
 

 
 

Procesul-verbal nr.3 din 12 septembrie 2014 

al ședinței Comitetului de Coordonare responsabil pentru implementarea Acordului de 

finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și  

Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiției 

 

 

 

 

Prezenți: 

Președintele Comitetului de Coordonare: Sabina CERBU – Viceministru al Justiției 

 

Membrii Comitetului: 
   

  1. Victoria NEAGA - Delegaţia UE în Republica Moldova 

  2. Serghei DIACONU - Viceministru al MAI; 

  3. Ludmila DIMITRIŞIN - Ministerul Finanţelor (membru supleant); 

  4. Victor MICU - Consiliul Superior al Magistraturii; 

  5. Olga VACARCIUC - CpDOM; 

  6. Oxana NOVICOV - Uniunea Executorilor din Republica Moldova; 

  7. Ecaterina ROMANIUC - Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării  

    (membru supleant). 
 

Participanţi la şedinţă: 

 

  1. Valentin COVALI - Procuratura Generală; g. Oleg FILIMON - Procuratura Generală; 

  2. Olga BUREA - Ministerul Justiţiei; 

  3. Daniela VIDAICU - Ministerul Justiţiei; 

  4. Natalia CRISTIAN - Ministerul Justiţiei; 

  5. Ion GUZUN - Centrul de Resurse Juridice; 

  6. Vera TOMA - Consiliul Superior al Magistraturii; 

  7. Pavel BURGELEA - Ministerul Justiţiei; 

  8. Natalia CARAUŞ - Ministerul Finanţelor; 

  9. Eugen POPOVICI - Preşedinţia RM; 

  1 0 .  Camelia GRAUR - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

  11. Ioana CHIRONEŢ - Consiliul Superior al Magistraturii. 

  12. Ausra RAULICHYLE - EUHLPAM. 

 

 

Secretarul grupului de lucru: Veronica Vition - Secretarul Grupului de lucru.  

 

S-au discutat următoarele subiecte: 
 

1. Prezentarea informaţiei referitor la debursarea celei de-a 2 tranşe a suportului bugetar oferite 

de Uniunea Europeană în contextul continuării reformelor în sectorul justiţiei  



2. Procedura şi mecanismul de evaluare a condiţionalităţilor prevăzute de Matricea de Politici 

 

 

Reprezentantul Ministerului, dna Sabina CERBU, a menţionat despre evaluarea din partea UE a modului 

de realizare a activităţilor prevăzute în Matrice pentru anul 2013 care a avut loc în luna mai 2014. 

Progresul instituţiilor din sectorul justiţiei este 88%, aspect ce denotă că RM va primi mai puţini bani 

pentru implementarea reformei justiţiei, ceea ce nu înseamnă însă că realizarea S1RSJ va fi încetinită. 

Instituţiile trebuie să se asigure că vor găsi surse suficiente pentru implementarea tuturor activităţilor. A 

fost menţionat suplimentar că, acţiunile care nu au fost realizate în termenul indicat de matrice, trebuie să 

fie o prioritate pentru instituţii în 2014 pentru a asigura buna realizare a acestora ( spre ex. indicatorii de 

performată, legea cu privire la procuratură şi amendamentele la codul de procedură penală). Deşi 

ministerul justiţiei a atenţionat de nenumărate ori instituţiile responsabile, aceste acţiuni sunt în curs de 

realizare. 

In cadrul fiecărei şedinţe a Comitetului de coordonare, Ministerul Justiţiei solicită instituţiilor 

implementatoare să asigure realizarea acţiunilor nerealizate. Până în prezent această solicitare în privinţa 

acţiunii menţionate supra, de exemplu, nu a fost realizată. 

 

Au fost menţionate acţiunile considerate de experţii UE parţial realizate. 

- Promovarea amendamentelor legislative la legea cu privire la procuratură (Parlament) pentru asigurarea 

independenţei instituţiei şi autonomia financiară a Consiliului Superior al Procurorilor. Deşi Ministerul 

Justiţiei împreună cu Procuratura Generală a expediat proiectul de modificare a legii cu privire la 

procuratura dar şi a cadrului normativ conex - Parlamentul nu a promovat mai departe această iniţiativă 

(scrisoarea a fost expediată oficial Parlamentului de către MJ şi PG la data de 22 mai 2014). Atât 

concepţia de reformare a procuraturii cât şi proiectul de modificare a cadrului normativ au fost elaborate 

de către Grupul de lucru comun MJ şi PG. Totodată, ţin să menţionez că Parlamentul a fost atenţionat 

despre necesitatea aprobării acestui pachet de legi în vederea îndeplinirii angajamentelor faţă de EU dar şi 

faţă de CoE. Este necesar a menţiona că, pentru realizarea acestei acţiuni au fost alocaţi bani din bugetul 

de stat pentru a asigura funcţionalitatea Consiliului Superior al Procurorilor (628 000 lei). Amendarea 

procedurii penale (Ministerul Justiţiei) pentru a asigura eficienţa procesului penal şi introducerea 

standardelor privind drepturile omului conform principiilor CEDO. Ministerul Justiţiei a creat în acest 

sens un grup de lucru (2012-2013) care a întrunit reprezentanţi ai instituţiilor naţionale dar şi reprezentanţi 

ai instituţiilor donatoare şi parteneri de dezvoltare. Datorită numărului mare de actori implicaţi în 

activitatea grupului de lucru procesul de elaborare a amendamentelor a fost unul de lungă durată. Grupul 

de lucru a finalizat amendamentele la CPP care ulterior au fost coordonate de către Ministerul Justiţiei şi 

expediate Consiliului Europei pentru expertiză. Expertiza CoE a fost obţinută abia în luna iulie 2014. 

