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Grupul de lucru pentru coordonare şi monitorizarea implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei 
PILONUL II. JUSTIŢIA PENALĂ 

 

 
I. ASPECTE GENERALE  

 
Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu privire la aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei 

prejudiciare, consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor, 

modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea politicii penale şi 

consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.  

   În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 71 de acţiuni. În trimestrul IV anul 2013, conform 

termenelor, trebuiau finalizate 38  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. Pentru 71 din aceste acţiuni este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare al 

acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al 

acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acţiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acţiunilor, s-a optat pentru 

aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni realizate – albastru; acţiuni realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, acţiuni desuete sau irelevante – 

portocalie. 

 

Din cele 38 acţiuni scadente la data de 30 decembrie 2013 – 28 sunt realizate, 10 realizate parţial, iar 0 nerealizate.  

 

 
Acţiuni scadente la sfârşitul anului 2013 Acţiuni realizate Acţiuni realizate parţial Acţiuni nerealizate 

38 28 10 0 

100% 74% 26% 0% 

 
33 din acţiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, cu caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că 

în privinţa lor au fost planificate şi au demarat acţiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrîns de realizare, trebuiau demarate astfel de acţiuni. Din aceste 

acţiuni 6 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 15 acţiuni pot fi considerate realizate parţial pentru perioada de raportare, în privinţa la 10 acţiuni nu s-au 

întreprins încă acţiuni de realizare, iar 2 sunt desuete.  

 
Acţiuni cu caracter continuu sau 

care au  

un termen mai mare 

Acţiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni realizate parţial 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

Acţiuni desuete sau 

irelevante 

33 6 15 10 2 

100% 18% 46% 30% 6% 
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*** 

A.  Acţiuni realizate parţial (scadente): 
 1. 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 

 2. Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură 

 3. 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 

4. 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 nromative 

5. Act. 2.2.6 punct.1 Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor procuraturii şi de optiomizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar 

6. Act. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii 

7. 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 

8. 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-unalt stat; criteriile de  admitere şi de examinare a candidaţilor la 

funcţia de expert judiciar şi elaborarea proiectului de modificare a unor acte normative 

9. Act. 2.4.2. punct. 2  Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală 

10. Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate 

 

 

 

 Acţiuni Scadente (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 

 

 

 

 
II. ASPECTE SPECIFICE  

 
Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

 

 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

implementa

re al acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate)

; Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Direcţia strategică 2.1. Revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare 

 

Act. 2.1.1. punct. 1 Ministerul 1.Proiecte Trimestrul IV 1. A fost elaborată  şi adoptată Legea cu privire la Poliţia Realizată Asistenţă - -Legea cu 
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Perfecţionarea cadrului 

legal privind activitatea 

poliţiei şi a 

carabinierilor prin 

elaborarea legii cu 

privire la activitatea 

poliţiei şi statutul 

poliţistului, a legii cu 

privire la Serviciul 

Carabinieri şi a altor 

acte legislative 

relevante şi aducerea 

actelor normative în 

vigoare în corespunde-

re cu acestea 

 

 

Afacerilor 

Interne 

 

de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului

; 

2.Actele 

normative 

elaborate 

sau 

modificate. 

 

2011 - 

Trimestrul IV 

2012 

de Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 76-80/245 

din 20.04.2012 

 

2. A fost elaborată şi adoptată Legea privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii organizate (nr. 50 din 

22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012 

 

3. A fost elaborată şi adoptată Legea privind activitatea 

specială de investigaţie (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 

113-118/373 din 8.06.2012 

 

4.  A fost elaborată şi adoptată Legea cu privire la 

aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de 

foc (nr. 218 din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 din 

14.12.2012 

 

5.  A fost elaborată şi adoptată Legea cu privire la 

activitatea poliţiei şi statutul poliţistului (adoptată la 27 

decembrie 2012). 

 

6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la asigurarea 

şi restabilirea ordinii publice şi este remis Ministerului 

Justiţiei pentru expertizare prin scrisoarea nr. 14/1340 din 

13.12.2012 

 

7. A fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la structura şi efectivul –limită ale inspectoratului 

General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 

986 din 24.12.2012). MO nr. 273-279/1064 din 

28.12.2012 

 

8. A fost elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu 

privire la modificarea şi completarea  unor hotărâri ale 

Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-

279/1067 din 28.12.2012 

9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea 

Centrului pentru managementul situaţiilor de criză în 

domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare 

internă.  

10.A fost elaborat[ legea cu privire la activitatea Poliţiei şi 

statutul poliţistului (adoptată la 27 decembrie 2012) 

externă, 

colaborare 

cu 

societatea 

civilă. 

privire la Poliţia 

de Frontieră 

-Legea privind 

prevenirea şi 

combaterea 

criminalităţii 

organizate 

-Legea privind 

activitatea 

specială de 

investigaţie 

-Legea cu 

privire la 

aplicarea forţei 

fizice, 

mijloacelor 

speciale şi a 

armei de foc 

-Hotărârea 

Guvernului 

nr.986 

-Hotărârea 

Guvernului nr. 

990 

 

 

 

Act. 2.1.1. punct. 2 

Implementarea 

modificărilor cadrului 

instituţional, 

organizaţional şi 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Modificări 

implimenta

te 

Trimestrul I-II 

2013 

-elaborată şi aprobată Hotărîrea Guvernului cu privire la 

structura şi efectivul limită al Inspectoratului General al 

Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (nr.986 din 

24.12.2012). M.O. nr.273-279/1064 din 28.12.2012 

-  elaborată şi adoptată Legea privind prevenirea şi 

Realizată    
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funcţional al MAI şi al 

instituţiilor 

subordonate 

combaterea criminalităţii organizate (nr. 50 din 

22.03.2012). MO nr. 103/343 din 29.05.2012 

-  elaborată şi adoptată Legea privind activitatea specială 

de investigaţie (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113-

118/373 din 8.06.2012 

-  elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la 

modificarea şi completarea  unor hotărâri ale Guvernului 

(nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067 din 

28.12.2012 

-elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului pentru 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Inspectoratului General de Poliţie al 

Ministerului Afacerilor Interne (nr.283 din 24.04.2013). 

M.O. nr.97-103/341 din 03.05.2013 

-elaborată şi aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la 

Statutul disciplinar al poliţistului (nr.502 din 09.07.2013) 

M.O. nr.146-151/592 din 12.07.2013 

-elaborat şi înaintat spre aprobare Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul 

Contravenţional art.333, 334, 400, 423) 

Act. 2.1.2. punct. 1 

Elaborarea strategiei 

de reformare a 

Centrului Naţional 

AntiCorupţie 

 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

 

Strategie 

elaborată 

 

 

Trimestrul IV 

2011 

Elaborarea şi prezentarea Guvernului a proiectului  de 

hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei de 

consolidare instituţională a Centrului Naţional  

Anticorupţie. 

Realizată - - 

 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

633  din 

 24.08.2012 

pentru aprobarea 

proiectului de 

hotărâre a 

Parlamentului 

privind 

aprobarea 

Strategiei de 

consolidare 

instituţională a 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie. 

Hotărîrea 

Parlamentului 

nr. 232 din 

25.10.2012 

pentru aprobarea 

Strategiei de 
consolidare 

instituţională a 

Centrului 
Naţional 
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Anticorupţie 

 

Act. 2.1.2. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a Legii 

nr.1104-XV din 6 iunie 

2002 cu privire la 

Centrul Naţional 

AntiCorupţie şi a 

Codului de procedură 

penală nr. 122-XV din 

14 martie 2003, 

elaborarea altor 

proiecte de acte 

normative în vederea 

determinării rolului, 

locului şi competenţe-

lor organului 

specializat în 

combaterea 

infracţiunilor de 

corupţie 

 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

1.Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

; 

2.Proiecte 

de acte 

normative, 

elaborate şi 

aprobate. 

