1
Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II
al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției – Justiţia penală

PLAN de ACTIVITATE –2012

Secțiunea I: Planul de activitate a Grupului
Nr.

Nr.

Activitate

Implementator

Detalii privind
implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

1. Ședințe

Grupul de lucru

Ședințe lunare

x

x

x

x

x

2. Identificarea priorităților pentru
asistență externă pentru 2012

Grupul de lucru

x

x

x

3. Identificarea priorităților pentru
asistență externă pentru 2013

Grupul de lucru

x

x

4. Elaborarea și aprobarea Planului anual
2012 de implementare a Strategiei

Grupul de lucru

5. Elaborarea rapoartelor de activitate
intermediare de către instituțiile cheie
responsabile pentru implementarea
Strategiei și Planului de acțiuni

Instituțiile responsabile
de implementare

Până la 15 iulie 2012

x

x

6. Recepționarea rapoartelor de activitate
intermediare de la instituțiile cheie
responsabile pentru implementarea
Strategiei și Planului de acțiuni pentru

Secretariatul Grupului
de lucru

Până la 15 august 2012

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

Acțiune/Subacțiune

x
x

3

4

8

9

10

11 12

x

x

x

x

9

10

11

12

x

5

6

x

x

7

8

2
perioada 1 iulie 2011 - 30 iunie 2012
7. Aprobarea primului raport de activitate
al Grupului de Lucru

Grupul de lucru

Până la 15 septembrie 2012

8. Elaborarea raportului anual al Grupului
de lucru

Secretariatul Grupului
de lucru

Raportul se elaborează în
baza rapoartelor prezentate
de instituții și în baza
conținutului proceselor
verbale ale ședinelor
Grupului de lucru până la 31
ianuarie 2013 și se aprobă de
Grupul de lucru pînă la 10
februarie 2013.

x

x
x

Secțiunea II: Planul de implementare a Strategiei și Planului de Acțiuni
Nr.

Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind
implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

2.1.1.
p.1

Perfecţionarea cadrului legal privind
activitatea poliţiei şi a carabinierilor
prin elaborarea legii cu privire la
activitatea poliţiei şi statutul
poliţistului, legii cu privire la
Serviciul Carabinieri și a altor acte
legislative relevante şi aducerea
actelor normative în vigoare în
corespundere cu acestea

Ministerul Afacerilor
Interne

Termen: A se implementa
pe parcursul trim. IV 2011
şi întregul an 2012

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Indicatori:
Proiecte de legi elaborate şi
remise Guvernului spre
examinare;
Actele normative elaborate
sau modificate.
Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

3
a.

Elaborarea proiectelor de lege

Grupul de lucru

b.

Dezbateri publice pe marginea
proiectelor de lege

Ministerul Afacerilor
Interne

c.

Expedierea pentru avizare şi avizarea
proiectelor de lege

Ministerul Afacerilor
Interne

d.

Definitivarea proiectelor de lege în
baza avizelor recepționate

Ministerul Afacerilor
Interne

x

x

e.

Elaborarea/modificarea actelor
normative

Ministerul Afacerilor
Interne

x

x

f.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.1.2.
p.2

Elaborarea proiectului de modificare
a Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002
cu privire la Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei și a Codului de procedură
penală nr. 122-XV din 14 martie
2003, elaborarea altor proiecte de
acte normative în vederea
determinării rolului, locului şi
competenţelor organului specializat
în combaterea infracțiunilor de
corupție

Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Serviciul Vamal,
Ministerul Finanţelor

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
I, II şi III ale anului 2012

a.

Nr.

x

x

x

Donator:

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

6

7

8

9

Indicatori: Proiect de lege
elaborat şi remis
Guvernului spre
examinare;
Proiecte de acte normative
sau de modificare
elaborate şi aprobate.

ACȚIUNE REALIZATĂ

Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

10

11

12

4
2.1.2.
p.3

Implementarea modificărilor
referitoare la statutul Centrului
pentru Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei

Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Serviciul Vamal,
Ministerul Finanţelor

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV al anului 2012

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
III şi IV al anului 2012

a.

ACȚIUNE REALIZATĂ

2.1.5.
p.2

Efectuarea unui studiu asupra
legislaţiei, inclusiv a legislației
procesual penale, pentru
determinarea conformității acesteia
cu standardele existente în domeniul
protecţiei drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal

Crearea Grupului de lucru pentru
coordonarea elaborării studiului
Elaborarea studiului

MJ

a.
b.
c.

Nr.

