului Poliţiei de Frontieră nr. 500 din 21 

noiembrie 2013, a fost aprobat Codul deontologic al 

poliţistului de frontieră. 

 

În scopul executării acțiunii respective, au fost 

efectuate modificări și completări la lit.c) art. 6 al 

Codului de etică al procurorului. 

Prin Hotărîrea nr.12-129/14 Consiliului Superior al 

Procurorilor a aprobat completarea Codului de etică 

al procurorului cu prevederile respective. 

De asemenea, în scopul realizării domeniului specific 

de intervenţie 2.5.3. prin Ordinul Procurorului 

General nr. 25 /15 din 10 aprilie 2014 a fost aprobată  

Instrucţiunea cu privire la audierea  victimelor 

traficului  de fiinţe umane. 

În conformitate cu informația 14/169 din 7 iulie 

2014, prezentată de Ministerul Afacerilor Interne, în 

cadrul instituției a fost elaborat un proiect de hotărîre 

a Guvernului cu privire la aprobarea Codului de etică 

și deontologie al polițistului, care este la etapa 

avizării interne. 

Serviciul Vamal a informat că în cadrul activităţii, 

ofiţerii de urmărire penală din cadrul Direcţiei 

urmărire penală a Serviciului Vamal se ghidează de 

Codul de conduită a colaboratorului vamal aprobat 

prin HG nr. 456 din 27.07.2009. 

Act. 2.5.3. punct 5  

Examinarea 

oportunității utilizării 

mijloacelor tehnice 

modern, precum 

aparate video, 

telefoane etc. în 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistratur

ii 

 

1.Studiu 

efectuat și 

recomadări 

formulate 

2.După caz, 

proiect de 

lege 

Trimestrul III-

IV 2014-II 

2015 

În vederea implementării acțiunii date, Consiliul 

Superior al Magistraturii la 27 noiembrie 2014  a 

remis un demers instanțelor judecătorești naționale în 

vederea obținerii viziunii acestora asupra oportunității 

utilizării mijloacelor tehnice moderne, în cadrul 

procesului de audiere a martorilor.  

Conform răspunsurilor recepționate de la instanțele 

Realizată

* 

Alocate 

25.0, 

executate 

25.0 

- Studiu privind examinarea 

oportunităţii utilizării 

mijloacelor tehnice moderne 

în procesul de a audiere a 

martorilor. 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/studii/studii_srsj

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu.pdf
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procesul de audiere a 

martorilor 

elaborate și 

remis pre 

examinare 

Guvernului 

judecătorești naționale, opinia acestora fiind una 

pozitivă. Așadar, instanțele motivează necesitatea și 

oportunitatea utilizării mijloacelor tehnice în procesul 

de audiere a martorilor prin asigurarea securității 

martorilor împotriva violențelor și amenințărilor, care 

pot fi făcute asupra lor în scopul obținerii 

declarațiilor, precum și respectarea prevederilor 

legale, care stabilesc modalitățile speciale de audiere a 

martorului și protecția lui. 

/Studiu.pdf  

 

Demers nr.3924/a din 

27.11.2014. 

Rărpuns: Curtea  de Apel 

Comrat nr. 1633 din 02 

decembrie 2014, Judecătoria 

Botanica, mun. Chișinău nr. 

5.7-1161 din 02.12.2014, 

Judecătoria Comercială de 

Circumscripție, nr. 978 din 

02.12.2014, Jud. Telenești nr. 

11007, din 02.12.2014, Jud. 

Călărași nr. 500 din 

02.12.2014. 

Act. 2.2.10. punct. 1  

Efectuarea studiului 

privind regulile de 

răspundere a 

procurorilor, inclusiv 

de răspundere 

disciplinară, şi 

eliminarea imunităţii 

generale a acestora 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

Trimestrul III 

2012 -  

Trimestrul II 

2013 

    Institutul de Reforme Penale în comun cu 

reprezentanţii Procuraturii Generale a efectuat studiul 

privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv 

de răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii 

generale a acestora.  

În procesul de realizare a studiului au fost 

utilizate atît metode cantitative, cât şi calitative. Astfel 

au fost distribuite şi completate  120 de  chestionare  

de către angajaţii procuraturii, avocaţi  si alte categorii 

de jurişti. Studiul a fost prezentat opiniei publice la o 

masă rotundă organizată cu suportul Ambasadei SUA, 

care a avut loc la 22 aprilie 2013, la care au participat 

reprezentanţi a mai multor instituţii de drept şi ONG-

uri. 

Realizată

* 

 

Ambasada  

SUA 

- Studiu prezentat în cadrul 

ședinței Pilonului II, 

http://www.justice.gov.md/pu

blic/files/file/reforma_sectoru

l_justitiei/pilon2/Regulile_de

_raspundere_a_procurorilor_

_raspunderea_disciplinar_si_

eliminarea_imunitatii-_PG-

2013.pdf 

Act. 2.2.10 punct 2  

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a cadrului 

normativ în vederea 

modificării regulilor 

de răspundere a 

procurorilor şi 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – II 2014 

Subiectul a fost abordat în cadrul Concepției de 

reformare a procuraturii și în proiectul legii cu privire 

la Procuratură, despre care se relevă mai jos.  

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de 

legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

Realizată

*  

0.00 - Concepţia de reformă  a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014. 

 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/Studiu.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
http://www.justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Regulile_de_raspundere_a_procurorilor__raspunderea_disciplinar_si_eliminarea_imunitatii-_PG-2013.pdf
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eliminării imunităţii 

generale a acestora 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei 

(prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

 

Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de 

Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - . 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=354695 

 

Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis Grupului de lucru parlamentar pentru 

definitivarea  Concepției de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția 

Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 

ianuarie 2014, pentru definitivare și promovare, prin 

scrisoarea comună a ministrului justiției și 

Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014.. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea 

proiectelor de acte normative cu privire la reformarea 

Procuraturii (eventual, şi a proiectului de modificare a 

Constituţiei) şi prezentarea acestora Parlamentului 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii comune a 

ministrului justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie. 

 

http://gov.md/sites/default/fil

es/document/attachments/extr

as13.pdf  

http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
http://gov.md/sites/default/files/document/attachments/extras13.pdf
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spre adoptare.  

La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 

01/10868, proiectul Legii cu privire la Procuratură a 

fost transmis pentru expertiză Comisiei de le Veneția. 

Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a 

menționat că opinia sa va fi adoptată în sesiunea 

plenară din perioada 20-21 martie 2015. 

 

La data de 08 mai 2015 Guvernul a aprobat 

proiectul legii cu privire la Procuratură, în acest sens 

indicatorul de rezultat fiind deja realizat. Potrivit 

proiectului de lege, urmărirea penală împotriva 

procurorului poate fi pornită numai de Procurorul 

General. Urmărirea penală împotriva Procurorului 

General poate fi pornită numai de procurorul 

desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor. În 

ceea ce priveşte răspunderea patrimonială a 

procurorului, ea poate fi antrenată doar în cazul 

constatării prin hotărîre judecătorească a vinovăţiei 

acestuia pentru acţiuni ilicite calificate drept 

infracţiuni. 

Act. 2.2.10. punct. 3  

Instituirea inspecţiei 

procuraturii, 

consolidarea rolului 

şi reglementara 

atribuţiilor acesteia 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilo

r, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1.Studiu 

elaborat şi 

recomandăr

i formulate 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trimestrul III 

2012– IV 2014 

Subiectul a fost abordat în cadrul Concepției de 

reformare a procuraturii și în proiectul legii cu privire 

la Procuratură, despre care se relevă mai jos.  

