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MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

mun. Chişinău 

 

 

22 februarie  2022                                                                                    Nr. 47     
 

privind instituirea grupului de monitorizare  

a implementării Strategiei privind asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției  

pentru anii 2022–2025 și a Planului de acțiuni 

 

În vederea asigurării implementării consecvente și în termen a măsurilor trasate în Planul de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului 

justiției pentru anii 2022-2025, adoptată prin Legea nr.211 din 6 decembrie 2021, precum și în vederea 

aprecierii atingerii obiectivelor setate și evaluării impactului scontat al acestora, în temeiul pct.9 

subpct. 11) al Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 698/2017, 

 
 

O R D O N: 

 

1. Se instituie Grupul de monitorizare a implementării Strategiei privind asigurarea 

independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiuni, în 

următoarea componență: 
 

Veronica MIHAILOV-MORARU – Secretară de stat, Ministerul Justiției; 

Lilia RUSU – șefă a Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, Ministerul Justiției; 

Victor STRATU – șef al Direcției elaborare acte normative, Ministerul Justiției; 

Luiza GAFTON – membră a Consiliul Superior al Magistraturii; 

Aliona MIRON – judecător, Curtea Supremă de Justiție; 

Eduard VARZAR - membru al Consiliului Superior al Procurorilor; 

Constantin ȘUȘU - membru al Consiliului Superior al Procurorilor, (membru supleant); 

Gheorghe BORŞ - procuror-şef interimar al Secţiei politici, reforme şi management al proiectelor, 

Procuratura Generală; 

Ecaterina POPA – director interimar al Institutului Național de Justiție; 

Viorel SOCHIRCĂ - șef al Direcției evaluare, prevenire și implementare a politicilor, Autoritatea 

Națională de Integritate; 
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Elena BEDROS - șefă a Direcției legislație și expertiză anticorupție, Centrul Național Anticorupție; 

Andrei CECOLTAN - șef al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,  Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Denis MELECA - șef al Secției acte normative, Inspectoratul General de Poliție, (membru supleant); 

Victor ZAHARIA - Președinte al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat; 

Lilian DARII - director executiv al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, 

(membru supleant); 

Oxana NOVICOV - Secretar general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești; 

Natalia BALABAN – avocat, membru supleant al Consiliului Uniunii Avocaților; 

Lilia CHIRTOACĂ – Președinte al Consiliului Camerei Notariale; 

Felicia CHIFA - președinte al Consiliului de Mediere  

Vladislav GRIBINCEA – Președinte, A.O. „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”; 

Ilie CHIRTOACĂ - consilier juridic, A.O. „Centrul de Resurse Juridice din Moldova”, (membru 

supleant); 

Ecaterina POPȘOI – coordonator de proiecte, expert juridic, A.O. „Institutul de Politici și Reforme 

Europene”; 

Adrian ERMURACHI – lider de echipă, Programul buna guvernare și statul de drept, A.O. „Institutul 

de Politici și Reforme Europene”, (membru supleant); 

Natalia MORARI-GREBENCEA – A.O. „Institutul de Reforme Penale”; 

Radu JIGĂU – expert, A.O. „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției”. 

 

2. Grupul de monitorizare este constituit în vederea realizării următoarelor sarcini: 

a) evaluarea semestrială a gradului de implementare a Strategiei și a Planului de acțiuni, potrivit 

metodologiei de monitorizare și evaluare a implementării;  

b) semnalarea riscurilor de executare tardivă sau de neexecutare a măsurilor din Planul de 

acțiuni;  

c) aprecierea realizării obiectivelor din Strategie și evaluarea impactului scontat al acestora.  

 

3. Ședințele Grupului de monitorizare vor fi convocate semestrial. 

 

4. Se stabilește că, în caz de eliberare din funcția deținută/suspendare a raporturilor de serviciu 

a unor membri ai Grupului de monitorizare, atribuțiile lor în cadrul acestuia vor fi exercitate de 

persoanele nou-desemnate în funcțiile respective, fără a se emite alt ordin de către Ministerul Justiției. 

 

5. Secretariatul Grupului de monitorizare va fi asigurat de către Direcția analiză, monitorizare și 

evaluare a politicilor. 

 

 

 

 

 

 

                Ministru               Sergiu LITVINENCO 
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