 

Trimestrul I-III 

2012 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 
Realizată Acţiunea a 

fost 

realizată de 

personalul 

angajat în 

limita 

bugetului 

anual 

aprobat 

pentru 

Centru. 

- Legea nr. 120 

din  25.05.2012 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

Act. 2.1.2 punct. 3  

Implementarea 

modificărilor 

referitoare la statutul 

Centrului Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie  

 

 

 

Modificări 

implementa

te 

Trimestrul IV 

2012 

1 A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului 

Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le 

corespund. 

 

2. . A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al 

Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

3. A fost elaborat proiectul de lege privind Codul de 

conduită al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

4. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului 

privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive ale 

colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie. 

 

5. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 

25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea 

corupţiei; Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 

octombrie 2008). 

 

6. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire 

Realizată 

  

-  1.Hotărârea 

Parlamentului  

nr. 280 din  

07.12.2012 

privind 

aprobarea listei 

funcţiilor din 

cadrul Centrului 

Naţional 

Anticorupţie şi a 

gradelor 

speciale ce le 

corespund. 

 

2.Hotărârea 

Parlamentului  

nr. 230 din  

25.10.2012 

privind 

aprobarea 

structurii şi 

efectivului-

limită al 
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la aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor 

telefonice anticorupţie. 

 

7.A fost elaborat proiectul de lege cu privire la evaluarea 

riscurilor de corupţie în instituţiile publice. 

8. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului 

Centrului Naţional Anticorupţie privind aprobarea 

Metodologiei de măsurare a perceperii fenomenului 
corupţiei în domeniile vulnerabile din Republica Moldova. 

 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie. 

3. Hotărârea 

Parlamentului 

nr. 70  din  

05.04.2013 

privind 

uniforma şi 

însemnele 

distinctive ale  

colaboratorilor 

Centrului 

Naţional 

Anticorupţie 

4. Ordinul 

Directorului 

Centrului  

Naţional 

Anticorupţie nr. 

23 din 07 

februarie 2013 

cu privire la 

aprobarea 

Metodologiei de  

măsurare a 

perceperii 

fenomenului 

corupţiei în 

domeniile  

vulnerabile din 

Republica 

Moldova 

5. Codul de 

conduită al 

colaboratorului 

Centrului 

Naţional 

AntiCorupţie 

http://cna.md/sit

es/default/files/c

ombatere/codul_

de_conduita_a_c

olaboratorului_c

na.pdf 
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Act. 2.1.3. punct. 1 

Elaborarea proiectului  

de modificare a 

Codului de procedură 

penală  nr. 122-XV din 

14 martie 2003 şi a 

altor proiecte de  

acte normative în 

scopul clarificării 

rolului şi a competenţe-

lor organelor de 

urmărire penală şi ale 

organelor care exercită 

activitatea specială de 

investigaţii 

Ministerul 

Justiţiei  

 

 

 

1.Grup de 

lucru creat;  

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandă-

rile formu-

late; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre  

examinare 

Guvernului

; 

4. Proiecte 

de acte 

normative, 

elaborate. 

 

 

 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de 

procedură penală. 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de procedură penală al 

Republicii Moldova, care clarifică rolul şi competenţele 

organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită 

activitatea specială de investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent  proiectul a 

fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 

66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 

122-XV din 14 martie 2003, iar la 29.03.2012 a fost 

adoptată Legea nr. 59 privind activitatea specială de 

investigaţii. 

 

Realizată  - - - Legea 

Parlamentului 

RM pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003, 

nr. 66 din 5 

aprilie 2012 

 

***Lipseste  

- Ordinul MJ 

pentru crearea 

grupului de 

lucru  

 

Act. 2.1.3. punct. 2 

Efectuarea unui studiu 

comparativ privind 

sistemele organelor de 

urmărire penală în 

vederea optimizării 

numărului acestora şi, 

după caz, elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor acte 

legislative 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

 

  

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

2. După 

caz, proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul II-IV 

2012 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru care a realizat 

această acţiune. A fost efectuat un studiu comparativ 

privind sistemele organelor de urmărire penală în vederea 

optimizării numărului acestora. 

 

Realizată 

  

-  - Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la crearea 

grupurilor de 

lucru şi 

aprobarea 

componenţei 

acestora. 

Studiu prezentat 

în cadrul 

şedinţei 

Pilonului II 

Act.  2.1.4. 

Elaborarea proiectului  

de modificare a 

Codului  de procedură 

penală  nr. 122-XV din 

14 martie  2003, a 

proiectului de lege cu 

privire la activitatea 

specială de investigaţii 

Ministerul 

Justiţiei,  

Curtea 

Supremă de 

Justiţie, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiza 

legislaţiei 

realizată şi 

recomandă-

rile formu-

late; 

3. Proiecte 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de 

procedură penală. 

 

Grupul de lucru a elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de Procedură Penală 

al Republicii Moldova, care clarifică rolul şi a 

competenţele organelor de urmărire penală şi ale organelor 

care exercită activitatea specială de investigaţii. 

Realizată 

 

- - - Legea RM 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003, 
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şi a altor acte 

normative în vederea 

optimizării 

procedurilor  

de investigare 

operativă  

şi de urmărire penală 

 

 

 

Generală, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

, Serviciul 

Vamal, 

Uniunea 

Avocaţilor, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

de legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012  proiectul a fost 

adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66. 

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu 

privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost 

remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 

septembrie 2011 şi a fost adoptată la 29.03.2012. 

 

nr. 66 din 5 

aprilie 2012; 

 

 

 

Act. 2.1.5. punct. 1 

Elaborarea proiectului 

de lege cu privire la 

activitatea specială de 

investigaţii şi a 

modificărilor 

corespunzătoare la 

Codul de procedură 

penală nr. 122-XV din 

14 martie  2003 

Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

Vamal 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Analiză 

efectuată şi 

recomandăr

i formu-

late; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

Trimestrul IV 

2011 

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea 

proiectului de lege pentru modificarea Codului de 

procedură penală. 

 

Grupul de lucru elaborat proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea Codului de Procedură Penală 

al Republicii Moldova, care clarifică rolul şi competenţele 

organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită 

activitatea specială de investigaţii. 

 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în 

noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent  proiectul a 

fost adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 

66. 

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii  cu 

privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost 

remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27 

septembrie 2011. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 59 

din 29 martie 2012. 

Realizată 

 

- - - Legea RM 

privind 

activitatea 

specială de 

investigaţii, nr. 

59 din 29 martie 

2012;  

- Legea 

Parlamentului 

RM pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al RM  

nr. 122-XV din 

14 martie 2003, 

nr. 66 din 5 

aprilie 2012 

 

 

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 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate, 

Serviciul 

Studiul 

efectuat şi 

recomandăr

ile 

formulate 

Trimestrul III-IV 

2012 

A fost creat grupul de lucru în cadrul  Ministerului 

Justiţiei cu scopul identificării discrepanţelor dintre 

legislaţia Republicii Moldova şi standardele internaţionale 

privind drepturile omului şi libertăţile fundamentale. Au 

fost elaborate recomandări cu privire la modificarea 

legislaţiei în domeniul arestului preventiv, împreună cu 

Fundaţia Soros. 