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost 

creat Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de 

legi în scopul realizării şi promovării reformei 

procuraturii. Din componenţa Grupului au făcut parte 

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Procuraturii 

Generale, societăţii civile, precum şi reprezentanţi ai 

Misiunii Europene în Republica Moldova. De 

asemenea, la lucrările grupului au fost invitaţi 

reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului 

Consiliului Europei în Republica Moldova, Misiunii 

Realizată

*  

 

     0.00 - Concepţia de reformă  a 

Procuraturii,   

aprobată de Parlamentul prin 

Legea nr. 122 din 03.07.2014. 

http://justice.gov.md/public/fi

les/file/reforma_sectorul_justi

tiei/pilon2/Conceptul_de_refo

rmare_a_organelor_procuratu

rii_-MJ__PG-2013.pdf 
 

Proiectul de Lege cu privire 

la procuratura elaborat de 

grupul de lucru și examinat 

de grupul de lucru 

parlamentar. 

http://parlament.md/Procesul

http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013.pdf
http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/pilon2/Conceptul_de_reformare_a_organelor_procuraturii_-MJ__PG-2013.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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Norvegiene de Experţi pentru Promovarea 

Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin 

două documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei 

(prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

 

Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost 

transmis Grupului de lucru parlamentar pentru 

definitivarea  Concepției de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția 

Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 

ianuarie 2014, pentru definitivare și promovare, prin 

scrisoarea comună a ministrului justiției și 

Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea 

proiectelor de acte normative cu privire la reformarea 

Procuraturii (eventual, şi a proiectului de modificare a 

Constituţiei) şi prezentarea acestora Parlamentului 

spre adoptare.  
La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, 

proiectul Legii cu privire la Procuratură (menționat mai 

sus) a fost transmis pentru expertiză Comisiei de le 

Veneția. Ulterior, proiectul legii a fost definitivat în baza 

Raportului de expertiză a Comisiei de la Veneția din 21 

martie 2015 și remis Guvernului spre examinare 

(scrisoarea nr. 03/4397 din 7 mai 2015), fiind aprobat de 

către Guvern prin Hotărîrea nr. 256 din 15 mai 2015 și 

înregistrat în Parlament cu nr. 202 din  18 mai 2015.  

Astfel, la 28 mai 2015, Parlamentul a votat 

proiectul în prima lectură. Proiectul instituie inspecţia 

procurorilor - este о subdiviztune în cadrul 

Legislativ/Proiectedeactelegis

lative/tabid/61/LegislativId/2

706/language/ro-

RO/Default.aspx 
 

Copia scrisorii comune a 

Ministrului Justiției și 

Procurorului General nr. 

03/5047 și 1-1d/14-2656 din 

22 mai 2014, prin care 

proiectul Legii cu privire la 

Procuratură a fost transmis 

Grupului de lucru 

parlamentar. 

 

Copia scrisorii nr. 01/10868 

din 13 noiembrie 2014 prin 

care a avut loc transmiterea 

proiectului Comisiei de la 

Veneția. 

Copia scrisorii de confirmare 

a recepționării scrisorii nr. 

01/10868 din 13 noiembrie 

2014 de către Comisie. 

 

http://lex.justice.md/index.ph

p?action=view&view=doc&l

ang=1&id=354695   
http://www.parlament.md/Proc

esulLegislativ/Proiectedeactele

gislative/tabid/61/LegislativId/

2706/language/ro-

RO/Default.aspx 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2706/language/ro-RO/Default.aspx
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Procuraturii Generale, subordonate Procurorului 

General. Inspecţia procurorilor va avea în competenţă 

examinarea cererilor şi adresărilor privind abaterile 

disciplinare, sesizarea Colegiului disciplinar în 

vederea sanţionării disciplinare, precum şi atribuţii ale 

actualei Secţii securitate internă a Procuraturii 

Generale, inclusiv aspecte legate de etică şi 

integritate. Funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei 

procurorilor este una permanentă. În funcţia de 

inspector nu pot fi numiţi procurori în funcţie, iar în 

cazul în care au fost nurmiţi - aceştia sînt detaşaţi din 

functiile deţinute. 

 

 

 

 

 

 Acţiuni cu caracter continuu (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2016) 

 
 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

Implementa

re 

al acțiunii  

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate)

; Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii 
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Act. 2.2.7 punct.2 

Crearea unui mecanism 

adecvat, consecvent şi 

durabil de finanţare a 

organelor procuraturii 

prin majorarea 

finanţării acestora şi 

unificarea procesului 

bugetar al organelor 

procuraturii  

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

1.Procesul 

de finanţare 

a organelor 

procuraturii 

stabilit 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

3.Procesul 

bugetar al 

organelor 

procuraturii 

unificat 

 

Trimestrul II 

2013– IV 2016 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei a 

fostadoptată de Parlament prin H.P. nr. 468 din 03 iulie 

2014. În ce priveşte i proiectul Legii cu privire la 

Procuratură acesta a fost supus discuţiilor în cadrul unui 

grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea  Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activităţii Procuraturii, format prin Dispoziţia 

Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 

2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor 

de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii 

(eventual, şi a proiectului de modificare a Constituţiei) şi 

prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.  

 

Realizată 

parțial 

    0.00 Nu a fost adoptată 

Legea cu privire la 

Procuratură 

1.Dispoziția 

Președintelui 

Parlamentului 

cu privire la 

creazrea 

grupului de 

lucru DDP/C1 

nr.2 din 15 

ianuarie 2014, 

2. Avizul 

Guvernului 

nr.149 din 

11.04.2014,  

3.Scrisoarea 

comună a 

Ministerului 

Justiției și a 

Procuraturii 

nr.03/5047-

1/1d/14-2656 

din 22.05.2014, 

4.Concepția cu 

privire la 

Procuratură 

aprobată prin 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.468 din 03 

iulie 2014, 

5.Proiectul de 

lege cu privire la 

Procuratură.  
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Concepția propune formarea şi fundamentarea bugetului 

Procuraturii în conformitate cu principiul „bugetării în 

funcţie de performanţe”, adică, sursele din bugetul 

centralizat se vor repartiza în dependenţă de: volumul de 

muncă al fiecărei procuraturi, numărul de procurori per 

procuratură, complexitatea dosarelor aflate în gestiune. 

Bugetul de ansamblu al Procuraturii trebuie să acopere 

necesităţile acesteia. 

Bugetul Procuraturii urmează să fie elaborat de 

Procuratura Generală cu participarea CSP. Mecanismul de 

adoptare a bugetului Procuraturii se propune a fi 

următorul:  

- proiectul bugetului, elaborat de către Procuratura 

Generală cu participarea CSP, incluzînd bugetul CSP 

aprobat de acesta, se transmite Parlamentului pentru 

aprobare;  

- Parlamentul discută şi aprobă bugetul Procuraturii, pe 

care îl include, ulterior, în bugetul de stat pentru anul 

respectiv. 

