
 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Data: 07 aprilie  2015 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării:Ministerul Justiției, sala 227 

Moderator: Valeriu CUPCEA, Vicepreședinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda: 

14:00-14:45 Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 

2015 ( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 

2015, anexă) 

14:45-15:00 Discuții generale:  

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali. 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  

9 membri prezenți din numărul total de 16  membri cu drept de vot; 

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

II. Deliberări conform Agendei   

Subiectul I.  Rundă de discuții cu privire la acțiunile din Planul de Activitate pentru anul 2015 

( acțiuni planificate pentru a fi realizate în perioada ianuarie-martie 2015, anexă)  

 

Secretariat: 

Pe motivul lipsei președintelui grupului de coordonare și monitorizare, ședința va fi prezidată de 

către Dl Cupcea Valeriu, vicepreședintele grupului, membru CNA. 

 

Cupcea Valeriu: 

Se pune la vot aprobarea agendei. 

Concluzie: votat unanim 

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție subiectul I,  potrivit agendei: 

 

Acț. 4.1.1. p. 1- Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a 

salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei (În partea ce se 

referă la procurori, promovarea proiectului Legii cu privire la Procuratură) 

Planificat pînă în martie 2015- Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza 

opiniei Comisiei de la Veneția și transmiterea spre avizare și expertizei anticorupție 

Veronica Rusu: se propune prelungirea termenului pînă la sf. lunii mai 2015 

 

Acț. 4.1.3 p.1. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnați pentru 

corupție de dreptul  

de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute (În partea ce se referă la 

garanțiile sociale aferente funcțiilor deținute de către procurori – promovarea proiectului Legii cu 

 

 
  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

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

” Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

 



 

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

privire la Procuratură) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și expertizei anticorupție- planificat pînă în martie 2015 

 

Veronica Rusu: se propune prelungirea termenului pînă la sf. lunii mai 2015 

 

Acț. 4.1.4 p.4- Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de modificare a cadrului 

normativ relevant (Proiectul de lege pentru modificarea CPP, CPC și C contravențional) 
a) Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea CPP, CPC și C contravențional - ianuarie 

2015 
b) Avizarea și expertiza anticorupție a proiectului - februarie 2015-05-18 
c) Definitivarea proiectului în baza avizelor și expertizei anticorupție și transmiterea acestuia Guvernului - 

martie 2015 
Veronica Rusu: 

Proiectul nu este elaborat, acțiunea este planificată, conform Planului Ministerului Justiției, pentru 

luna august 2015.  

Galina Bostan: 

Termenii nu se respectă de către Ministerul Justiției. 

Gheorgeh Malic: 

De fapt, este un proiect de lege. În plus, este și un studiu cu privire la determinarea marjei de 

apreciere.  

Veronica Rusu: 

De inclus în agenda ședinței din mai 2015. 

 

Acț. 4.1.5 p. 4 - Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-

pilot 

a) Identificarea zonei de implementare - ianuarie-martie 2015 

 

Cupcea Valeriu: 

SIS nu este prezent, de inclus în agenda ședinței din mai 2015. 

 

Acț. 4.1.5 p. 7- Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat  

a) Organizarea  concursului de achiziții publice privind procurarea aparatului de poligraf de 

detecție a comportamentului simulat - ianuarie-martie 2015 

Tatiana Răducanu: 

Acțiunea va fi realizată în perioada octombrie-decembrie 2015 

 

Acț. 4.2.3 p.1- Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională 

 

La această etapă, Grupul de lucru interinstituțional, sub egida DIP, constituit prin Ordinul 

ministrului justiției nr. 282 din 19 iunie 2014, a prezentat un proiect de Hotărâre de Guvern cu 

privire la instituționalizarea unității responsabile de securitatea internă din cadrul autorităților 

publice. 

 

a) Avizarea și expertiza anticorupție a proiectului - februarie 2015 

b) Transmiterea proiectului hotărârii Guvernului spre aprobare –martie 2015 

 

Veronica Rusu: 

Este un proiect ce vizează securitatea internă la DIP, care a fost restituit de către Parlament și la 

moment se află la etapa de transmitere repetată către Guvern. Se propune prelungirea termenului 
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pînă la sfîrșitul lunii mai 2015 pentru avizare și expertiză, iar remiterea proiectului hotărîrii - iunie 

2015.  

 

Gheorghe Malic: 

Etica profesională nu este identică cu abaterile disciplinare.  

 

Acț. 4.1.1.p.2- Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei (pentru procurori) 

a) Definitivarea proiectului Legii cu privire la procuratură în baza opiniei Comisiei de la 

Veneția și transmiterea spre avizare și expertizei anticorupție - martie 2015 

Modificarea termenului pînă la sfîrșitul lunii iunie 2015. 

 

Acț. 4.1.3. p.4 - Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie 

din sectorul justiţiei 

a) Elaborarea chestionarului pentru efectuarea sondajului – februarie - mai 2015 

 

Veronica Rusu: 

DAJ este responsabil și nu are mijloace financiare, însă își planifică pînă pe 30.06.2015 să identifice 

mijloace financiare pentru realizarea acestei acțiuni.  

 Includerea unei noi subacțiuni: 

a) Identificarea mijloacelor financiare - iulie 2015,  

b) Elaborarea chestionarului pentru efectuarea sondajului – octombrie - decembrie 2015 

 

Acț. 4.1.4 p.6. - Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate  

 

a) Întocmirea listei actelor normative p-u 2015 

Valeriu Cupcea:  

Pentru anul 2015 sunt prevăzute surse pentru crearea sofft-ului care va include lista persoanelor 

supuse monitorizării.  