 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 70 din 22.02.2013 a 

fost instituit grupul de lucru pentru identificarea 

deficienţelor şi lacunelor existente în legislaţia procesual 

penală a RM, incompatibile cu standardele stabilite de 

CEDO şi jurisprudenţa CtEDO. De asemenea, a fost 

aprobat planul de lucru al şedinţelor grupului de lucru 

Realizată 

 

 - Studiul 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Pilonului II   
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 Vamal 

 

 

 

menţionat. 

Act. 2.1.5. punct. 3 

Revizuirea categoriilor 

de persoane care 

beneficiază de 

imunitate procesual 

penală şi reglementa-

rea în Codul de 

procedură penală nr. 

122-XV din 14 martie  

2003 a unor prevederi 

care să permită 

tragerea lor la 

răspundere penală 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

pentru 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

 

 

Trimestrul II-III  

2012 

 Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind 

revizuirea imunităţilor în procesul penal, care urmează să 

fie prezentat în comun cu alte propuneri de modificare şi 

completare a Codului de procedură penală instituţiilor 

interesate, pentru avizare şi coordonarea acestuia, cu 

remiterea ulterioară legislativului.  

 

Prin Legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor 

acte legislative, a fost revăzută imunitatea judecătorilor, 

astfel încât, în cauzele privind art. 324 şi 326 din Codul 

penal, aceştia nu se mai bucură de imunitate. 

În scopul executării acţiunii respective a fost 

efectuat un studiu comparativ al legislaţiei naţionale şi al 

documentelor şi standardelor internaţionale referitoare la 

garanţiile, care sunt acordate persoanelor ce beneficiază de 

imunitate la pornirea urmăririi penale, punerea lor sub 

învinuire, efectuarea acţiunilor de urmărire penală, a 

procedurilor speciale de investigaţie sau de aplicare a 

măsurilor procesuale de constrângere în privinţa acestor 

persoane, precum şi a legislaţiei altor state în acest 

domeniu.  

 

Realizată 

 

- - - Legea 153 din 

05.07.2012 

privind 

modificarea 

unor acte 

legislative 

 

 

 

 

Act. 2.1.5. punct. 4  

Alinierea prevederilor 

Codului penal nr. 985-

XV din 18 aprilie 2002 

şi ale Codului 

contravenţional nr. 

218-XVI  din  

24 octombrie 2008 la 

noile prevederi ale 

legislaţiei procesual 

penale 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

, Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

  

1. Grup de 

lucru creat; 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul IV 

2012 

Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile august –

septembrie 2012. Documentul a fost expediat spre avizare 

prin scrisoarea nr. 03/7802 din 25.09.2012. Fiind plasat pe 

pagina web a Ministerului Jurstiţiei. Proiectul a fost 

expediat Guvernului prin Scrisoarea nr. 03/9041 din 

08.11.2012, ulterior fiind adoptat de Parlament. 

Realizată 

 

- - - Legea nr.85 

din 19 aprilie 

2013 pentru 

modificarea ;i 

completarea 

unor acte 

legislative  

- Nota 

informativă  

 

Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii 
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Act. 2.2.1. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind procedura de 

numire şi demitere a 

Procurorului General 

şi a procurorilor 

ierarhic inferiori şi 

durata mandatului 

Procurorului General 

 

 

Procuratura 

Generală 

 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

 

 

Trimestrul IV 

2011 – 

Trimestrul IV 

2012 

 

 

 

 

 

 

A fost selectată, studiată şi analizată legislaţia 

internaţională şi practica ţărilor membre ale Uniunii 

Europene.  Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 

din 17 iulie 2012) a fost creat şi aprobat grupul de lucru 

care a definitivat studiul dat. 

A fost efectuat studiul privind procedura de 

numire şi demitere a Procurorului General şi a procurorilor 

ierarhic inferiori şi durata mandatului Procurorului 

General.  

Realizată 

 

Fără alocări 

financiare 

Concluziile au fost 

utilizate în 

procesul de 

elaborare 

proiectului de Lege 

cu privire la 

Procuratură. 

- Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la crearea 

grupurilor de 

lucru şi 

aprobarea 

componenţei 

acestora; 

- Studiul realizat  

Studiu prezentat 

în cadrul 

şedinţei 

Pilonului II 

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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Curţii 

Constituţio

nale 

Trimestrul I-IV 

2013 

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. 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi Procurorului General nr. 307/46, a fost constituit 

grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei Procuraturii. A fost 

elaborată concepţia de reformă a procuraturii. 

 

Astfel, o nouă procedură de numire a fost relevată în 

Concepţia de reformare a Procuraturii, precum şi în 

proiectul de Lege cu privire la Procuratură. 

Consultarea publică, referitoare la Concepţia de reformare 

a Procuraturii au avut loc la data de 20.11.2013, iar la data 

de 12.12.2013 aceasta a fost  prezentată conducerii 

Ministerul Justiţiei. 

Proiectul de modificare a Constituţiei urmează a fi elaborat 

de Grupul de lucru creat prin Dispoziţia Preşedintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. – 2 din 15 ianuarie 2014.  

Realizată 

Parţial  
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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 performan-

ţelor procurorilor şi ale 

personalului din 

organele procuraturii 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Serviciul 

Vamal,  

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

 

Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2012 

Conform raportului MJ pentru anul 2012, studiul 

privind criteriile şi procedura de selectare, numire, 

promovare şi transfer a procurorilor urma a fi efectuat de 

către Procuratura Generală. 

Procuratura Generală în calitate de instituţie co-

executor a efectuat un 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, 

care a fost remis pentru informare Ministerului Justiţiei şi 

Institutului de Reforme Penale pentru a fi coordonat cu 

membrii grupului de lucru.  

Realizată   

 

-  

 

Studiul 

prezentat 

„Criteriile şi 

procedurile de 

selecţie, numire, 

promovare, 

transfer şi 

disciplină a 

procurorilor”. 

Act. 2.2.2 punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de  modificare a Legii 

nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

1. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.  

Criteriile 

de 

selectare, 

numire, 

transfer şi 

promovare 

a 

procurorilo

r, elaborate 

şi aprobate 

3. Criteriile 

de evaluare 

periodică a 

performanţ

elor, 

Trimestrul IV 

2012 -  

Trimestrul II 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Realizată 

Parţial 

 

- Termenii urmează 

a fi stabiliţi 

reieşind din 

momentul 

definitivării 

acţiunii de la pct. 

2.2.2 (1). 

Scrisoarea nr. 

03/497 din 

17.01.2013 şi 

scrisoarea nr. 

03/5297 din 

18.06.13 

adresate 

Procuraturii 

Generale. 

Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii.  
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elaborate  

4. Structuri 

învestite cu 

funcţii de 

selectare, 

numire,  

transfer, 

promovare  

şi evaluare 

periodică a 

performanţ

elor 

procurorilo

r  

5. Numărul 

de 

procurori 

supuşi 

evaluării 

conform 

noilor 

criterii  

6. Raportul 

de analiză a 

implementă

rii 

criteriilor 

de evaluare 

elaborat. 

 

  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Act. 2.2.2. punct 3  

Elaborarea cadrului 

normativ necesar 

implementării 

modifică-rilor operate 

în Legea  

nr. 294-XVI din  

25 decembrie 2008 

cu privire la 

Procuratură 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Regulamen

te elaborate 

şi aprobate 

Trimestrul III – 

IV 2013  

A fost elaborat Regulamentul cu privire la evaluarea 

performanţelor profesionale ale procurorilor, care a fost 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor 

nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012. 