De asemenea, amendamentele respective se regăsesc în 

proiectul de lege elaborat. În conformitate cu indicatorul de 

rezultat (Proiect de modificare a cadrului normativ, 

elaborat şi adoptat; Procesul bugetar al organelor 

procuraturii unificat) a fost elaborat şi aprobat proiectul de 

Lege nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură, 

conform art.91 Bugetul Procuraturii se finanţează de la 

bugetul de stat în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin 

legea bugetară anuală. Proiectul de buget al Procuraturii 

este elaborat de către Procuratura Generală, avînd avizul  

Consiliului Superior al Procurorilor. Bugetul Procuraturii se 

elaborează, se aprobă şi se administrează în conformitate cu 

principiile, regulile şi procedurile stabilite de legislaţia privind  

finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscală. 

Act. 2.2.7 punct.3 

Sporirea eficienţei 

managementului şi 

îmbunătăţirea 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

1.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

Trimestrul II 

2013– IV 2016 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

Realizată 

parțial (a 

parvenit 

propunere 

   0.00 - 1.Dispoziția 

Președintelui 

Parlamentului 

cu privire 
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sistemului practic şi 

regulator de 

administrare a 

organelor procuraturii 

şi a analizei strategice 

în materie bugetară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

2.Funcţiile 

procurorilo

r-şefi 

reexaminat

e 

3.Programu

l de 

instruire 

iniţială şi 

continuă 

elaborat şi 

aplicat 

4.Trainingu

ri pentru 

personalul 

responsabil 

de 

elaborarea 

şi 

executarea 

bugetului, 

desfaşurate  

 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei a 

fostadoptată de Parlament prin H.P. nr. 468 din 03 iulie 

2014. În ce priveşte i proiectul Legii cu privire la 

Procuratură acesta a fost supus discuţiilor în cadrul unui 

grup de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru 

definitivarea  Concepţiei de reformare a Procuraturi şi 

elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează 

reforma activităţii Procuraturii, format prin Dispoziţia 

Preşedintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 

2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor 

de acte normative cu privire la reformarea Procuraturii 

(eventual, şi a proiectului de modificare a Constituţiei) şi 

prezentarea acestora Parlamentului spre adoptare.  

 Concepția de reformare a Procuraturii conține propuneri la 

capitolul sporirea eficienţei managementului şi 

îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de 

administrare a organelor procuraturii. 

 

desuetă) lacreazrea 

grupului de 

lucru DDP/C1 

nr.2 din 15 

ianuarie 2014, 

2. Avizul 

Guvernului 

nr.149 din 

11.04.2014,  

3.Scrisoarea 

comună a 

Ministerului 

Justiției și a 

Procuraturii 

nr.03/5047-

1/1d/14-2656 

din 22.05.2014, 

4.Concepția cu 

privire la 

Procuratură 

aprobată prin 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr.468 din 03 

iulie 2014, 

5.Proiectul de 

lege cu privire la 

Procuratură.  
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Concepția propune formarea şi fundamentarea bugetului 

Procuraturii în conformitate cu principiul „bugetării în 

funcţie de performanţe”, adică, sursele din bugetul 

centralizat se vor repartiza în dependenţă de: volumul de 

muncă al fiecărei procuraturi, numărul de procurori per 

procuratură, complexitatea dosarelor aflate în gestiune. 

Bugetul de ansamblu al Procuraturii trebuie să acopere 

necesităţile acesteia. 

Bugetul Procuraturii urmează să fie elaborat de 

Procuratura Generală cu participarea CSP. Mecanismul de 

adoptare a bugetului Procuraturii se propune a fi 

următorul:  

- proiectul bugetului, elaborat de către Procuratura 

Generală cu participarea CSP, incluzînd bugetul CSP 

aprobat de acesta, se transmite Parlamentului pentru 

aprobare;  

- Parlamentul discută şi aprobă bugetul Procuraturii, pe 

care îl include, ulterior, în bugetul de stat pentru anul 

respectiv. 

De asemenea, amendamentele respective se regăsesc în 

proiectul de lege elaborat. 

 Procuratura Generală a prezentat propuneri Ministerului 

Justiției pentru modificarea SRSJ și a Planului de Acțiuni 

pentru implementarea acesteia, privind necesitatea 

revizuirii  indicatorilor de rezultat pentru executarea 

acțiunii prevăzute la acțiunea dată în scopul declarării 

acesteia căzută în desuetudine, pe motivul inoportunităţii 

lor. 

Direcţia strategică  2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor 

 

       Mapa nr. 1 MJ 

Act. 2.3.1 punct. 2  

Organizarea cursurilor 

de instruire şi 

perfecţionare privind 

metodele moderne de 

investigare şi urmărire 

penală pentru 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

1.Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2.Numărul 

de personal 

instruit 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Acțiunea va fi realizată în totalitate după procurarea, 

instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului 

necesar. 

 

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, pe parcursul 

lunilor ianuarie – februarie 2014, au fost desfășurate 4 

cursuri, fiind instruite 131 persoane. În special au fost 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

0.00 Dificultăţi: 

-Insuficiența 

spațiilor de studii. 

-Neasigurarea 

cazării 

participanților. 

-lipsa mijloacelor 

Numărul de 

cursuri 

organizate  și 

desfăşurate 

Numărul de 

persoane 

instruite  
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lucrătorii implicaţi în 

activitate de urmărire 

penală 

 

 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

organizate  cursuri de perfecţionare pentru lucrătorii 

implicaţi în activitatea de urmărire penală cu genericul:- 

„Trafic de fiinţe umane” – 25 ofiţeri de investigaţii şi 

urmărire penală din cadrul IGP şi 10 ofiţeri din cadrul 

DPF; 

- „Infracţiuni informatice” – au participat 30 ofiţeri de 

investigaţii şi urmărire penală din cadrul IGP; 

- ,Ccombaterea crimei organizate”- au participat 25 ofiţeri 

şi inspectori din cadrul IGP şi DPF; 

- “Investigarea fraudelor” – au participat 35 de persoane 

din subdiviziunile IGP şi DPF; 

- ,,Infracţiuni contra patrimoniului”- au participat 25 

colaboratori ai IGP şi 10 ai DPF. 

- au fost organizate și desfășurate 24 seminare, mese 

rotunde și ateliere de lucru la care au fost abordate subiecte 

ce țin de metodele moderne de investigare şi urmărire 

penală pentru lucrătorii implicaţi în activitatea de urmărire 

penală la care au participat 262 procurori. 

În perioada ianuarie – iunie 2015 au fost organizate și 

desfășurate 32 seminare, mese rotunde și ateliere de lucru 

la care au fost abordate subiecte ce țin de metodele 

moderne de investigare şi urmărire penală pentru lucrătorii 

implicaţi în activitatea de urmărire penală la care au 

participat 395 procurori. 

   În această perioadă, de către Ministerul Afacerilor 

Interne au fost organizate şi desfăşurate 7 cursuri de 

perfecţionare/specializare a 178 ofiţeri de investigaţii. 

   La fel, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de 

formare profesională iniţială pentru 20 ofiţeri de urmărire 

penală cu tematica respectivă. 

În 2015 au fost elaborate programele de instruire a 

procurorilor în vederea specializării acestora, selectați 

formatorii, soluționate chestiunile ce țin de organizarea 

cursurilor și de prezentare a informației privind numărul de 

cursuri desfăşurate și de persoane instruite. 

De asemenea, pe parcursul perioadei de raportare 

Procuratura Generală și Institutul Național de Justiție, cu 

financiare pentru 

organizarea și 

desfășurarea 

cursurilor de 

instruire 
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suportul unor organisme internaționale, au organizat și 

desfășurat 38 seminare, mese rotunde și ateliere de lucru la 

care au fost abordate subiecte ce țin de metodele moderne 

de investigare şi urmărire penală la care au participat 515 

procurori. 

