
Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției /  2013 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 
MD 2012, or. Chişinău, str. 31 August 1989, 

nr. 82  tel. 23-47-95, fax 23-47-97 

http://www.justice.gov.md 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

PЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
 

MD-2012, г.Кишинэу,  ул. 31 Августа 

1989, №82  тел.23-47-95, факс 23-47-97 

http://www.justice.gov.md 

 

 

AGENDA 

 

Ședința nr. 8/2013 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

 

16 octombrie 2013  

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Valentin COVALI, Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul II 

 

 

15:00 – 16:00 

 

 

Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente - progrese: 

 

1. 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 - intervenient Ministerul Justiţiei (Ludmila Popa) 

 

2. 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 performanţelor procurorilor şi ale personalului din organele 

procuraturii - intervenient Ministerul Justiţiei (Ludmila Popa) 

 

3. Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI 

din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură - intervenient Ministerul 

Justiţiei (Ludmila Popa) 

 

4. 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 – intervenient Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

(Vladislav Gribincea);  

 

5. 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 - intervenienţi: Ministerul Justiţiei (Ludmila Popa); Preşedintele 

Grupului sectorial pentru Pilonul II (Valentin Covali) 

 

6. 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 acte normative - intervenient 

Ministerul Justiţiei (Ludmila Popa) 

 

7. Act. 2.4.3. punct. 1 Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a 

organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora - 
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intervenient Preşedintele Grupului sectorial pentru Pilonul II (Valentin Covali) 

 

8. Act. 2.5.1. punct. 2 Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor 

penale privative şi neprivative de libertate - intervenient Ministerul Justiţiei 

(Ludmila Popa) 

 

 

16:00– 16:15 
 
Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind 

Pilonul II. Aprobarea Planului. 

 

  

16:15– 16:30 Concluzii, discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei şedinţe. 

 
 