Realizată    Regulament 

aprobat de CSP 

prin Hotărârea 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

nr.12-211/12 din 

11 septembrie 

2012.  
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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 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

; 

2. Buget 

propriu 

stabilit; 

3. Sediu 

alocat. 

 Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei 
(prezentată în şedinţă publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Realizată 

parţial 

 

- - Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii.  

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru.  

Proiectul de 

Lege cu privire 

la Procuratură 

elaborat de 

Grupul de lucru.  

Act. 2.2.4. punct. 1 

Elaborarea proiectului  

de modificare a Legii  

nr. 294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu 

privire la Procuratură,  

a Codului de procedură 

civilă nr. 225-XV din  

30 mai 2003, a  Legii 

nr. 793-XIV din  

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Consiliul 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

 

 

Trimestrul IV 

2011 

 

Proiectul Codului de procedură civilă pentru a limita, care 

vizează inclusiv limitarea participării procurorului  

la judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat şi remis 

Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din 

8 noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la 

data de 5 iulie curent. 

Realizată 

 

- - - Legea RM 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură civilă 

al RM, nr. 155 

din 05 iulie 

2012; 

- Proiectul de 
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10 februarie 2000 

privind contenciosul 

administrativ etc., 

pentru a limita 

participarea 

procurorului  

la judecarea cauzelor 

nepenale 

 

Superior al 

Magistraturii 

 

 

modificare şi 

completare a 

Codului de 

procedură civilă 

Act. 2.2.5 punct. 1 

Efectruarea studiului 

privind necesitatea 

specializării 

procurorilor pe cauze 

specifice şi 

oportunitatea 

funcţionării 

procuraturilor 

specializate 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul IV 

2012-I 2013 

A fost elaborat studiul privind necesitatea specializării 

procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării 

procuraturilor specializate.  

 

Realizată Fără alocări 

financiare 

 Studiu prezentat 

în cadrul 

şedinţei 

Pilonului II 

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 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

1.Proiect 

de legi 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

2.Structura 

organelor 

procuraturii 

modificată 

Trimestrul II 

2013 – III 2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

Realizată  

Parţial  

Fără alocări 

financiare 

 Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii.  

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru.  

Proiectul de 

Lege cu privire 

la Procuratură 

elaborat de 

Grupul de lucru. 
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reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

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 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul III 

2012 – I 2013 

Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu 

suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Amercii 

În cadrul proiectului „Contribuţia Asociaţiei 

Obşteşti „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova CRJM 

la implementarea Strategiei de reformare a sectorului 

justiţiei: pilonii I şi II” implementat cu suportul financiar al 

Ambasadei SUA în Republica Moldova, Centrul urmează 

să  elaboreze pînă la finele trimestrului III un studiu cu 

privire la necesităţile de personal ale organelor procuraturii 

şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal 

auxiliar. 

A fost semnat Acordul de colaborare între 

Procuratura Generală a Republicii Moldova, Consiliul 

Superior al Procurorilor şi Asociaţia Obştească „Centrul de 

Resurse Juridice” din Moldova.  

Potrivit acordului, părţile intenţionează să 

efectueze o analiză a dislocării personalului organelor 

procuraturii şi necesităţilor curente ale acestora din 

perspectiva dislocării personalului, precum şi să propună 

recomandări pentru optimizarea numărului de procurori şi 

al personalului auxiliar, inclusiv recomandări pentru actele 

normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării recomandărilor studiului.  

 

Realizată 

parţial 

Grant 

implementa

t cu 

suportul 

financiar al 

Ambasadei 

SUA în 

Republica 

Moldova 

Concluziile sunt 

utilizate la 

elaborara 

proiectului de 

modificare a Legii 

cu privire la 

procuratură 

Studiul va fi 

prezentat opiniei 

publice până în 

martie 2014.  

Act. 2.2.6 punct.2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ ce 

vizează personalul 

procuraturii 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Proiect  de 

modificare 

a cadrului a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2013– III 2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

Realizată 

parţial 

 

Fără alocări 

financiare 
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(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Act. 2.2.7 punct.1 

Efectuarea studiului 

privind practica 

finanţării organelor 

procuraturii în ultimii 

ani şi practicile 

internaţionale în 

domeniu 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

 

 

Trimestrul III 

2012– I 2013 

      A fost elaborat studiul privind practica finanţării 

organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile 

internaţionale în domeniu. 

      Urmare a studiului prezentat a rezultat necesitatea 

preluării bunelor practici de finanţare a instituţiilor 

Procuraturii similar organelor justiţiei din unele ţări 

europene (procuraturi) şi instanţelor judecătoreşti din 

Republica Moldova.  

Realizată 

 

  Studiu prezentat 

în cadrul 

şedinţei 

Pilonului II 

Act. 2.2.8. punct. 1 

Efectuarea studiului 

privind demilitarizarea 

instituţiei procuraturii 

şi oportunitatea de a 

acorda procurorilor 

statutul de magistrat  

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

Trimestrul I-II 

2012 

 

Procuratura Generală a studiat legislaţia mai multor ţări în 

acest domeniu. A fost selectată şi analizată practica 

internaţională ce ţine de statutul de magistrat al 

procurorilor, mandatul Procurorului General, purtarea 

uniformei, atribuţiile procuraturii, etc. 

Totodată, problema ce ţine de demilitarizarea instituţiei 

procuraturii şi oportunitatea de a acorda procurorilor 

statutul de magistrat a fost analizată de grupul de lucru 

pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul realizării şi 

promovării reformei procuraturii, creat la 11 iulie 2013, 

prin Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al 

Procurorului general  nr. 307/46. Urmare a activităţii 

grupului de lucru a fost elaborată Concepţia de reformare a 

Procuraturii. Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei, care examinează inclusiv problema 

Realizată 

 

Fără alocări 

financiare 

 Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii. 

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru 

 Proiectul de 

Lege cu privire 

la procuratura 

elaborat de 

grupul de lucru 
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demilitarizării procuraturii. Concepţia a fost prezentată în 

şedinţă publică la 20 noiembrie 2013 este supusă 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014.  

 

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 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

 Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul II 

2012 

Trimestrul I 

2013 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Realizată 

Parţial 

 

- Proiectul va fi 

elaborat în urma 

executării acţiunii 

2.2.8.(1) 

Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii.  

Proiectul de 

Lege cu privire 

la procuratura 

elaborat de 

grupul de lucru 
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Act. 2.2.9. 

Elaborarea proiectului  

de modificare a 

Codului de procedură 

penală  nr. 122-XV din 

14 martie 2003 şi a 

Legii nr. 294-XVI  

din 25 decembrie 2008  

cu privire la 

Procuratură în vederea 

asigurării independen-

ţei interne a tuturor 

procurorilor 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat;  

2. Analiza 

legislaţiei 

efectuată şi 

recomandăr

ile 

formulate; 

3. Proiect 

de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului

. 

Trimestrul IV 

2011 -  

Trimestrul III 

2012 

Subiectul a fost abordat şi reglementat în cadrul Legii 66 

din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului 

de Procedură Penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 

14 martie 2003. 

Realizată 

 

- - Legea 66 din 

05.04.2012 

pentru 

modificarea şi 

completarea 

Codului de 

procedură 

penală al 

Republicii 

Moldova nr. 

122-XV din 14 

martie 2003 

Act. 2.2.10. punct. 1  

Efectuarea studiului 

privind regulile de 

răspundere a 

procurorilor, inclusiv 

de răspundere 

disciplinară, şi 

eliminarea imunităţii 

generale a acestora 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

Trimestrul III 

2012 -  

Trimestrul II 

2013 

    Institutul de Reforme Penale în comun cu reprezentanţii 

Procuraturii Generale a efectuat studiul privind regulile de 

răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere 

disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora.  