CNA a organizat instruirea a 27 colaboratori în cadrul a 16 

seminare. 

Ministerul Afacerilor Interne a organizat şi desfăşurat 11 

cursuri de perfecţionare/specializare a 278 colaboratori. 

   La fel, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de 

formare profesională iniţială pentru 20 ofiţeri de urmărire 

penală cu tematica respectivă. 

Pe parcursul perioadei de raport (ianuarie – iunie 2016) 

conform Planului de instruire a angajaților subdiviziunilor 

MAI pentru anul 2015/2016, aprobat prin ordinul MAI 

nr. 148 din 01.06.2015,   au fost organizate și 

desfășurare următoarele cursuri de instruire și 

perfecționare: 

- 25-27.01.2016 – au fost instruiți 35 angajați (ofiţeri de 

urmărire penală, de investigaţii şi de sector din cadrul 

subdiviziunilor specializate ale IGP). 

- 04- 08.04.2016 – au fost instruiți 30 angajați (ofiţeri de 

urmărire penală şi de investigaţii din cadrul subdiviziunilor 

specializate ale IGP). 

- 11-13.04.2016 – au fost instruiți 25 angajați (ofiţeri de 

urmărire penală, de investigaţii din cadrul subdiviziunilor 

specializate ale IGP). 

     Totodată au fost inițiate și alte cursuri în baza 

dispozițiilor MAI și IGP, după cum urmează: 

 1. Prin Dispoziția MAI nr. 18/490 din 29.03.16 cu privire 

la participarea reprezentanților MAI în cadrul vizitei de 

studiu în domeniul consolidării managementului 

instituțional, Șeful Direcției generale urmărire penală a 

IGP a fost desemnat pentru participare la vizita de studiu 

cu tematica ”Consolidarea capacităților de leadership și 

management în domeniul afacerilor interne”, ce a avut 

loc în perioada 02-09.04.2016 în or. Ankara, Republica 
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Turcă. 

2. Prin Dispoziţia IGP nr. 34/3- 119 din 06.04.2016 au fost 

delegați cîte 16 ofițeri de urmărire penală din cadrul IGP 

pentru participare în perioada 12-13.04.2016 și 20-

21.04.2016 la trainingul de instruire cu tematica 

”Dezvoltarea strategiilor durabile pentru prevenirea și 

combaterea diferitor forme de discriminare a 

persoanelor LGBT din perspectiva drepturilor 

omului”. Eveniment organizat de către Centrul de 

informații GENDERDOC-M.     

3. Prin Dispoziția IGP nr. 34/7-130 din 11.04.16, 15 ofițeri 

de investigații și 5 ofițeri de urmărire penală au fost 

delegați pentru participare la seminarul cu genericul 

”Investigații în achiziții publice”, ce s-a desfășurat în 

perioada 12-14 aprilie 2016. Eveniment organizat de către 

IPD Project, cu sprijinul Uniunii Europene.                                                                         

4. Prin Dispoziţia IGP nr. 34/11-2264 din 19.04.2016, au 

fost delegați 4 ofițeri de urmărire penală la seminarul de 

instruire cu genericul ”Infracțiuni de corupție în mediul 

privat”, ce s-a desfășurat în perioada 19-21.04.2016. 

Eveniment organizat de către IPD Project, cu sprijinul UE.  

5. Prin Dispoziția IGP nr. 34/3-138 din 15.04.2016, au fost 

delegați 3 ofițeri de urmărire penală pentru participare la 

atelierul de lucru ”Consolidarea cunoștințelor și 

capacităților profesioniștilor în procesul implementării 

Modelului sistemului de justiție prietenos copilului 

victimă/martor al infracțiunilor”. Eveniment desfășurat 

la 20.04.2016 de către Centrul Național de prevenire a 

abuzului față de copii; 

6. În perioada 10-13 mai 2016, 3 ofițeri de urmărire penală 

au fost delegați pentru participare, prin Dispoziția IGP nr. 

34/11-2654 din 06.05.2016, la seminarul de instruire cu 

genericul ”Managementul probelor biologice recoltate 

de la locul faptei și a celor recoltate de la persoane”. 

Eveniment organizat cu sprijinul Uniunii Europene.  

7. În perioada 18-20 mai 2016, 20 de angajați ai 

Inspectoratului General al Poliției (10 ofițeri de urmărire 
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penală și 10 ofițeri de investigații) au fost delegați pentru 

participare, prin Dispoziția IGP nr. 34/11-2819 din 

16.05.2016, la seminarul de instruire cu genericul „ 

Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului 

penal”. Eveniment organizat de către Fundația Soros-

Moldova. 

8. La 24.05.2016, Direcția generală urmărire penală a   IGP 

în colaborare cu reprezentanții Secţiei de coordonare a 

activităţii de urmărire penală a Direcţiei de Poliţie a mun. 

Chişinău și Secțiilor de urmărire penală ale Centrului 

pentru combaterea crimelor informatice și Centrului pentru 

combaterea traficului de persoane ale INI al IGP au 

organizat un curs de instruire în cadrul căruia prin 

Dispoziția IGP nr. 34/11-2975 din 23.05.2016 au fost 

instruiți toți ofițerii de urmărire penală din cadrul Secțiilor 

de urmărire penală din cadrul DP a UTA Găgăuzia, 

precum și a IP Taraclia; 

9. În perioada 01-04 iunie 2016, reprezentatul DGUP, fiind 

desemnat prin Dispoziția IGP nr. 34/7-199 din 30.05.2016 

a participat la cursul de instruire cu tematica ”Cooperarea 

juridică în domeniul penal”. Eveniment ce a avut loc în 

or. Varșovia, Republica Polonă prin intermediul 

instrumentarului de asistență tehnică și schimb de 

informații gestionat de către Direcția Generală Extindere a 

Comisiei Europene (TAIEX). 

În perioada semestrului I anul 2016 Procuratura Generală 

în comun cu Institutul Naţional de Justiţie au organizat şi 

desfăşurat 5 cursuri în care au fost instruiţi 75 procurori, 

Ministerul Afacerilor Interne a organizat 12 cursuri în care 

au fost instruiţi 142 de ofiţeri de urmărire penală, de 

investigaţii şi de sector din cadrul subdiviziunilor 

specializate ale IGP. Serviciul Vamal în perioada 

semestrului I a organizat şi desfăşurat 4 cursuri în cadrul 

cărora au fost instruiţi 30 de colaboratori. 
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Act. 2.3.1 punct. 3  

Stabilirea unor 

proceduri specifice de 

lucru, elaborarea 

metodologiei şi a 

manualelor de bune 

practrici pentru 

activitatea specială de 

investigaţii şi de 

urmărire penală 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

1.Proceduri 

de lucru 

stabilite 

2.Metodolo

gii 

elaborate şi 

aprobate 

3.Broşuri 

editate şi 

distribuite 

beneficiaril

or 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

 

În scopul realizării acțiunii, la 20 martie 2014 a fost 

adoptat Ordinul Procurorului General nr.21/7 cu privire la 

constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea unui Ghid 

de lucru al procurorilor. 

Au fost elaborate modelele actelor procedurale care 

urmează a fi emise de către ofițerii de urmărire penală, de 

procurori și de către judecătorii de instrucție în cazul 

procedurii de dispunere a măsurilor speciale de 

investigaţii, de autorizare a lor, precum și de consemnare a 

acestora. 

