MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL
Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016

Data: 17 septembrie 2014
Şedinţa nr. : 06/14
Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dl.Valentin Covali
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Raportarea acțiunilor la care se propune schimbarea calificativului de către instituția implementatoare
(conform listei).
Runda de discuții si aprobarea Raportului sectorial 2014.
II. Prezentarea propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de
reformă în sectorul justiției pentru anii 2011 – 2016. Aprobarea propunerilor.
Intervenție: Ioana Cornescu, Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în
Sectorul Justiției
III. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe.
I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri
b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări.
II. Deliberări conform Agendei
Valentin Covali:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II. Avem agenda propusă
spre discuție formată din trei puncte, dacă aveți careva obiecții, completări la agendă, dacă nu sunt, atunci
acceptăm agenda în forma elaborată. Vă rog să vă exprimați prin vot, cine este pentru?
Votat unanim.
Vom trece la prezentarea raportului semestrial 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II a Strategiei
de reformă în sectorul justiției pentru perioada trimestrului I 2014 – II 2014.
I. Raportarea acțiunilor la care se propune schimbarea calificativului de către instituția implementatoare
(conform listei).
Runda de discuții si aprobarea Raportului sectorial 2014.
Igor Blanari: Stimați membri ai grupului de lucru pentru coordonarea Pilonului II, scopul acestei ședințe este
de a discuta raportul semestrial pentru anul 2014. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei,
în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 71 de acţiuni. În trimestrul I anul 2014, conform termenelor,
trebuiau finalizate 51 acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor acţiuni, care fie au
un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare.
Igor Blanari: Act. 2.1.1. punct. 3 Monitorizarea implimentării modificărilor aduse cadrului instituțional,
organizațional și funcțional al Ministerului Afacerilor Interne și al instituțiilor subordonate
Acțiunea dată are calificativul de realizat parțial, fiind elaborat un 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.
Ludmila Lupu: Ca indicatori avem: monitorizare desfășurată și raport de monitorizare întocmit și difuzat,
astfel din informația care a fost prezentată avem doar monitorizarea desfășurată, iar raportul doar la
subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne.
Votat unanim – realizată parţial.
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Igor Blanari: Act. 2.1.3. punct. 2 Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire
penală în vederea optimizării numărului acestora și, după caz, elaborarea proiectului de modificare a unor
acte legislative
A fost efectuat un studiu comparativ privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea optimizării
numărului acestora cu mai multe recomandări, printre care menționăm:
- 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), diferite de cele care le deţin alţi angajaţi din cadrul acestor instituţii.
Ludmila Popa: Doar o singură remarcă, dacă avem doi indicatori: Studiu efectuat și recomandări formulate,
după caz, proiect de lege elaborate și remis Guvernului spre examinare, Procuratura ar putea interveni pentru a
da cîteva detalii referitor la studiu, care sunt recomandările.
Valentin Covali: Studiul care a fost prezentat dvs. conține recomandări privind optimizarea numărului
organelor de urmărire penală.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: 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
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.
Ion Guzun: Propun ca la această acțiune să-i modificăm indicatorul de rezultat în nerealizată, chiar la ședința
Pilonului VI am discutat tot acest pachet de acte ce ține de reforma Procuraturii, astfel un asemenea proiect de
lege nu există, dat fiind faptul că proiectul de lege conform indicatorilor menționați nu a fost prezentat, mai
mult ca atît nici nu a fost prezentat Curții Constituționale.
Ludmila Lupu: Avem acțiuni unde au fost întreprinși cîțiva pași, și acțiunea dată a fost considerată ca realizată
parțial, atunci nici aici nu pute spune că n-au fost întreprinse careva etape în realizarea acesteia.
Ion Guzun: Ca indicator avem proiect de lege, avem un asemea proiect de lege? Nu avem.
Valentin Covali: Fiind atîta neclaritate cu acest proiect de lege, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că am
telefonat secretariatul Parlamentului, care mi-a comunicat că asemenea proiect a fost remis pe 22 mai 2014,
nr.0350/47 și înregistrat în Secretariat la 23 mai 2014, nr.1007.
Ion Guzun: Dl.Covali, acest proiect nu este înregistrat ca proiect de lege, și mai mult ca atît, noi, la Pilonul VI,
am calificat ca această acțiune fiind nerealizată.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie
2008 cu privire la Procuratură
Ca indicatori avem:
1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului
2. Criteriile de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor, elaborate şi aprobate
3. Criteriile de evaluare periodică a performanţelor, elaborate
4. Structuri învestite cu funcţii de selectare, numire, transfer, promovare şi evaluare periodică a performanţelor
procurorilor
5. Numărul de procurori supuşi evaluării conform noilor criterii
6. Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat
Ion Guzun: Atîta timp cît un întreg pachet de acte normative referitoare la Procuratură încă nu au fost realizate,
nu putem vorbi despre realizarea parțială a acestor acțiuni, astfel aș veni cu propunerea de a vota acțiunile care
se referă la legea cu privire la Procuratură ca fiind nerealizate.
Veronica Vition: Dl.Președinte se propune să nominalizăm acțiunile referitoare la Procuratură, aplicîndu-se
calificativul nerealizat.
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Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: 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
Ca indicatori avem: 1. Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului; 2. Buget propriu stabilit; 3.
Sediu alocat. Iar din lista deficienților doar tergiversarea proiectului.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: 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