În procesul de realizare a studiului au fost 

utilizate atît metode cantitative, cât şi calitative. Astfel au 

fost distribuite şi completate  120 de  chestionare  de către 

angajaţii procuraturii, avocaţi  si alte categorii de jurişti. 

Studiul a fost prezentat opiniei publice la o masă rotundă 

organizată cu suportul Ambasadei SUA, care a avut loc la 

22 aprilie 2013, la care au participat reprezentanţi a mai 

multor instituţii de drept şi ONG-uri. 

 

Realizată 

 

Ambasada  

SUA 

Concluziile au fost 

utilizate la 

elaborarea 

proiectului de 

modificare a Legii 

cu privire la 

Procuratură 

Studiu prezentat 

în cadrul 

şedineţi 

Pilonului II. 

Direcţia strategică  2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor 

 

Act. 2.3.2. punct.  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 

Întemeietoru

l Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Programe 

elaborate 

Trimestrul I-III 

2012 

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede 

organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru 

instruirea a 1000 de judecători şi procurori în domeniul 

investigării şi urmăririi penale. 

 

 

Realizată 

 

INJ  Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe site-

ul INJ. 

http://www.inj.

md/node/18 

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

Act. 2.3.3. punct.  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 

Naţional 

AntiCorupţie

,Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

 

Trimestrul I-III 

2012 

A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul privind: 

- oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză 

judiciară, în special în domeniile în care statul deţine 

monopol; 

- posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de 

expertiză judiciară şi identificarea soluţiei optime pentru 

Republica Moldova; 

- identificarea soluţiilor pentru consolidarea sistemului 

actual de expertiză judiciară. 

 

Realizată 

 

- - Studiul 

efectuat şi 

prezentat în 

vederea 

reformării 

sistemului de 

expertiză 

judiciară în 

cadrul şedinţei 

Grupului de 

lucru pentru 

Pilonul II.  

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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii,  

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

Proiecte de 

legi 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul II 

2013 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 85 din 28 februarie 

2012, a fost format Grupul de lucru pentru elaborarea 

actelor normative necesare reformării cerinţelor faţă de 

expertiza judiciară. 

La data de 21 septembrie 2012, prin scrisoarea nr. 102/08, 

grupul de lucru a prezentat ministerului studiul privind 

reformarea sistemului de expertiză judiciară. În baza 

recomandărilor formulate în studiu, la 12 martie 2013, prin 

scrisoarea nr. 029/08, grupul de lucru a prezentat proiectul 

Legii cu privire la expertiza judiciară, extrajudiciară şi 

statutul expertului judiciar. Proiectul se definitivează şi 

urmează a fi transmis spre coordonare instituţiilor 

interesate.  

În a doua jumătate a anului 2013 au fost organizate o serie 

Realizată 

parţial  

 

-  Proiect de lege 

elaborat.  
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alt stat; criteriile de  

admitere şi de 

examinare  

a candidaţilor la 

funcţia de expert 

judiciar şi elaborarea 

proiectului de 

modificare a unor acte 

normative 

 

 

 

de şedinţe a grupului de lucru, ultima avînd loc la data de 

22 decembrie 2013. În prezent  proiectul  şi actele aferente 

acestuia se definitivează şi urmează a fi transmise spre 

coordonare instituţiilor interesate.  

 

Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional 

 

Act. 2.4.2. punct. 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 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– I 2013 

A fost efectuat un studiu privind colectarea şi 

analiza datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi 

problemele existente în acest domeniu. 

Ca urmare a studiului efectuat  s-a constatat 

necesitatea asigurării respectării principiilor coerenţei, 

consecvenţei şi echilibrului între reglementările din 

domeniu care sînt prevăzute de actele legislative şi actele 

normative departamentale a instituţiilor implicate în 

activitatea de colectare şi analiză a datelor statistice ce ţin 

de justiţia penală (Procuratura Generală, Ministerul 

Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei, Serviciul Vamal, Serviciul de 

Informaţii şi Securitate, Biroul Naţional de Statistică, 

Ministerul Justiţiei, Curtea Supremă de Justiţie), respectiv  

se propune unificarea acestor prevederi în scopul asigurării 

interoperaţionalizării bazelor de date. 

De asemenea, se consideră oportună utilizarea pe 

larg a tehnologiilor informatice moderne, ceea ce va 

accelera procesul de reformă prin asigurarea standardizării 

procedurilor la nivelul întregului sistem, unificarea 

acestora, precum şi prin introducerea unor indicatori de 

măsurare a eficienţei actului de justiţie. 

 

Realizată 

 

-  Studiu  privind 

colectarea şi 

analiza datelor 

statistice ce ţin 

de justiţia penală 

şi problemele 

existente în 

acest domeniu 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Grupului de 

lucru pentru 

Pilonul II. 

Act. 2.4.2. punct. 2  

Elaborarea unui 

document privind 

modul unitar de 

prelucrare şi analiză a 

datelor statistice ce ţin 

de justiţia penală 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Biroul 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul II 

2013– III 2013 
În conformitate cu ordinul Ministerului Justiţiei nr.225 din 

29.05.2013 angajaţii MAI participă la grupul de lucru 

interdepartamental pentru elaborarea Conceptului 

sistemului de evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi 

detenţie, termenul limită de finalizare a acţiunii din 

desemnat trimestrul III 2013.  

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat proiectul 

regulamentului privind modul unitar de prelucrare şi 

analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală, care la 

moment parcurge etapele principale de elaborare prevăzute 

Realizată 

parţial 

 

Mijloace 

financiare 

nu au fost 

alocate. 

 Proiect de lege 

privind 

modificarea şi 

completarea 

unor acte 

legislative 

aprobat de 

Guvern prin 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

966 din 
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Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie 

 

de Legea nr. 317 din 18.07.2013 privind actele normative 

ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale. 

Totodată, menţionăm că, termenul de realizare a acţiunii a 

fost prelungit pentru trimestrul I al anului 2014. 

04.12.2013  şi 

adoptat de 

Parlament prin 

Legea nr. 315 

din 20.12.2013 

Act. 2.4.3. punct. 1 

Analiza sistemului 

indicatorilor de 

performanţă a 

organelor implicate în 

înfăptuirea justiţiei 

penale şi a 

colaboratorilor 

acestora 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

, Serviciul 

Vamal 

 

 

Analiză 

efectuată şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul I-II 

2012 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru pentru 

realizarea acţiunii date. 

 

Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale ale procurorilor, 

care a fost aprobat prin Hotărârea CSP nr. 12-211/12 din 

11.09.2012. 

 

Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului 

Justiţiei Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acţiunea 

2.4.3 (1), informaţia care se referă la analiza  sistemului 

indicatorilor de performanţă a organelor implicate în 

înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora.   

Evaluarea performanţelor profesionale ale 

procurorilor are ca obiectiv stabilirea nivelului de 

competenţă profesională al acestora şi vizează 

îmbunătăţirea performanţelor profesionale, creşterea 

eficienţei activităţii organelor Procuraturii, menţinerea şi 

consolidarea capacităţilor şi a încrederii publice faţă de 

această instituţie.  

În cazul procurorilor numiţi în funcţii de 

conducere, evaluarea se face şi asupra modului de 

îndeplinire a atribuţiilor manageriale. 
La moment se lucrează în vederea elaborării 

indicatorilor de performanţă la nivelul fiecărei 

subdiviziuni. Sunt indicatori de performanţă în domeniul 

exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi penale, 

contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi alţi indicatori de 

performanţă ce ţin de alte domenii de activitate a 

procuraturii. 