 

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” au fost 

elaborate: următoarele broșuri: 

1. Mîrzac V., Glavan B. Utilizarea  mijloacelor tehnice 

în activitatea specială de investigaţii. Manual.  Chişinău: 

2014. 

3. Gherman M., Bordug I., Blîndu E., Clefos A. 

Metodologia prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de 

către subdiviziunile specializate. Manual. Chişinău: 2014 

(manualul conţine aspecte generale privind metodologia 

prevenirii şi descoperirii infracţiunilor de către 

Subdiviziunile specializate ale Poliţiei, unde sunt abordate 

la nivel teoretico-practic aspectele privind sarcinile, 

competenţa şi organizarea activităţii Subdiviziunilor 

specializate, care sunt obligate să intervină în prevenirea și 

combaterea criminalității). 

3. Odagiu I., Luchin L., Rusnac C. Cercetarea la faţa 

locului. Ghid practic, în număr de 50 exemplare au fost 

repartizate prin inspectoratele de poliţie din RM. 

4. Odagiu I., Andronache A. Particularităţile audierii 

subiecţilor procesului penal. Broşură (1 exemplar, 144 p.), 

în curînd vor fi repartizate prin inspectoratele de poliţie din 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

0.00 Fără finanţare nu 

va putea fi posibilă 

editarea broşurilor 

Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 

semestrul I al 

anului 2014. 

 

Ordinul 

Procurorului 

General nr.21/7 

din 20 martie 

2014 

Modelele actelor 

procedurale 

elaborate, 

www.procuratur

a.md  

 

http://www.procuratura.md/
http://www.procuratura.md/
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RM.(info: MAI) 

 

La finele anului 2015, proiectul definitivat al Ghidului de 

lucru al procurorilor a fost remis administrației Procuraturii 

Generale pentru aprobare. 

Act. 2.3.1. punct. 4  

Construcția unui sediu 

nou al Centrului 

Naţional de Expertiză 

Judiciară conform 

cerinţelor, normelor şi 

standardelor europene, 

avînd condiţii de mediu 

(energie electrică, 

căldură, sistem de apă-

canalizare, sisteme de 

ventilare etc.) 

corespunzătoare 

sediilor înzestrate cu 

laboratoare 

specializate (de fizică, 

chimie, balistică, 

radiologie etc.) 

Ministerul 

Justiţiei 

Sediu 

construit 

1. Studiu 

de 

fezabilitate 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

(anul 

2015); 

2. Plan de 

construcţie 

elaborat şi 

aprobat 

(anul 

2016); 

3. Sediu 

nou CNEJ 

construit 

(anul 

2016). 

Trimestrul I 

2015 

Trimestrul II 

2016 

A fost identificat executorul tehnic care să efectueze 

Studiul de fezabilitate  cu recomandările şi Planul 

construcţiei. S-au identificat terenurile - mai multe 

variante, pe unul dintre care urmează a fi construit sediul. 

Decizia finală, însă,  urmează a fi luată de Guvernul 

Republicii Moldova. În cazul aprobării deciziei privind 

alocarea unui teren dintre cele identificate, executorul 

tehnic în 2 luni va efectua studiul şi planul construcţiei. 

 

Nerealizat

ă 

Alocate 

pentru  

2015 –  

2 500 mii 

lei, pentru 

2016 –  

13 177,2 

mii lei, 

pentru 

2017 –  

7 519,6 mii 

lei   

Dificultate – 

potrivit Dispoziţiei 

Ministerului 

Finanţelor nr.ieşire 

09-04/573, au fost 

suspendate  

temporar 

cheltuielile pentru 

Ministerul Justiției.  

Riscul – 

nerealizarea 

acţiunii. 

Concluzii, 

recomandări – prin 

scrisoarea 

nr.060/08 din 

06.07.2015 CNEJ 

a solicitat 

Ministerului 

Justiției să nu 

aplice procedura 

de suspendare a 

mijloacelor 

financiare în 

privinţa acţiunilor 

CNEJ - care nu  a 

fost acceptată și  a 

fost replanificată 

pentru anii 2016 şi 

2017 

Dispoziția 

Ministerului 

Finanțelor nr.09-

04/573 din 

30.06.2015 

privind 

suspendarea 

efectuării unor 

cheltuieli din 

bugetul de stat 

 

Dispoziţia 

Ministerului 

Justiției nr. 

07/8726 din 

07.08.15 
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Act. 2.3.2. punct. 2  

Organizarea cursurilor 

de instruire a 

persoanelor implicate 

în activităţile de 

investigare şi urmărire 

penală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional de 

Informaţii şi 

Securitate 

„Bogdan 

Întemeietorul 

Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

  

1. Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat; 

2. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate

; 

3. Numărul 

de persoane 

instruite. 

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul IV 

2016 

Anul 2012 a fost orientat spre elaborarea Planului de 

formare continuă pentru anul 2013. 

   Anul 2013 

   1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 

20.08.2012. 

   2./3. În anul 2013 au fost desfășurate 40 seminare și un 

atelier de lucru, la care au fost instruire 877 persoane.  

   Anul 2014 

   1.  Planul de formare continuă pentru anul 2014 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din 

01.11.2013. 

   2./3. INJ a organizat 19 seminare, un atelier de lucru și 2 

mese rotunde,  la care au fost instruite 605 persoane. 

   Anul 2015 

1.  Planul  de formare continuă a judecătorilor și 

procurorilor în anul 2015 a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr.12/9 din 31.10.2014.  

  2./3.  INJ a organizat 22 seminare, fiind instruite 492 

persoane. Unele activități au fost organizate în parteneriat 

cu OSCE, ABA ROLI, IRZ, USAID ROLISP. 

La 16.03.2016 de către Ministerul Afacerilor Iinterne – au 

fost instruiți 20 angajați (ofițeri de investigații, de urmărire 

penală si de sector din cadrul subdiviziunilor IGP). 

 - 23-27.05.2016 – au fost instruiți 20 angajați (ofițeri de 

investigații și de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor 

IGP). 

Totodată, planul de formare continuă a judecătorilor şi 

procurorilor în anul 2016, a fost aprobat prin Hotărîrea 

Consiliului INJ nr. 9/4 din 25.09.2015. În acest sens, INJ a 

organizat 13 seminare de formare continuă pentru 

persoanele implicate în activităţile de investigare şi 

urmărire penală în cadrul cărora au beneficiat de instruire 

373 persoane dintre care 189 judecători,  148 procurori, 24 

ofiţeri de urmărire penală, 12 persoane alte categorii. 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

INJ, 

OSCE, 

ABA 

ROLI, 

IRZ,  

USAID 

ROLISP 

 

Alocate 

46,3 

executate 

46,3 

Dificultăţi –  

1.Neasigurarea 

cazării 

participanţilor. 