Dezbateri pe marginea studiului
factorii decizionali
Acțiune/Subacțiune

x

x

x

x

x

Indicatori: Modificări
implementate

x

x

x

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate

x

Grupul de lucru

cu

x

x

x

x

MJ

Implementator

x

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d.

Definitivarea studiului

Grupul de lucru

e.

Formularea recomandărilor către
factorii decizionali
Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul de lucru

f.

2.1.5.
p. 3

Revizuirea categoriilor de persoane
care beneficiază de imunitate
procesual penală şi reglementarea în
Codul de procedură penală nr. 122XV din 14 martie 2003 a unor
prevederi care să permită tragerea
lor la răspundere penală

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
Grupul de lucru

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrelor
II şi III al anului 2012

Elaborarea studiului

b.

Dezbateri pe marginea studiului

c.

Formularea recomandărilor

d.

Elaborarea proeictului de lege și
MJ
remiterea spre examinare Guvernului
Grupul pentru
Discuții cu privire la implementarea
coordonarea și
acțiunii în cadrul Grupului pentru
monitorizarea
coordonarea și monitorizarea

Nr.

Acțiune/Subacțiune

x

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

a.

e.

5
x

x

x

x

x

x

x

Indicatori: Grup de lucru
creat; Studiu efectuat şi
recomandări formulate;
Proiect de lege elaborat şi
remis Guvernului spre
examinare

x

x

x

MJ

x

Grupul de lucru

Implementator

x

x
x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de

Detalii privind implementarea acțiunii

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

2.1.5.
p. 4

implementării Pilonului II

implementării
Pilonului II

implementare a acțiunii

Alinierea prevederilor Codului penal
nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 şi ale
Codului contravenţional nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008 cu noile
prevederi ale legislaţiei procesualpenale

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
MJ

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV al anului 2012

Crearea Grupului de lucru

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Formularea recomandărilor

Grupul de lucru

d.

Elaborarea proeictului de lege și
MJ
remiterea spre examinare Guvernului
Grupul pentru
Discuții cu privire la implementarea
coordonarea și
acțiunii în cadrul Grupului pentru
monitorizarea
coordonarea și monitorizarea
implementării
implementării Pilonului II
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

Efectuarea studiului privind
procedura de numire și demitere a
Procurorului General și a
procurorilor ierarhic inferiori și

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV al anului 2011 și întreg
anul 2012

2.2.1.
p. 1

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Procuratura
Generală

Implementator

x

x

Indicatori: Grup de lucru
creat
2. Studiu efectuat şi
recomandări formulate
3. Proiect de lege elaborat
şi remis spre examinare
Guvernului

a.

e.

x

x
x

x
x
x

Detalii privind implementarea acțiunii

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7
durata mandatului Procurorului
General

Indicatori:
Studiu
efectuat
recomandări formulate

şi

a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Dezbateri pe marginea studiului

Procuratura Generală

d

Consultarea și definitivarea studiului

Grupul de lucru

e.

Formularea recomandărilor

f.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.2.2.
p. 1

Efectuarea unui studiu privind
criteriile și procedura de selectare,
numire, transfer și promovare a
procurorilor și criteriile de evaluare
periodică a performanțelor
procurorilor și ale personalului din
organele procuraturii

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne, Serviciul
Vamal, Institutul
Național al Justiției

Termen: A se implementa
pe parcursul trimestrului
IV al anului 2011 și
trimestrele I-III ale anului
2012

a.

Crearea Grupului de lucru

Ministerul Justiției

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

Nr.

Acțiune/Subacțiune

x

x

x

x
x
x
x

Implementator

x

x

x

x

x

x

x

7

8

9

Indicatori:
Studiu efectuat şi
recomandări formulate
x
x

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

x

5

x

6

10

11

12

8
c.

Dezbateri pe marginea studiului

Ministerul Justiției

d.

Consultarea și definitivarea studiului

Grupul de lucru

e.

Formularea recomandărilor

f.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.2.2.
p. 2

Elaborarea proiectului de modificare
a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie
2008 cu privire la Procuratură

x
x
x

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi
trimestrele I şi II ale anului
2013

x

x

x

10

11

12

Indicatori: 1. Proiect de lege
elaborat şi remis spre examinare
Guvernului.
2. Criteriile de selectare,
numire, transfer și promovare a
procurorilor, elaborate şi
aprobate.
3. Criterii de evaluare periodică
a performanţelor, elaborate.
4. Structuri învestite cu funcții
de selectare, numire, transfer,
promovare şi evaluare periodică
a performanţelor procurorilor.
5. Numărul de procurori supuși
evaluării conform noilor criterii.
6. Raportul de analiză a
implementării criteriilor de
evaluare elaborat

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

9
Ministerul Justiției

a.