Ca indicatori avem: 1.Proiect de legi elaborat şi remis spre examinare Guvernului2.Structura organelor
procuraturii modificată, divergențele constau în tergiversarea promovării proiectului de lege.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.6 punct.1 Efectuarea studiului cu privire la necesitățile de personal ale organelor
procuraturii și de optimizare a numărului de procurori și de personal auxiliar
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 Republica Moldova, care a
fost prezentat public.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează
personalul procuraturii
Votat unanim – nerealizată.
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. în vederea
demilitarizării instituţiei procuraturii
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.3.3. punct. 2 Elaborara proiectului noii legicu privire la expertiza judiciară, care să
reglementeze condițiile de obținere a calității de expert judiciar, condițiile de recunoașterea calificării de
expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obținut-o printr-un alt stat; criteriile de
admitere și de examinare a candidaților la funcția de expert judiciar și elaborarea proiectului de modificare a
unor acte normative
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, iar la data de 16 iulie 2014 prin
scrisoarea nr. 03/6678 a fost remis Guvernului spre examinare şi ulterioară aprobare.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 2.3.3. punct. 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de
Expertize Judiciare
Cu referire la Regulamentul Centrului Național de Expertize Judiciare menționăm faptul că proiectul
regulamentului a fost elaborate de către secția juridică a centrului acesta urmînd a fi coordonat cu subdiviziunile
interne și Ministerul Justiției. Ulterior, adoptării legii, proiectul va fi promovat în conformitate cu procedura
stabilită de lege.
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Ion Guzun: De fapt, acțiunea dată este nerealizată, legea urmează să fie aprobată, doar în baza noi legi adoptate
se va elabora un nou Regulament privind Centrului Național de Expertize Judiciare.
Ludmila Lupu: Proiectul deja a fost elaborat.
Ion Guzun: Este un act confirmativ prin care Proiectul de Regulament a fost transmis spre examinare la
Guvern?
Valentin Covali: Nu se vorbește de realizarea copletă a acțiunii date, cid oar de realizarea parțială, adică de
rpimul indicator: proiect de lege elaborate.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.3.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind condiţiile, regulile şi procedura de formare şi
funcţionare a grupurilor interdepartamentale
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 normelor interdepartamentale de către instituțiile implicate în procesul penal în scopul
reglementării activității grupurilor interdepartamental
Iurie Levinte: Dl.Covali studiul este publicat pe pagina web a procuraturii? Dacă nu, atunci îl putem publica
noi?
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 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
Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate a Procuraturii Generale pentru semestrul II anul curent,
numite persoanele responsabile, executorii acestei acțiuni și termenul de executare. 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.
Ludmila Lupu: La moment avem doar un studiu, nu și proiect de act normativ.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.3.5. punct. 1 Efectuarea studiului privind necesitatea specializării actorilor din faza
prejudiciară
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.
- elaborarea de programe de instruire specializată şi cursuri propriu-zise;
- elaborarea ghidurilor privind investigarea anumitor categorii de infracţiuni;
- revizuirea modalităţii de conlucrare între instituţiile specializate.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: 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
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- octombrie current
(2014).
Ludmila Lupu: Studiul a fost elaborat?
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Valentin Covali: Studiul a fost elaborat în comun de către Ministerul Afacerilor Interne și Procuratura
Generală, coordonat cu Centrul Național Anticorupție, și Serviciul Vamal, cu recomandarea că: nu se consideră
oportun distribuirea electronică a sesizărilor cu privire la săvîrșirea de infracțiuni.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 2.4.1. punct. 4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea
propunerilor de perfecţionare a acestuia
La moment este în proces de semnare contractul de mentenanţă care va permite dezvoltarea sistemului
informaţional. Către finele perioadei de raport va fi întocmit raportul de monitorizare.
Ion Guzun: Consider că pentru noi, membrii grupului ar fi bine să avem acel raport de monitorizare.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.4.2. punct. 2 Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a
datelor statistice ce ţin de justiţia penală
Totodată, menţionăm că, termenul de realizare a acţiunii a fost prelungit pentru trimestrul I al anului 2014.
Proiectul Regulamentului în cauză se află la avizare la Ministerul Justiției.
Ludmila Lupu: O considerăm ca realizată parțial, doar cu mențiunea ca Ministerul Afacerilor Interne să
prezinte Proiectul Regulamentului care a fost remis la coordonare.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
Luînd în consideraţie faptul că studiul nu a fost 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 sursei
financiare. Din motivul lipsei surselor financiare pentru realizarea acţiunii în cauză și imposibilitatea
indentificării prin realocare, s-a decis de a identifica furnizori externi şi suportul partenerilor.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: 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
Proiectul de lege cu privire la mediere a fost remis spre examinare Guvernului la data de 27 iunie 2014 prin
scrisoare nr. 03/6538.
Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 2.5.2. punct. 3 Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii
funcţionalităţii acestuia
Promovarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative este dependentă de
adoptarea legii în sesiunea de toamnă sau primăvară 2015.
Ludmila Lupu: Noi optăm să fie realizată parțial, deoarece ulterior urmează a fi modificată hotărîrea de