2.Insuficienţa 

spaţiilor de studii 

Recomandări –  

stabilirea 

normativelor reale 

de cheltuieli pentru 

organizarea 

seminarelor 

Riscuri – 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

Planurile de 

formare 

continuă și 

agendele sunt 

plasate pe  

http://inj.md/nod

e/18  

Listele de 

participare se 

păstrează la INJ. 

http://inj.md/node/18
http://inj.md/node/18
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Acț. 2.3.4. p.4 
Organizarea cursurilor 

de instruire pentru 

ofițerii de urmărire 

penală în materie de 

cooperare în cadrul 

grupurilor 

interdepartamentale 

Institutul 

Național al 

Justiției 

Academia 

Ștefan cel 

Mare 

1.Plan de 

instruire 

elaborat și 

aprobat 

2.Număr de 

cursuri 

organizate 

3.Nunărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul III, 

2015 – 

Trimestrul IV, 

2016 

Aspectele acțiunii vizate au fost abordate prin prisma 

disciplinei Tactica și metodica investigării infracțiunilor 

pentru ofițerii de urmărire penală și investigații detașați 

lacursurile de perfecționare/specilializare, după cum 

urmează: 

-constatarea și documentarea infracțiunilor II, în periada 

09.02-13.02.2015 pentru 21 angajați ai IGP 

-expertize tehnico-criminalistice II, cu genericul: 

Participarea în calitate de specilaist la  activitateade 

urmărire penală și la măsurile speciale de investigații, în 

perioada 04.05-22.05.2015 pentru 23 angajați ai IGP. 

-aplicarea măsurilor procesuale de constrîngere și detenție 

a persoanelor, în perioada 18.05-20.05.2015 pentru 30 

angajați ai IGP. 

-combaterea crimei organizate, în perioada 25.05-

29.05.2015 pentru 20 angajați ai IGP și 5 ai DPF. 

-activitatea de urmărire penală, în perioada 07.09-

09.09.2015 pentru 24 angajați ai IGP și 5 ai DPF. 

-activitatea specială de investigații, în perioada 05.10-

09.10.2015 pentru 20 angajați ai IGP,10 ai DPF, 3 SPIA și 

2 SDOI. 

În perioada 01-04 iunie 2016, un reprezentat al DGUP al 

IGP, a fost desemnat prin Dispoziția IGP nr. 34/7-199 din 

30.05.2016 pentru participare la cursul de instruire cu 

tematica ”Cooperarea juridică în domeniul penal”. 

Eveniment ce a avut loc în or. Varșovia, Republica Polonă 

prin intermediul instrumentarului de asistență tehnică și 

schimb de informații gestionat de către Direcția Generală 

Extindere a Comisiei Europene (TAIEX). 

Realizată 

parțial 

0.00 - Scrisoare INJ 

nr.9 din 15 

ianuarie 2016 

 

Scrisoare 

Academia 

Ștefan cel Mare 

nr.188 INJ din 

01.04.2015 

 

Scrisoare MAI 

nr.A/23-1380 

din 23.12.2015 

Direcţia strategică 2.5. Umanizarea politicii penale și consolidarea mecanismului de asigurare adrepturilor victimelor 

 

Act. 2.5.1. punct. 4  

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor ce țin de 

liberalizarea politicilor 

Ministerul 

Justiţiei 

Procuratura 

Generală 

1.Plan de 

implimenta

re elaborate 

și aprobat 

2.Monitoriz

Trimestrul II 

2014 – IV 2016 

În cadrul ședinței din 23 septembrie 2015 a Grupului de 

coordonare și monitorizare a pilonului II, a fost propusă 

completarea Listei de priorităţi pentru asistenţa externă pe 

anul 2016 cu solicitarea asistenței unor experți pentru 

determinarea modului de desfășurare a procesului de 

Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

0.00 Lipsa suportului 

metodologic 

pentru 

desfășurarea 

procesului de 

- 
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penale prin utilizarea 

sancțiunilor și 

măsurilor preventive 

necustodiale pentru 

anumite categorii de 

persoane și anumite 

infracțiuni 

are 

desfășurată 

3.Rapoarte 

de 

monitorizar

e întocmite 

și 

diseminate 

monitorizare a  implementării modificărilor ce ţin de 

liberalizarea politicilor penale  prin utilizarea sancţiunilor 

şi măsurilor preventive necustodiale. 

monitorizare a 

implementării 

modificărilor ce ţin 

de liberalizarea 

politicilor penale 

 Acţiuni cu termen de realizare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul II, 2016) 

 
 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

Implementa

re 

al acțiunii  

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate)

; Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Act. 2.3.1 punct. 1  

Consolidarea 

capacităţilor de 

expertiză medico-legală 

ale 

laboratoarelor(analiza 

ADN) 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

 

Echipamen

tul necesar 

procurat 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Banii pentru realizarea măsurii au fost alocaţi Ministerului 

Sănătăţii. Mijloacele necesare pentru implementare acțiunii 

au fost alocate Ministerului Sănătății care a organizat 

licitația publică nr.1692/13 (Buletinul achizițiilor publice 

nr.84 din 25 octombrie 2013) pentru procurarea 

echipamentului medical necesar. 

Lotul de echipament a fost livrat Ministerului Sănătății 

către 31 decembrie 2013 și stocat la Centrul de Medicină 

Legală. 

De asemenea prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.551 din 

14 mai 2013 a fost instituit un grup de lucru responsabil de 

realizarea activităților din domeniul cercetărilor genetice. 

Realizată 

parțial 

(pentru 

perioada 

de 

realizare) 

 

Din cele 10 

mln de lei 

planificate, 

au fost 

alocate 

doar 253,3 

mii lei  

 

Urmează de a 

stabili (construi) 

un edificiu pentru 

instalarea și 

utilizarea 

echipamentului 

procurat 

Insuficiența 

mijloacelor 

financiare alocate 

 

Echipament 

procurat 
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Echipamentul urmează să fie instalat după identificarea 

unor încăperi sau construirea acestora din contul 

mijloacelor alocate Ministerului Sănătății. 

La moment se impune proiectarea laboratorului propriu-

zis, cu selectarea și participarea unor specialiști cu 

experiență în acest domeniu. Această inițiativă, care va 

necesita modificarea finanțării de la alt articol, dar și a 

cuantumului de finanțare, urmează a fi discutată la ședința 

grupului de lucru al Ministerului Sănătății, care va avea loc 

la decizia conducătorului grupului (viceministrul sănătății). 

 

A fost definitivat proiectul Legii cu privire la înregistrarea 

genetică judiciară – primul trimestru al anului 2014. La 

moment, se lucrează asupra tabelului de divergențe și 

urmează a fi remis Ministerului Justiției și CAN (info: 

MAI) 

Drept rezultat al formulării conceptelor de către membrii 

grupului interdepartamental a fost elaborat proiectul „Legii 

cu privire la înregistrarea genetică judiciară”. Centrul 

tehnico-criminalistic și de expertize judiciare s-a implicat 

activ în procesul activității acestui Grup. Proiectul elaborat 

este remis spre reexaminare către Direcția generală juridică 

a Ministerului Afacerilor Interne. 

Pe parcursul anului 2015 pentru realizarea acțiunii au 

fost întreprinse următoarele activități: 

- au fost identificate spaţii pentru amplasarea laboratorului 

genetic provizoriu în blocul administrativ al Centrului de 

Medicină Legală (circa 116m2); 

- au fost iniţiate lucrări de adaptare și de reparație a 

spaţiilor pentru specificul laboratorului; 

- au fost elaborate şi expertizate devizele de cheltuieli 

pentru dezvoltarea sistemului de ventilare specific 

laboratorului, sistemului de securitate, inclusiv 

antiincendiară;  

- a fost elaborat proiectul tehnologic al laboratorului ADN, 

necesar pentru finisarea lucrărilor de reparaţie, darea în 

exploatare a laboratorului şi autorizarea acestuia pentru 
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funcţionare; 

- a fost obţinut avizul la proiectul de execuţie Laborator 

genetic, emis de Centrul de Sănătate Publică mun. 