Crearea Grupului de lucru pentru
elaborarea proiectului de modificare a
legii cu privire la Procuratură

b.

Elaborarea proeictului de lege și
Ministerul Justiției
remiterea spre examinare Guvernului
Grupul pentru
Discuții cu privire la implementarea
coordonarea și
acțiunii în cadrul Grupului pentru
monitorizarea
coordonarea și monitorizarea
implementării
implementării Pilonului II
Pilonului II

c.

2.2.3.
p. 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 și alocarea unui sediu
pentru Consiliul Superior al
Procurorilor

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală

x

x

x

x

x

11

12

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2011, întregului
an 2012 şi trimestrele I-III
ale anului 2013

x

Ministerul Justiției, PG

Crearea Grupului de lucru

b.

Grupul de lucru

c.

Elaborarea proiectului de lege și
remiterea spre examinare Guvernului
Formularea recomandărilor

d.

Elaborarea bugetului

Grupul de lucru

e.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru

Acțiune/Subacțiune

x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori:
1. Proiect de lege elaborat
şi remis spre examinare
Guvernului
2. Buget propriu stabilit
3. Sediu alocat

a.

Nr.

x

x
x

x

x

x

Grupul de lucru

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
Implementator

x

x
x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

10
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II
2.2.3.
p. 4

Sporirea transparenţei mecanismelor
şi organelor de autoadministrare din
cadrul procuraturii

a.

ACȚIUNE REALIZATĂ

2.2.5.
p. 1

Efectuarea studiului privind
necesitatea specializării procurorilor
pe cauze specifice şi oportunitatea
funcţionării procuraturilor
specializate

a.

Nr.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Acțiune/Subacțiune

implementării
Pilonului II
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

Procuratura
Generală

implementare a acțiunii
A se implementa pe
parcursul anilor 2012-2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

11

12

Indicatori:
1. Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi adoptat;
2. Regulamentele
Consiliului Superior al
Procurorilor, adoptate;
3. Informaţiile privind
activitatea organelor
procuraturii, publicate şi
actualizate

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi trimestrul
I al anului 2013
Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate.

Procuratura Generală

Implementator

x

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

2.2.6.
p. 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

x

x

11
x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

11

12

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrul I al anului 2013

x

x

x

x

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate.

a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

2.2.6.
p. 3

Optimizarea hărţii dislocării
organelor procuraturii în vederea
consolidării capacităţilor ei
instituţionale

Procuratura
Generală
Consiliul Superior al
Procurorilor

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi pînă la
finele anului 2014
Indicatori: 1. Studiu
efectuat şi recomandări

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

12
formulate. 2. Proiect de
modificare a cadrului
normativ, elaborat şi remis
spre examinare
Guvernului.
3.Harta dislocării
organelor procuraturii
optimizată. 4. Organele
procuraturii, reorganizate
a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

2.2.6.
p. 4

Reformarea şi consolidarea
structurilor şi sistemelor de
interacţiune a organelor procuraturii
cu publicul

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală, Consiliul
Superior al
Procurorilor

Implementator

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

11

12

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi pînă la
finele anului 2014
Indicatori: 1.Pagini web
ale organelor Procuraturii.
2. Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi adoptat.
3. Campanii de informare
privind funcţionarea

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

13
organelor procuraturii
Ministerul Justiției, PG

a.

Crearea Grupului de lucru

b.

Elaborarea proiectului de modificare a
Grupul de lucru
cadrului normativ
Grupul pentru
Discuții cu privire la implementarea
coordonarea și
acțiunii în cadrul Grupului pentru
monitorizarea
coordonarea și monitorizarea
implementării
implementării Pilonului II
Pilonului II

c.

2.2.6.
p. 5

Consolidarea sistemelor de securitate
în sediile organelor procuraturii

Procuratura
Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Ministerul Afacerilor
Interne

a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

b.

Elaborarea proiectului de modificare a
Grupul de lucru
cadrului normativ
Grupul pentru
Discuții cu privire la implementarea
coordonarea și

Nr.

Acțiune/Subacțiune

x
x

x

x

x

x

11

12

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi pînă la
finele anului 2014

x

Indicatori: 1. Proiect de
modificare a cadrului
normativ, elaborat şi
adoptat.
2. Tehnologii de securitate
instalate.
3. Grad sporit de securitate
în sediile organelor
procuraturii.

Procuratura Generală

Implementator

x

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

14
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

monitorizarea
implementării
Pilonului II

implementare a acțiunii

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

Procuratura
Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Ministerul Dezvoltării
Regionale
şi Construcţiilor

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi pînă la
finele anului 2014

a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului de fezabilitate

Grupul de lucru

c.