De asemenea, Procuratura Generală a venit cu 

propunerea către Ministerului justiţiei pentru a se solicita 

de la fiecăre instituţie implicată în înfăptuirea justiţiei 

penale (Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, 

Centrul Naţional Anticorupţie) să se creeze la fel grupuri 

de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanţă 

pentru ca acţiunea să nu fie supusă riscului de nerealizare. 

Realizată  

 

 

 

-   Scrisoarea nr. 1-

1d/12-4771 cu 

privire la 

acţiunea 2.4.3 

(1), informaţia 

care se referă la 

analiza  

sistemului 

indicatorilor de 

performanţă a 

organelor 

implicate în 

înfăptuirea 

justiţiei penale şi 

a colaboratorilor 

acestora.   

 

Scrisoarea 

Procuraturii 

Generale remisă 

Ministerului 

Justiţiei la 

25.11.2013 cu 

nr.28-1d/13-227 

cu informaţia 

actualizată.  
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Act. 2.5.1. punct. 1  

Evaluarea 

aplicabilităţii măsurilor 

preventive neprivative 

de libertate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– II 2013 

În acest sens, acţiunea dată a fost analizată în colaborare cu 

reprezentanţii Procuraturii Generale. Drept urmare s-a 

constat că Procuratura Generală a efectuat studiul prevăzut 

în p. 6.4.1. al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei, a 

cărui scop ţine de eficientizarea modului de aplicare a 

măsurilor procesuale de constrîngere şi a măsurilor 

preventive în sensul asigurării respectării dreptului la 

liberate şi siguranţă fizică. 

Studiul privind evaluarea eficienţei aplicării şi executării 

pedepselor penale privative şi neprivative de libertate a 

fost efectuat de către experţi în domeniu, contractaţi de 

către OCP (conform Raportului de activitate al 

Ministerului Justiției pentru anul 2013, la acţiunea 5.6. 

pag.35). 

Realizată 

 

  Studiul privind 

evaluarea 

aplicabilităţii 

măsurilor 

preventive 

neprivative de 

libertate 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Grupului de 

lucru pe Pilonul 

II.  

Act. 2.5.1. punct. 2  

Evaluarea eficienţei 

aplicării şi executării 

pedepselor penale 

privative şi neprivative 

de libertate 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul III 

2012– II 2013 

În scopul efectuării Studiului şi formulării recomandărilor 

au fost stabilite obiectivele şi caietul de sarcini.  

În acest sens a fost selectat expertul responsabil de 

efectuarea acestui studiu, cu stabilirea termenului pînă la 

data de 20 septembrie 2013.  

Realizată  

 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate

) – 49,4 

Cheltuieli 

reale 

(efective) - 

46,9 mii lei 

 

 Studiul privind 

evaluarea 

eficienței 

aplicării și 

executării 

pedepselor 

penale privative 

și neprivative de 

libertate 

prezentat în 

cadrul şedinţei 

Grupului de 

lucru pe Pilonul 

II. 

Act. 2.5.2. punct. 1  

Elaborara unui studiu 

privind eficienţa 

aplicării procedurilor 

simplificate 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul I 

2013– III 2013 

La 04.10.13 pe pagina web Ministerului Justiţiei a fost 

plasat anunţul privind achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a studiului.   

 

Realizată 

parţial 

   

Act. 2.5.3. punct. 1  

Efectuara unui studiu 

privind mecanismul 

existent de asigurare a 

drepturilor victimelor 

infracţiunilor, de 

protecţie şi reabilitare 

a acestora 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul II 

2013– III 2013 

Studiul a fost elaborat în urma derulării proiectului 

„Asistenţă în domeniul justiţiei pentru integrarea în UE a 

Republicii Moldova”, finanţat de Fundaţia Konrad 

Adenauer (KAS) în cadrul Programului „Statul de Drept 

Europa de Sud – Est”.  

Prin intermediul proiectului, specialiştii Ministerului 

Justiţiei din România au oferit asistenţă colegilor din 

Republica Moldova. Studiul a fost prezentat în adresa 

Ministerul Justiţiei în februarie 2013.   

 Realizată Finanţat de 

Fundaţia 

Konrad 

Adenauer 

(KAS) în 

cadrul 

Programulu

i „Statul de 

Drept 

Europa de 

Sud – Est”.  

 

 Studiul privind 

mecanismul 

existent de 

asigurare a 

drepturilor 

victimelor 

infracţiunilor, de 

protecţie şi 

reabilitare a 

acestora 

prezentat în 

cadrul şedinţei 
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Grupului de 

lucru pe Pilonul 

II. 

 

 

 

 

 

 Acţiuni cu caracter continuu (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 

 
 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

Implementa

re 

al acțiunii  

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate)

; Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii 

Acţ. 2.1.1. pct.3  

,, Monitorizarea 

implementării 

modificărilor aduse 

cadrului instituţional, 

organizaţional şi 

funcţional al 

Ministerului Afacerilor 

Interne şi al instituţiilor 

subordonate” 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Ministerul 

Justiţiei   

1.Monitoriz

are 

desfăşurată 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi difuzat 

Trim III şi IV 

2013 -  Trim 

I şi II 2014 

În vederea realizării acţiunii, în luna decembrie 2013, 

MAI a contractat doi experţi independenţi care vor asigura 

desfăşurarea monitorizării implementării modificărilor 

aduse cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al 

Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor 

subordonate, raportul de monitorizare fiind prezentat la 

data de 15.02.2014. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare)  

Mijloacele 

financiare 

alocate în 

sumă de 

57,7 lei 

  

Act. 2.2.3. punct 3  

Organizarea cursurilor 

de instruire a 

membrilor și a 

personalului 

Consiliului Superior al 

Procurorilor 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei,  

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

1. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

Trimestrul IV 

2013 – III 2014  

Consiliul Superior al Procurorilor prin Hotărîrea sa nr.12-

46/13 din 26.02.2013 (se anexează) a renunțat să participe 

la cursul de instruire a membrilor CSP pe motiv că „CSP 

nu dispune de personal auxiliar, iar membrii acestuia nu 

sunt detașați din funcțiile de bază, ceea ce face imposibilă 

delegarea membrilor pentru instruire în cadrul INJ”. 

Acţiune 

desuetă 

INJ  Hotărîrea 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

nr.12-46/13 din 

26.02.2013  

Act. 2.2.3. punct. 4 Consiliul 1. Proiect Trimestrul I Au fost prezentate propuneri la proiectul de lege pentru                                                                                                             Realizată   - - Extras din 



RAPORT ANUAL 2013 - PILONUL II 

PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL  IV 2013 

 

 24 

Sporirea transparenţei 

mecanismelor şi 

organelor de 

autoadministrare din 

cadrul procuraturii 

 

 

 

Superior al 

Procurorilor,  

Procuratura 

Generală 

 

 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat; 

2.Regulam

en- tele 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilo

r adoptate; 

3. 

Informaţiil

e privind 

activitatea 

organelor 

procuraturii 

publicate şi 

actualizate. 

2012 

Trimestrul IV 

2014 

modificarea şi completarea                                                                                                          

Legii cu privire la Procuratură; 

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 

2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru pentru 

realizarea acţiunii date. 