Chişinău (aviz nr.860 din 12.10.2015), necesar pentru 

darea în exploatare a laboratorului şi autorizarea acestuia 

pentru funcţionare; 

- în parteneriat cu PNUD Moldova a fost elaborat şi 

implementat proiectul Suportul pentru reformarea 

sectorului Justiţiei în Moldova în cadrul căruia 2 experţi 

internaţionali din domeniul geneticii medico-legale au 

efectuat un studiu de fezabilitate privind laboratorul 

genetic din ţară şi au venit cu propuneri pentru asigurarea 

funcţionalităţii acestuia; 

- în statele de personal ale Centrului de Medicină Legală a 

fost introdusă funcţia de bioinginer medical şi a fost 

angajat un specialist în genetică medicală; 

De asemenea, de comun cu PNUD Moldova a fost elaborat 

un concept de proiect privind instruirea personalului 

Centrului în domeniul geneticii medico-legale, depus în 

adresa fondului de Asistenţă oficială pentru dezvoltare al 

MAE din România. 

În perioada 13-17 iunie 2016, 10 angajați ai CTCEJ al IGP 

participă la cursul de instruire cu genericul “Standarde de 

calitate în dispunerea și efectuarea expertizelor 

criminalistice și acreditarea laboratoarelor de genetic 

judiciară”, organizat de în cadrul Proiectului Uniunii 

Europene “Susținerea investigațiilor preliminare, urmăririi 

penale și apărării în Republica Moldova”, implementat de 

către Fundația Germană pentru Cooperare Juridică 

Internațională (IRZ) în consorțiu cu Altair Asespres 

(Spania) și Centrul pentru cooperarea  juridică 

internațională CILC (Olanda). 

  Imediat după crearea Laboratorului ADN de instruire în 

privința colectării și ambalării probelor biologice va fi 

necesar de instruit  și alte categorii de personal – ofițerii-

criminaliști din cadrul Inspectoratelor de Poliție, ofițerii de 

investigații, ofițerii de urmărire penală.  
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La moment  pregătirea specialiștilor în domeniul ADN este 

ineficientă – activitățile de colectare a probelor biologice 

nu au continuitate, probele biologice ridicate nu pot fi 

prelucrate și utilizate din lipsa unui laborator funcțional. 

Cu echipament necesar pentru colectarea și ambalarea 

probelor ADN – truse criminalistice pentru colectarea 

probelor biologice, au fost dotate Laboratoarele 

criminalistice mobile, procurate recent în scopul 

consolidării capacităților în domeniu – 3 automobile mari 

și 5 mici, care au fost repartizate în teritoriu. 

Procurarea altui echipament necesar pentru aceste 

activități la moment nu este posibilă din lipsa surselor 

financiare. 

Act. 2.3.1. punct. 5 

Achiziţionarea 

echipamentului modern 

necesar pentru 

cercetări şi investigaţii  

în procesul efectuării 

expertizelor judiciare. 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei  

 

 

Echipamen

t 

achiziţionat

. 

Trimestrul I 

2013 Trimestrul 

IV 2016 

Au fost identificate necesităţile Centrului Național de 

Expertize Judiciare cu privire la echipamentul necesar 

pentru cercetări şi investigaţii în procesul efectuării 

expertizelor judiciare. 

A fost planificată petrecerea  licitaţiei publice în vederea 

procurării echipamentului de laborator, optic şi de precizie 

necesar. 

 

Prima procedură de achiziţii licitaţia publică 13/00495 din 

15.10.2013 nu s-a realizat pe motivul că:  

1.Parametrii tehnici propuşi de către ofertanţi nu 

corespundeau cu parametrii indicaţi în caietul de sarcini al 

CNEJ; 

2.Preţurile propuse de către ofertanţi depăşeau semnificativ 

suma estimativă a licitaţiei; 

 

Procedura repetată LP 13/00934 a fost petrecută la 16. 

12.2013. Ca rezultat au fost semnate patru contracte cu doi 

operatori economici şi înregistrate pe 27.12.2013 la 

Agenţia de achiziţii Publice.  

 

Luînd în consideraţie că valabilitatea contractelor este până 

la data de 31. 12. 2013, iar documentele de plată pentru 

efectuarea cheltuielilor pe anul 2013 au putut fi prezentate 

Nerealizat

ă 

Alocate 

2015 – 

953,0 mii 

lei, 

executate 

0.0 

Dificultăţi: 
Preţurile stabilite 

de către grupul de 

lucru reieşind din 

sursele 

informaţionale, 

conform ofertelor 

de la producători şi 

dileri sunt de 2-10 

ori mai mari decît 

preţurile prezentate 

de ofertanţi.  

 

Riscuri: 

-Scăderea calităţii 

şi neefectuarea 

unor genuri de 

expertiză.  

-Nerealizarea 

acțiunii. 

 

Recomandări: 

Formarea unui 

organ specializat 

Proiectul pentru 

petrecerea 

Licitaţiei 

Publice 

nr.13/00495 

privind achiziţia 

echipamentului 

de laborator, 

optic şi de 

precizie 

 

Contractele: 

nr.11 din 

17.03.2014 

nr.12 din 

17.03.2014 

nr.16 din 

14.04.2014 

nr.25 din 

16.06.2014 

 

Dispoziția 

Ministerului 

Finanțelor nr.09-
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la Trezoreria teritorială Chişinău până la data de 

24.12.2013, încheierea contractelor nu a fost posibilă.  

Urmare a alocării mijloacelor financiare CNEJ, şefii de 

Laboratoare au studiat ofertele, după ce le vor selecta pe 

cele prioritare după caracteristicile tehnice ale 

echipamentelor, ţinînd cont şi de suma repartizată pentru 

realizarea acţiunii vizate. 

 

După adoptarea Legii bugetului de stat pentru 2015 la data 

de 12.04.2015 şi alocării mijloacelor financiare CNEJ 

(scrisoarea de informare a MJ nr.09/4170 din 29.04.2015, a 

parvenit la 05.05.2015) şefii a 2 Laboratoare au  întocmit  

lista echipamentului necesar pentru fiecare  laborator în 

parte (pentru celelalte laboratoare nu este suficientă suma 

repartizată). Careva studii de oferte şi selectare a  

echipamentului după caracteristicile tehnice de către 

Grupul de lucru pentru achiziţii nu au fost efectuate în 

legătură cu blocarea mijloacelor financiare. 

care să verifice 

corectitudinea 

stabilirii preţurilor 

la oferte.  

 

Dificultate – 

potrivit Dispoziţiei 

Ministerului 

Finanţelor nr.ieşire 

09-04/573, au fost 

suspendate  

temporar 

cheltuielile pentru 

Ministerul Justiției, 

replanificată 

pentru 2017. 

04/573 din 

30.06.2015 

privind 

suspendarea 

efectuării unor 

cheltuieli din 

bugetul de stat 

 

Dispoziţia 

Ministerului 

Justiției nr. 