Proiectul este în proces de finalizare, astfel în luna octombrie acesta va fi supus dezbaterilor publice şi 

transmis Guvernului. 

 

Este necesar de specificat că, în 2012 şi 2013 au fost deja aprobate careva modificări la legislaţia penală 

pentru a o armoniza cu standardele privind drepturile omului: legea din 5 apifilie 2012 pentru completarea 

CPP asigură a bună respectare a principiului egalităţii armelor; legea din 14 martie 2013 vine să clarifice 

rolul şi competenţele organelor de urmărire penală şi a organelor  

 



care aplică măsurile speciale de investigare. La 29 martie 2012 a fost aprobată legea c u  privire la 

activitatea specială de investigaţie. 

 

- Transferul tuturor minorilor (Ministerul Justiţiei) aflaţi în proces penal şi care Ispăşesc o pedeapsă 

penală în penitenciarul Goian. Am asigurat transferul minorilor care ispăşesc o sentinţă definitivă (în 

principiu au fost transferaţi toţi minorii care ispăşeau pedeapsă privativă de libertate în penitenciarul de la 

Lipcani). Cu privire la minorii care au un statut procedural în cadrul procesului penal dar nu ispăşesc o 

sentinţă definitivă - nu am realizat transferul acestora pentru că din punct de vedere a derulării procesului, 

minorii sunt reţinuţi în izolatoarele de detenţie în circumscripţia instanţei de judecată care examinează 

dosarul penal în care acesta este parte. Astfel, conform datelor pe care le avem la data de 13 iunie 2014 

(data când informaţia a fost comunicată expertului european) : condamnaţi care se află în penitenciarul 

Goian sunt 28 minori. Minori care se află în izolatoare de detenţie erau 34 în total. Din motive de 

securitate, dar şi tehnice pentru asigurarea bunei desfăşurări a urmăririi penale - minorii din izolatoare de 

detenţie provizorie nu au fost transferaţi la Goian. 

 

 

2. Procedura şi mecanismul de evaluare a condiţionalităţilor prevăzute de Matricea de Politici 

 

 

Managerul de proiect al Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova - Victoria NEAGA a 

menţionat că, la data de 13 august 2014 a avut loc debursarea celei de-a II tranşe în sumă de 13, 2 mln. 

euro oferiţi de către UE în cadrul Programului de suport al reformei justiţiei. La fel a indicat că, la data de 

15 septembrie 2014 va avea loc Conferinţa de presă cu participarea Dlui Oleg EFRIM - Ministrul Justiţiei 

al Republicii Moldova şi Ambasadorul Pirkka TAPIOLA-Şeful Delegaţiei Uniunii Europene în 

Republica Moldova, unde se va menţiona despre alocarea celei de-a doua transă. Totodată a explicat că, 

suma celei de-a doua transă a depins de gradul de realizare a condiţionalităţilor prevăzute în Matricea de 

Politici. 

Evaluarea condiţionalităţilor a fost efectuată de către doi experţi, unul se ocupa de partea juridică, iar al 

doilea de partea financiară, care au verificat actele probatoare a fiecărei acţiuni în parte. în urma evaluării 

s-a constatat un progres satisfăcător de realizare a condiţionalităţilor. La fel s-a menţionat şi lacunele 

depistate în urma procesului de evaluare şi anume: 

- existenţa deficienţelor în interpretarea condiţionalităţilor în Matricea de politici şi anume, instituţiile 

responsabile interpretează în mod diferit acţiunile din matrice. 

Astfel, pentru a soluţiona lacunele existente, de către Delegaţie UE va fi contractat un expert pentru a face 

o claritate în interpretarea corectă a condiţionalităţilor prevăzute în matricea de Politici. 

Totodată Victoria NEAGA a solicitat întocmirea procesului verbal al Comitetului de coordonare în timp 

de 10 zile lucrătoare după şedinţa propriu zisă. 

 

 

3. Prezentarea Raportului cu privire la modul de implementare a acţiunilor prevăzute în Matricea de 

Politici pentru I semestru al anului 2014 

 

Reprezentantul Ministerului Justiţiei a prezentat informaţii privind acţiunile realizate, nerealizate şi în 

curs de realizare conform Matricea de Politici din Raportul anexat. 



întrebări, sugestii, comentarii nu au parvenit. 

 

 In urma şedinţei s-a decis: 

 

1. Admiterea solicitării reprezentantului Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, cu 

perfectarea procesului-verbal în timp de 10 zile lucrătoare de la şedinţă şi transmiterea acestuia membrilor 

Comitetului de Coordonare responsabil pentru implementarea Acordului de finanţare dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Uniunea Europeană; 

2. Solicitarea informaţiei de la toate instituţiile implementatoare privind mersul şi gradul de realizare a 

acţiunilor care sunt parţial realizate. 

3. Prezentarea listei activităţilor şi a grupurilor de lucru create pentru fiecare acţiune prevăzute în 

Matricea de politici. 

 