 

 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

 

 

proiectul de lege 

pentru                                                                                                             

modificarea şi 

completarea                                                                                                                   

Legii cu privire 

la Procuratură; 

 

Regulamentul 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor; 

-Regulamentul 

Colegiului de 

calificare; 

- Regulamentul 

cu privire la 

activitatea 

Colegiului 

disciplinar şi 

răspunderea 

disciplinară a 

procurorilor; 

- Informaţiile 

privind 

activitatea CSP 

şi a organelor 

procuraturii 

publicate şi 

actualizate 

periodic pe site-

ul   

http://www.proc

uratura.md; 

- Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

48/09 din 17 

iulie 2012 cu 

privire la crearea 

grupurilor de 

lucru şi 

aprobarea 

componenţei 

acestora; 

 

Act. 2.2.4 punct 2  Ministerul 1.Monitoriz Trimestrul III   Nerealizat  Dificultăţi:  

http://www.procuratura.md/
http://www.procuratura.md/
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Monitorizarea 

implementării  

modificărilor în cadrul 

normativ privind 

revizuirea 

competenţelor 

procuraturii 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

are 

desfăşurată 

2. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi distribuit 

2013 – IV 2014 ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor în 

cadrul normativ 

privind revizuirea 

competenţelor 

procuraturii va 

avea loc ulterior 

adoptării 

proiectului de lege 

cu privire la 

reforma 

procuraturii. 

Act. 2.2.6 punct.3 

Optimizarea hărţii 

dislocării organelor 

procuraturii în vederea 

consolidării 

capacităţilor ei 

instituţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

CSP 

 

 

 

 

 

 

1.Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

3.Harta  

dislocării 

organelor 

procuraturii 

optimizată 

4.Organele 

procuraturii

, 

reorganizat

e 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Se realizează de către Centrul de Resurse Juridice cu 

suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale 

Amercii. 

 

Studiul este efectuat în cadrul proiectului „Contribuţia 

Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Resurse Juridice” din 

Moldova la implementarea Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei: pilonii I şi II” implementat cu suportul 

financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova. 

Este în proces de  definitivare. 

 

În  dependenţă de recomandările din studiu va fi elaborat 

proiectul cu privire la necesităţile de personal ale organelor 

procuraturii şe de optimizare a numărului de procurori şi 

de personal auxiliar. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

Grant 

implementa

t cu 

suportul 

financiar al 

Ambasadei 

SUA în 

Republica 

Moldova. 

  

Act. 2.2.6 punct.4 

Reformarea şi 

consolidarea 

structurilor şi 

sistemelor de 

interacţiune a 

organelor procuraturii 

cu publicul 

 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

 

 

1.Pagini 

web ale 

organelor 

procuraturii 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Acţiunea va fi realizată de Procuratura Generală şi este 

planificată pentru anul 2014. 

 

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. 

 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 A fost 

alocată 

suma de 75 

mii lei 
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adoptat 

3.Campanii 

de 

informare 

privind 

funcţionare

a organelor 

procuraturii 

 

Act. 2.2.6 punct.5 

Consolidarea 

sistemelor de securitate 

în sediile procuraturii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

 

1.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

2.Tehnolog

ii de 

securitate 

instalate 

3.Grad 

sporit de 

securitate 

în sediile 

organelor 

procuraturii 

Trimestrul IV 

2012– IV 2014 

Se realizează de Procuratura Generală. În prezent sînt 

studiate modelele oportune de  tehnologii de securitate care 

urmează a fi instalate în sediile organelor Procuraturii. 

 

Este planificată spre realizare pentru anul 2014-2015. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

Pentru anul 

2014 a fost 

alocată 

suma  - 

4.200,0 

  

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 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale 

şi Construc-

ţiilor 

1. Studiu 

de 

fezabilitate 

elaborat şi 

recomandăr

i formulate 

2. Devizul 

de 

cheltuieli 

întocmit 

3. 

Finanţarea 

finisării 

sediului 

nr.2 al 

Procuraturi

i Generale 

4. 

Proiectele 

de 

construcţie/ 

Trimestrul IV 

2012 –IV 2014  

Acțiunea va fi realizată după adoptarea de către Parlament 

a proiectului de lege privind amendarea cadrului normativ 

cu privire la Procuratură.  

Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Pentru anul 

2014 a fost 

alocată 

suma  -

10.000,0 

Recomandări:  

Urgentarea 

promovării 

proiectului de lege 

cu rpivire la 

Procuratură.  
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renovare a 

sediilor 

organelor 

procuraturii

, elaborate 

5. Numărul 

sediilor 

organelor 

procuraturii

, construite/ 

renovate 

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  

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor 

 

 

1.Procesul 

de finanţare 

a organelor 

procuraturii 

stabilit 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

3.Procesul 

bugetar al 

organelor 

procuraturii 

unificat 

 

Trimestrul II 

2013– IV 2016 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii. 

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru 

 

Proiectul de 

Lege cu privire 

la Procuratură 

elaborat de 

grupul de lucru 
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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 bugetară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuratura 

Generală, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei 

 

 

1.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

adoptat 

2.Funcţiile 

procurorilo

r-şefi 

reexaminat

e 

3.Programu

l de 

instruire 

iniţială şi 

continuă 

elaborat şi 

plaicat 

4.Trainingu

ri pentru 

personalul 

responsabil 

de 

elaborarea 

şi 

executarea 

bugetului, 

desfaşurate  

 

Trimestrul II 

2013– IV 2016 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii. 

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru 

 

Proiectul de 

Lege cu privire 

la Procuratură 

elaborat de 

grupul de lucru 

Act. 2.2.8. punct. 3 

Monitorizarea 

implementării 

modificărilor cadrului 

normativ în partea ce 

ţine de demilitarizarea 

instituţiei procuraturii 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

1.Monitoriz

area 

desfăşurată 

2.Raport de 

monitorizar

e întocmit 

şi 

diseminat 

Trimestrul II 

2013– IV 2014 

Dat fiind  faptul că procurorii nu au statut militar, iar 

procuraturile specializate (militare) urmează a fi desființate 

ca urmare a reformării organelor Procuraturii, realizarea 

acțiunii nu mai este oportună, fiind calificată desuetă. de 

către Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului II.  

 

Acţiune 

desuetă 
   

Act. 2.2.10. punct. 3  Ministerul 1.Studiu Trimestrul III        La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului Realizată   Concepţia de 
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Instituirea inspecţiei 

procuraturii, 

consolidarea rolului şi 

reglementara 

atribuţiilor acesteia 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

 

 

elaborat şi 

recomandăr

i formulate 

2.Proiect 

de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

2012– IV 2014 justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Actualmente, atît Concepţia de reformare a Procuraturii. 

Consolidarea profesionalismului şi a independenţei, cît şi 

proiectul Legii cu privire la Procuratură sunt supuse 

discuţiilor în cadrul unui grup de lucru parlamentar – 

Grupul de lucru pentru definitivarea  Concepţiei de 

reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte 

normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, 

format prin Dispoziţia Preşedintelui Parlamentului 

DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit are ca 

obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire 

la reformarea Procuraturii (eventual, şi a proiectului de 

modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora 

Parlamentului spre adoptare.  

 

 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

reformare a 

Procuraturii. 

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru 

 

Proiectul de 

Lege cu privire 

la procuratura 

elaborat de 

grupul de lucru 

Direcţia strategică  2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor 

 

       Mapa nr. 1 MJ 

Act. 2.3.1 punct. 2  

Organizarea cursurilor 

de instruire şi 

perfecţionare privind 

metodele moderne de 

investigare şi urmărire 

penală pentru 

lucrătorii iomplicaţi în 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

1.Numărul 

de cursuri 

desfăşurate 

2.Numărul 

de personal 

instruit 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Acțiunea va fi realizată după procurarea, instalarea și 

punerea în funcțiune a echipamentului necesar. 
Nerealizat

ă 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 Dificultăţi: 

Insuficiența 

spațiilor de studii. 