07/8726 din 

07.08.15 

Act. 2.3.1 punct. 7 

Crearea laboratoarelor 

criminalistice mobile 

(în centrul, nordul şi 

sudul țării) 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Laboratoar

e create şi 

funcţionale 

Trimestrul I 

2015 –

Trimestrul IV 

2016 

Mijloacele financiare alocate pentru 2015 sunt destinate 

pentru procurarea a 2 autolaboratoare criminalistice. În 

acest sens Centrul Tehnico Criminalistic şi Expertize 

Judiciare al IGP al MAI a întocmit caietul de sarcini pentru 

aceste autolaboratoare și, ulterior, a înaintat către Serviciul 

achiziții și logistică al IGP al MAI pentru a iniția 

procedura de achiziții. Ca rezultat au fost anunțate două 

licitații publice, una pentru procurarea a 2 automobile, care 

vor servi ca autolaboratoare și alta pentru procurarea 

echipamentelor, instrumentelor și a materialelor 

criminalistice, cu care vor fi dotate acestea. 

 

Urmare a blocării financiare a celor 8 mln. Lei necesare 

Ministerului Afacerilor Interne în sumă de 8 mln. lei, 

pentru anul 2015, a fost acceptată suma de 4 mln. lei, 

avînd temei demersul Ministerului Justiției nr. 07/8726 din 

07.08.2015 „Cu privire la repartizarea prealabilă a limitelor 

de cheltuieli”, pentru anul 2016, conform limitelor de 

cheltuieli, SRSJ - acțiunea 2.3.1.7 „Crearea laboratoarelor 

Realizată 

parțial 

4 mln. lei 

pentru anul 

2016  

 

- http://tender.gov

.md/ro/system/fi

les/bap/2014/ba

p_nr30.pdf 

 

http://tender.gov

.md/ro/system/fi

les/bap/2014/ba

p_nr44.pdf 

 

http://tender.gov

.md/ro/system/fi

les/bap/2014/ba

p_10_2015.pdf 

 

Demersul 

Ministerului 

Justiției nr. 

07/8726 din 

http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr30.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr30.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr30.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr30.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr44.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr44.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr44.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr44.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_10_2015.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_10_2015.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_10_2015.pdf
http://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_10_2015.pdf
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criminalistice mobile (în Centrul, Nordul și Sudul țării)”. 

La 9 iunie 2016 CTCEJ al IGP a primit 3 (trei) laboratoare 

criminalistice mobile dotate cu echipament modern de 

investigație, procurate cu sprijinul Guvernului SUA  în 

cadrul proiectului ”Suport pentru reforma poliției în 

Moldova”, implementat de Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD). 

Autospecialele vor fi utilizate de CTCEJ din Chișinău și 

subdiviziunile regionale ale acestuia din Bălți și Cahul 

pentru investigarea infracţiunilor grave sau de rezonanţă. 

Alte cinci automobile destinate investigării 

infracțiunilor de gravitate medie au fost oferite 

Inspectoratelor de poliție din mun. Chișinău (sectorul 

Rîșcani) și mun. Bălți, Inspectoratelor raionale de 

poliție din Drochia, Hîncești și Orhei. 

07.08.2015 

Acț. 2.3.5. punct.2  
Organizarea cursurilor 

de specializare a 

actorilor implicaţi în 

faza prejudiciară 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Național 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal 

 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate  

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul II 

2014 –2016 

Urmează a fi elaborate programele de instruire a 

procurorilor și ofițerilor de urmărire penală în vederea 

specializării acestora, selectați formatorii, soluționate 

chestiunile ce țin de organizarea cursurilor și de prezentare 

a informației privind numărul de cursuri desfăşurate și de 

persoane instruite. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost organizate și 

desfășurate 96 cursuri de specializare a actorilor implicaţi 

în faza prejudiciară la care au participat 1106 procurori. 

 

  Au fost în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”, 

desfășurate 4 cursuri și implicate 130 persoane. Pentru 

următoarea perioadă 2014 sunt planificate 5 cursuri cu 

actori implicați în faza prejudiciară, la care urmează să 

participe 165 angajați ai subdiviziunilor MAI. 

 În perioada ianuarie – iunie 2015 au fost organizate și 

desfășurate 107 cursuri de specializare a actorilor implicaţi 

în faza prejudiciară la care au participat 1246 procurori. 

De către Ministerul Afacerilor Interne au fost organizate şi 

desfăşurate 7 cursuri de perfecţionare / specializare a 178 

ofiţeri de investigaţii. 

La fel, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

0.00 Necesitatea de a fi 

alocate mijloace 

financiare 

Numărul de 

cursuri 

desfăşurate  

Numărul de 

persoane 

instruite 
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formare profesională iniţială pentru 20 ofiţeri de urmărire 

penală cu tematica respectivă. 

În următoarea perioadă a anului 2015 au fost elaborate 

programele de instruire a procurorilor în vederea 

specializării acestora, selectați formatorii, soluționate 

chestiunile ce țin de organizarea cursurilor și de prezentare 

a informației privind numărul de cursuri desfăşurate și de 

persoane instruite. 

Pe parcursul perioadei de raportare Procuratura Generală și 

Institutul Național de Justiție, cu suportul unor organisme 

internaționale, au organizat și desfășurat 117 cursuri de 

specializare a la care au participat 1454 procurori. 

CNA a organizat și desfășurat 40 de seminare în cadrul 

cărora au fost instruiți 57 de colaboratori. 

De către Ministerul Afacerilor Interne au fost organizate şi 

desfăşurate 11 cursuri de perfecţionare / specializare a 188 

colaboratori. 

La fel, au fost organizate și desfășurate 2 cursuri de 

formare profesională iniţială pentru 20 ofiţeri de urmărire 

penală cu tematica respectivă. 

A fost organizat un curs de specializare pe tematica 

« Actorilor implicaţi în faza prejudiciară », în perioada 22 - 

26.02.2016, la care au participat 35 persoane din cadrul 

subdiviziunilor MAI. 

În perioada ianuarie – iunie 2016 Procuratura Generală a 

elaborat programele de instruire a procurorilor în vederea 

specializării acestora, selectați formatorii, soluționate 

chestiunile ce țin de organizarea cursurilor și de prezentare 

a informației privind numărul de cursuri desfăşurate și de 

persoane instruite. Pe parcursul perioadei de raportare 

Procuratura Generală și Institutul Național de Justiție, cu 

suportul unor organisme internaționale, au organizat și 

desfășurat 9 cursuri de specializare la care au participat 

130 de procurori. Alte informaţii cu privire la realizarea 

acţiunilor prevăzute de Strategie şi de Planul de acţiuni 

pentru implementarea acesteia vor fi remise suplimentar 

pînă la finele semestrului I 2016. 
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Act. 2.5.3. punct 3  

Elaborarea 

programelor de 

informare a victimelor 

infracțiunilor cu privire 

la drepturile lor 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei, 

autoritățile 

administrație

i publice 

locale 

Program de 

informare a 

victimelor 

infracțiunil

or, 

elaborate 

Trimestrul I 

2014 – IV 2016 

În  conformitate  cu art. 277 CPP  al RM 

obligativitatea de a explica drepturile  şi  obligaţiile 

participanţilor la urmărirea penală aparține  organului de 

urmărire  penală. De  asemenea  organul de urmărire 

penală este obligat să înmâneze  victimei  contra  

semnătură,  informaţia  despre  drepturile  de care dispun şi 

obligaţiile pe care le au în conformitate cu prevederile la 

art. 58 CPP al RM  şi să dea explicaţii asupra tuturor 

acestor drepturi şi obligaţii.  

Astfel  Ministerul  Muncii,  Protecției  Sociale și 

a Familiei nu are competențe atribuite de legislația 

Republicii Moldova de a informa victima unei infracțiuni.  

 

Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

realizare) 

0.00 - - 

 