Întocmirea devizului de cheltuieli

d.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.2.6.
p. 6

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

Implementator

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: 1. Studiu de
fezabilitate elaborat şi
recomandări formulate.
2. Devizul de cheltuieli întocmit.
3. Finanţarea finisării sediului
nr.2 al Procuraturii Generale.
4. Proiectele de
construcţie/renovare a sediilor
organelor procuraturii,
elaborate.
5. Numărul sediilor organelor
procuraturii,
construite/renovate.

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2.7.
p. 1

Efectuarea studiului privind practica
finanţării organelor procuraturii în
ultimii ani şi practicile internaţionale
în domeniu

Procuratura
Generală

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrul I al anului 2013

x

x

x

x

15
x x

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate.
a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Formularea recomandărilor

Grupul de lucru

d.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.2.8.
p. 1

Efectuarea studiului privind
demilitarizarea instituţiei
procuraturii şi oportunitatea de a
acorda procurorilor statutul de
magistrat

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală

Elaborarea studiului

Ministerul Justiției

b.

Formularea recomandărilor

Ministerul Justiției

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
Acțiune/Subacțiune

x

x

x

x

x
x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrelor I şi
II ale anului 2012

x

x

x

x

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate.

a.

Nr.

x

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
Implementator

x

x

x
x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de

Detalii privind implementarea acțiunii

x

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16
implementării Pilonului II
2.2.8.
p. 2

Elaborarea proiectului de modificare
a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie
2008 cu privire la Procuratură, a
Codului de procedură penală nr. 122XV din 14 martie 2003 etc. în vederea
demilitarizării instituției procuraturii

implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală

Elaborarea proiectului de lege

Ministerul Justiției

b.

Remiterea proiectului de lege spre
examinare Guvernului

Ministerul Justiției

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.2.9.

Elaborarea proiectului de modificare
a Codului de procedură penală nr.
122-XV din 14 martie 2003 și a Legii
nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008
cu privire la Procuratură în vederea
asigurării independenței interne a
tuturor procurorilor

Acțiune/Subacțiune

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrul I al anului 2013

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: Proiect de lege
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

a.

Nr.

implementare a acțiunii

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2011 şi
trimestrelor I-III ale
anului 2012

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

6

7

8

9

Indicatori: 1. Grup de
lucru creat. 2. Analiza
legislației efectuată și
recomandările formulate.
3. Proiect de lege elaborat
şi remis spre examinare
Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

10

17
Guvernului
Ministerul Justiției, PG

a.

Crearea Grupului de lucru

b.

Efectuarea analizei legislației și
formularea recomandărilor

Ministerul Justiției

c.

Elaborarea proiectului de lege

Ministerul Justiției

d.

Remiterea proiectului de lege spre
examinare Guvernului

Ministerul Justiției

e.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.2.10. Efectuarea studiului privind regulile
p. 1
de răspundere a procurorilor,
inclusiv de răspundere disciplinară,
şi eliminarea imunităţii generale a
acestora

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Procuratura
Generală,
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Ministerul Justiţiei

x
x

x

x
x

x
x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrele I şi II al anului
2013

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate
a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Formularea recomandărilor

Grupul de lucru

d.

Discuții cu privire la implementarea

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Procuratura Generală

Grupul pentru
Implementator

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

18
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II
2.2.10. Instituirea inspecţiei procuraturii,
p. 3
consolidarea rolului şi reglementarea
atribuţiilor acesteia

coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei
Consiliul Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

Crearea Grupului de lucru

b.

Elaborarea studiului și formularea
recomandărilor

Ministerul Justiției

c.

Elaborarea proiectului de modificare a
cadrului normativ

Ministerul Justiției

d.

Remiterea proiectului de lege spre
examinare Guvernului

Ministerul Justiției

e.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Acțiune/Subacțiune

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
pînă la finele anului 2014

x

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

Implementator

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: Studiu elaborat
şi recomandări formulate;
Proiect de modificare a
cadrului normativ,
elaborat şi remis spre
examinare Guvernului

Ministerul Justiției, PG

a.

Nr.

lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

x
x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

19
2.3.2.
p. 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,
Întemeietorul
Moldovei”,
Academia „Ştefan cel
Mare”, Serviciul
Vamal,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei

A se implementa pe
parcursul trimestrelor I, II
şi III ale anului 2012

Elaborarea programelor de instruire

b.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.3.2.
p. 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 pentru

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV
al anului 2012 şi pînă la
finele anului 2016

Acțiune/Subacțiune

x

x

x

x

x

x

Indicatori: Programe
elaborate

a.