 Includerea unor subacțiuni: 

a) Definitivarea proiectului de acte normative – aprilie - mai 2015 

b) Elaborarea programelor privind persoanele supuse testului de integritate, eliberarea 

cazierului de integritate – iulie – august 2015; 

 

Acț. 4.1.6.p.2- Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

a) Crearea grup de lucru – februarie - martie 2015 ( exclus) 

Valeriu Cupcea: 

CNA are alocate surse pentru instruirea membrilor, va fi realizată pentru luna august 2015.  

Valentin Covali: 

Nu este necesar grup de lucru, ci elaborarea unor curricule, iar fiecare instituție urmează să-și 

planifice instruiri. 

Subacțiuni: 

a) Elaborarea curricurilor – ianuarie - mai 2015 

b) Organizarea și desfășurarea cursurilor – ianuarie - decembrie 2015 

 

Acț. 4.2.2.p.2-  Organizarea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei 

a) Identificarea formatorilor și elaborarea agendei – ianuarie- martie 2015 

Iulia Gorbatenco: este realizată  
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Acț. 4.2.3 p.3- Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica 

profesională  

a) Întocmirea listei actelor normative p-u 2015- februarie 2015 

 

Veronica Rusu: 

Proiectul a fost transmis la avizare, transferarea pentru luna iunie 2015. 

Valeriu Cupcea: 

Monitorizarea se va realiza nemijlocit în anul 2016.  

Gheorghe Malic: 

Nu poate fi monitorizat, deoarece este imposibilă în lipsa noilor metode.  

Veronica Rusu: 

Legea privind administratorii autorizați este în vigoare și prevede modalitățile de investigare a 

abaterilor de la etica profesională, astfel poate fi monitorizată. 

 

Acț. 4.2.4 p. 1- Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a 

opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiției  

a) Întrunirea în ședință preliminară de lucru a reprezentanților instituțiilor vizate pentru 

identificarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiției – ianuarie - 

februarie  

 

Tatiana Răducanu: 

Prin Hot. CSM din 03.03.2015 nr. 175/7 cu privire la instituirea grupului de lucru  privind 

elaborarea codului de etică  al judecătorului.  

Subacțiuni: 

b)Definitivarea proiectului – mai 2015 

c)Prezentarea și Aprobarea la Adunarea Generală a Judecătorilor - iunie 2015 

d) definitivarea Codului de etică – octombrie - noiembrie 2015 

Valentin Covali: 

Ar fi oportun crearea unui grup de lucru inter-instituțional, ca să elaboreze conceptele, deoarece 

toate instituțiile urmează să elaboreze coduri de etică.  

 

Acț. 4.2.4. p. 3- Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei  

a) Crearea broșurilor broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului 

justiţiei – ianuarie – martie 2015 

Tatiana Răducanu: 

Crearea și publicarea broșurilor - septembrie-octombrie 2015 

Acț. 4.2.4 p. 3- Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din 

sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet  

a) Identificarea experților pentru crearea spoturilor publicitare cu privire la activitatea 

instituţiilor din sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet – ianuarie – februarie 

2015 

 

Tatiana Răducanu: 

Pe canalul TVR1 și alte posturi TV este prezentat un spot publicitar de către USAID ROLISP, cu 

privire la activitatea instanțelor de judecată și a programului PIGD. Pentru 2015 se preconizează 

spoturi privind reforma justiției.  

Cupcea Valeriu: 
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CNA are spoturi cu linia specializată. 

 

SUBIECTUL II. Discuții generale: 

 

- Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

- Intervenție Iurie Levinte, Proiectul UE 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 

 

Iurie Levinte: 

Prezentarea listei de priorități, pe platforma web care a fost elaborată. Lista a fost prezentată 

donatorilor și partenerilor de dezvoltare.  

Aceasta poate fi accesată pe pagina www.justice.irp.md, unde se regăsesc acțiunile prioritare, 

partenerii de dezvoltare etc.  

 

 

Pentru ședința din mai 2015, se vor discuta acțiunile realizate pentru perioada ianuarie-mai 2015, 

precum și cele menționate în rubrica "Decizii ale GL"  

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

De a include în agenda din mai 2015 următoarele subiecte: 

a) Acț. 4.1.4 p.4 (MJ) 

b) Acț. 4.1.5. p.4 (SIS) 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 13 mai 2015 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției 

 

V. Anexe  

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

 

VI. Formula de final  

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

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

 

               Vicepreședinte                                                                               Secretar 
                  

 

 

      ___________________________                                            ______________________ 

 

                Valeriu CUPCEA                                                                   Doina CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.justice.irp.md/
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Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1. Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

2. Lilian ENCIU Comisia Națională de Integritate 

3. Natalia ROȘCA Ministerul Justiției 

4. Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

5. Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

6. Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

7. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

8. Tatiana RĂDUCANU  Consiliul Superior al Magistraturii 

9. Iulia GORBATENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE  Proiectul UE pentru suport în coordonarea reformei SRSJ 

D. Secretariat  

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

3. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

4. Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

5. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

6. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 
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7. Eduard MOROȘAN Serviciul de Informații și Securitate 

 

 

 

Abrevieri:  

DAJ- Departamentul de Administrare Judecătorească 

DIP- Departamentul Instituții Penitenciare 

INJ- Institutul Național al Justiției 

GL- Grup de lucru 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 
 

 