Guvern care reglementează modul asistenței juridice garantate de stat.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: 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 privirela protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal
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.
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Votat unanim – realizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.10 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea
modificării regulilor de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: 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
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Acţ. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie
în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.3. punct 3 Organizarea cursurilor de instruire a membrilor și a personalului
Consiliului Superior al Procurorilor
Ioana Cornescu: La ședințele de la Vadul-lui-Vodă a venit propunerea ca această acțiune să i se aplice
calificativul de nerealizată, iar argumentul este următorul: INJ primiseo corespondență de la CSP prin care era
informat că asemenea cursuri nu sunt de interes pentru CSP sau nu le sunt necesare, exprimîndu-și preferința
pentru pregătire peste hotare. Totuși, de la numirea noii conduceri a CSP, s-a reluat acest subiect și s-a convenit
organizarea unui curs în luna septembrie 2014 (însă numai penru membrii CSP, deoarece personal
administrative nu există deocamdată). Din acest ultim punct de vedere, se propune modificarea formulării
primului indicator.
Ludmila Lupu: Eu am citit explicația și înțeleg poziția Institutului, astfel fiind la mijloc modificarea legii cu
privire la Procuratură, nu putem spune că această acțiune este desuetă, și o calificăm ca fiind nerealizată.
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din
cadrul 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.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.2.4. punct. 2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind
revizuirea competenţelor procuraturii
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.6 punct.3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării
capacităţilor ei instituţionale
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a
organelor procuraturii cu publicul
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.
Votat unanim – realizată parțial.
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Igor Blanari: Act. 2.2.6 punct.5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii
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 Miinisterului Afacerilor
Interne 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 procuraturile Ungheni, Rezina și
Hîncești.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: 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
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 de circa 4
mln lei.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: 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
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.7 punct.3 Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi
regulator de administrare a organelor procraturii şi a analizei strategice în materie bugetră
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce
ţine de demilitarizarea instituţiei procuraturii
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.2.10. punct. 3 Instituirea inspecţiei procuraturii, consolidarea rolului şi reglementara
atribuţiilor acesteia
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Act. 2.3.1. punct. 2 Organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare privind metodele
moderne de investigare şi urmărire penală pentru lucrătorii iomplicaţi în activitate de urmărire penală
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 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 Inspectoratul General de Poliție;- „Infracţiuni informatice” – au participat 30 ofiţeri
de investigaţii şi urmărire penală din cadrul Inspectoratul General de Poliție.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.3.1. punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară
Metodicile aprobate se refera la:
1. Partajarea 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
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de elemente constructive deteriorate și posibilitatea exploatarii acestora ulterior , precum si la stabilirea costului
reparatiei necesare de a fi effectuate).
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.3.2. punct. 2 Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de
investigare şi urmărire penală
În total, au fost desfăşurate 13 seminare şi 1 atelier de lucru, la care au fost instruite 353 persoane.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Acț. 2.4.1. punct.1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a
infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice
La data de 1.01.2013 a fost implementat produsul nou de program pentru Banca centrală de date a Registrului
informației criminalistice și criminologice care se aplică de către participanţii la sistem. Se lucrează în
continuare la îmbunătățșirea sistemului.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Acț. 2.4.1. punct.2 Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a
infracţiunilor
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a
datelor statistice ce ţin de justiţia penală
Votat unanim – nerealizată.
Igor Blanari: Acţ. 2.4.3. punct. 2 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 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.
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale
laboratoarelor(analiza ADN)
Votat unanim – realizată parțial.
Igor Blanari: Act. 2.3.1 punct. 5 Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări şi
investigaţii în procesul efectuării expertizelor judiciare
Votat unanim – realizată parţial.
Igor Blanari: Act. 2.3.5 punct. 2 Organizarea cursurilor de specializare a actorilor implicaţi în faza
prejudiciară
Votat unanim – realizată parţial.
Igor Blanari: Act. 2.5.3 punct. 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracțiunilor cu privire
la drepturile lor
Votat unanim – nerealizată.
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Igor Blanari: 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
Votat unanim – realizată.
Valentin Covali: Stimați colegi, acestea au fost acţiunile din raport, acum propun să punem la vot Raportul
pentru aprobare.
Raportul a fost aprobat unanim.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1.Grupul de lucru a aprobat Raportul semestrial 2014