Nr.

x

INJ

Implementator

x
x

x

x

x

10

11

12

Indicatori: 1. Plan de
studiu elaborat şi aprobat.
2. Numărul de cursuri
desfăşurate.
3. Numărul de persoane

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

20
Combaterea Crimelor instruite
Economice şi
Corupţiei
a.

Elaborarea planului de studiu

INJ

x

b.

Cursuri desfășurate

INJ

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.3.3.
p. 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-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

Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Ministerul Sănătăţii,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

A se implementa pe
parcursul trimestrelor I, II
şi III ale anului 2012

Ministerul Justiţiei,
Ministerul Afacerilor

A se implementa pe
parcursul trimestrului IV

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate

ACȚIUNE REALIZATĂ

2.3.3.

Nr.

Elaborarea unui nou proiect de lege
cu privire la expertiza judiciară, care
Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

10

11

12

21
p. 2

să reglementeze şi condiţiile de
obţinere a statutului de expert
judiciar; condiţiile pentru
recunoaşterea statutului de expert
judiciar în Republica Moldova
pentru persoanele care au obţinut
acest statut într-un alt stat; criteriile
de admitere şi examinare a
candidaţilor la funcţia de expert
judiciar şi proiectului de lege pentru
modificarea altor acte normative

Interne,
Ministerul Sănătăţii,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

al anului 2012 şi
trimestrele I şi II ale anului
2013
Indicatori: Proiecte de legi
elaborate şi remise spre
examinare Guvernului

a.

Elaborarea proiectelor de legi

Ministerul Justiției

b.

Remiterea proiectelor de legi spre
examinare Guvernului

Ministerul Justiției

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.4.2.
p. 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 pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal,
Serviciul de
Informaţii şi

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrul I al anului 2013

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Implementator

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7

8

9

10

11

12

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

22
Securitate,
Biroul Naţional de
Statistică,
Ministerul Justiţiei,
Curtea Supremă de
Justiţie
a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Elaborarea studiului

Grupul de lucru

c.

Formularea recomandărilor

Grupul de lucru

d.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

2.4.3.
p. 1

Analiza sistemului indicatorilor de
performanţă a organelor implicate în
înfăptuirea justiţiei penale şi a
colaboratorilor acestora

Procuratura
Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei, Serviciul
Vamal

A se implementa pe
parcursul trimestrelor I şi
II ale anului 2012

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

3

4

5

6

Indicatori: Analiză
efectuată şi recomandări
formulate

ACȚIUNE REALIZATĂ

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Implementator

Detalii privind implementarea acțiunii

7

8

9

10

11

12

2.4.3.
p. 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 pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal

a.

Crearea și aprobarea Grupului de
lucru prin Ordinul Procurorului
General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012)

Procuratura Generală

b.

Lucrul grupului de lucru și raportarea
privind instituirea sistemului unitar de
indicatori

Grupul de lucru

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.5.1.
p. 1

Evaluarea aplicabilităţii măsurilor
preventive neprivative de libertate

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei,
Procuratura
Generală

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
pînă la finele anului 2014

x

x

x

x

23
x x

Indicatori: Sistemul unitar
de indicatori instituit şi
implementat

x

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

x

x

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrele I şi II ale anului
2013

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate
a.

Nr.

Elaborarea studiului

Acțiune/Subacțiune

Ministerul Justiției

Implementator

x

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

x

8

x

9

x

10

24
b.

Formularea recomandărilor

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

2.5.1.
p. 2

Evaluarea eficienţei aplicării şi
executării pedepselor penale
privative şi neprivative de libertate

Ministerul Justiției
Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II
Ministerul Justiţiei

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

A se implementa pe
parcursul trimestrelor III
şi IV ale anului 2012 şi
trimestrele I şi II ale anului
2013

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

Indicatori: Studiu efectuat
şi recomandări formulate
a.

Elaborarea studiului

Ministerul Justiției

b.

Formularea recomandărilor

Ministerul Justiției

c.

Discuții cu privire la implementarea
acțiunii în cadrul Grupului pentru
coordonarea și monitorizarea
implementării Pilonului II

Nr.

Acțiune/Subacțiune

Grupul pentru
coordonarea și
monitorizarea
implementării
Pilonului II

Implementator

x

x

x

x

A se analiza în grupul de
lucru calitatea și gradul de
implementare a acțiunii

Detalii privind implementarea acțiunii

3

4

5

6

7

8

9

10