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 29 octombrie 2014, ora 15:00
- Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8
V. Anexe
- Tabelul de prezenţă
VI. Formula de final
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului şi
este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
VII. Semnături
Preşedintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

____________________

____________________

Valentin Covali

Igor Blanari

[ SFÂRŞIT ]
Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.

Instituţia reprezentată

Nume /Prenume

A.
1
2
3

Membrii cu drept de vot
Ludmila Popa
Vladislav Gribincea
Veaceslav Didîc

4
5
6
7
B.
1
2

Grigore Manoli
Valeriu Cupcea
Natalia Bargan
Valentin Covali
Membrii observatori
Pavel Postica
Virginius Sabutis

Ministerul Justiţiei
Reprezentant al Societăţii Civile
Institutul Naţional al Justiţiei

Uniunea Avocaţilor
Centrul Naţional Anticorupţie
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Consiliul Superior al Procurorilor
PromoLex
EUHLPAM
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C.
D.
1
2
E.
1
2
3
4
5
6

Membrii invitaţi
Secretariat
Veronica Vition
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionesie
Gheorghe Malic
Anatolie Ţurcan
Constantin Gurschi
Alexandru Carmanovici
Nadejda Vieru

Secretariatul grupului de lucru
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Ministrerul Afacerilor Interne
Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Supremă de Justiţie
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Procuratura Generală
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