Neasigurarea 

cazării 

participanților. 
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activitate de urmărire 

penală 

 

 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Act. 2.3.1 punct. 3  

Stabilirea unor 

proceduri specifice de 

lucru, elaborarea 

metodologieri şi a 

manualelor de bune 

practrici pentru 

activitatea specială de 

investigaţii şi de 

urmărire penală 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

1.Proceduri 

de lucru 

stabilite 

2.Metodolo

gii 

elaborate şi 

aprobate 

3.Broşuri 

editate şi 

distribuite 

beneficiaril

or 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Pentru anul 

2014 au 

fost alocate 

-180,0 

 Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 

semestrul I al 

anului 2014. 

Act. 2.3.1 punct. 6  

Elaborarea 

metodologiilor de 

efectuare a fiecărui tip 

de expertiză judiciară 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

Ministerul 

Apărării, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul de 

Informaţii şi 

Securitate 

 

 

Metodologi

i elaborate 

şi aprobate 

 

Trimestrul I 

2013– IV 2014 

Elaborarea metodologiilor nu a fost posibilă din 

următoarele motive:  

1.Nu este personal specializat conform statelor de 

personal;  

2.N-au fost alocate surse financiare, deşi acestea au fost 

solicitate; 

3.Volumul mare de lucru a experţilor care depăşeşte de 

câteva ori normativele de muncă. 

Cu forţele proprii s-au făcut doar cîteva proiecte, care în 

urma examinării a fost constatat că acestea nu corespund 

cerinţelor pe deplin.  

 

 

Nerealizat

ă 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 Recomandări: 
Mărirea statelor de 

personal şi 

alocarea surselor 

financiare pentru 

elaborarea 

metodologiilor. 

Riscuri: 
Contestarea 

expertizelor.  

 

 

Act. 2.3.2. punct. 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 

1. Plan de 

instruire 

elaborat şi 

aprobat; 

2. Numărul 

de cursuri 

desfăşurate

Trimestrul IV 

2012 

Trimestrul IV 

2016 

1. Planul de formare continuă pentru anul 2013 a fost 

aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 

20.08.2012. 

 În anul 2013 au avut loc: 

-organizarea şi desfăşurarea unui atelier de lucru de 2 zile 

„Aspecte privind investigarea şi calificarea juridică a 

infracţiunilor de Trafic de Fiinţe Umane. Tehnici de 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

INJ, 

Ambasada 

SUA, 

Programul 

ROLISP, 

USAID, 

Misiunea 

Dificultăţi –  

1. Insuficienţa 

spaţiilor de studii. 

2. Neasigurarea 

cazării 

participanţilor. 

Planul de 

formare 

continuă este 

publicat pe site-

ul INJ. 

http://www.inj.

md/node/18  

http://www.inj.md/node/18
http://www.inj.md/node/18
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„Bogdan 

Întemeietoru

l Moldovei”, 

Academia 

„Ştefan cel 

Mare”, 

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

 

 

  

; 

3. Numărul 

de persoane 

instruite. 

audiere a victimelor/martorilor TFU” (5-6 martie) 

împreună cu INJ, USAID (ROLISP)şi „La Strada”  

-apr. 50 judecători, procurori şi avocaţi în total 

-organizarea şi desfăşurarea a 2 seminare de o zi 

“Activitatea specială de investigaţii. Măsurile speciale de 

investigaţii în cadrul urmăririi penale” (23-24 mai) 

împreună cu INJ 

-64 judecători, procurori şi ofiţeri de urmărire penală în 

total 

-participarea unui expert NORLAM în cadrul a 2 seminare 

de 2 zile(27-28 iunie, 1-2 iulie) Seminar formare formatori 

în domeniul Justiţiei pentru Copiişi Curs de formare 

formatori în domeniul Justiţiei Juvenileorganizat de 

UNICEF, INJ şi Academia de Poliţie 

- apr. 31 de participanţi 

-participarea unui expert NORLAM în cadrul unui seminar 

de 2 zile în Bălţi“Prevenirea relelor tratamente şi a 

impunităţii prin prisma Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului” (2-3 iulie) organizat de EU/CoE, 

HumanRightsEmbassy, etc. 

- 28 ofiţeri de poliţie 

 

2. În total 17 seminare şi un atelier de lucru, la care au 

fost instruire 422 persoane. Respectiv: 

- în parteneriat cu Ambasada SUA, în perioada 28-31 

ianuarie a fost desfăşurat un seminar cu genericul „Tehnici 

de investigare a infracţiunilor de corupţie. Experienţa şi 

practica SUA”, fiind instruite 25 persoane (4 judecători, 10 

procurori, 10 ofiţeri de urmărire penală şi 1 colaborator de 

la Ambasada SUA). 

- în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5, 21 

februarie, 6, 27 martie, au fost desfăşurate 4 seminare cu 

genericul „Examinarea plîngerilor împotriva acţiunilor şi 

actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale 

organului care efectuează activitatea specială de 

investigaţii”, fiind instruite 82 persoane (30 judecători şi 

52 procurori). Seminarele au continuat cu finanţarea din 

bugetul INJ la 4 aprilie, fiind instruite încă 16 persoane (8 

judecători şi 8 procurori). 

- la 26, 28 februarie, 15 martie, INJ a desfăşurat 3 seminare 

cu genericul „Activitatea specială de investigaţii. Măsurile 

speciale de investigaţii în cadrul urmăririi penale”, fiind 

instruite 87 persoane (22 judecători de drept comun şi 65 

procurori). 

- în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, la 5-6 

martie, a fost desfăşurat un atelier de lucru cu genericul 

OSCE  

-Agende 

 

http://humanrigh

tsembassy.org/in

dex.php?option=

com_content&vi

ew=article&id=

185:2013-07-25-

17-35-

35&catid=34:20

11-12-19-22-16-

39&Itemid=63&

lang=ro 
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„Probleme de calificare a crimelor de TFU şi tehnicile de 

audiere a victimelor/ martorilor TFU”, fiind instruite 44 

persoane (27 judecători, 10 procurori şi 7 ofiţeri de 

urmărire penală). 

- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 25 martie, 15 aprilie 

au fost desfăşurate 2 seminare cu genericul „Investigarea 

cauzelor penale privind infracţiunile de violenţă în familie”, 

fiind instruite 46 persoane (29 judecători şi 17 procurori). 

- la 24 aprilie, 23, 24 mai, 3, 11 iunie, INJ a desfăşurat 5 

seminare cu genericul „Activitatea specială de 

investigaţii”, fiind instruite 102 persoane (36 judecători, 39 

procurori şi 27 ofiţeri de urmărire penală). 

- în parteneriat cu Misiunea OSCE, la 29 mai a fost 

desfăşurat un seminar cu genericul „Investigarea cauzelor 

penale în domeniul traficului de fiinţe umane şi 

proxenetism”, fiind instruite 20 persoane (9 judecători şi 

11 procurori). 

 

- organizarea și desfășurarea unui atelier de lucru de 2 zile 

„Aspecte privind investigarea şi calificarea juridică a 

infracţiunilor de Trafic de Fiinţe Umane. Tehnici de 

audiere a victimelor/martorilor TFU” (5-6 martie) 

împreună cu INJ, USAID (ROLISP) și „La Strada”  

- apr. 50 judecători, procurori și avocați în total 

 

- organizarea și desfășurarea a 2 seminare de o zi 

“Activitatea specială de investigații. Măsurile speciale de 

investigații în cadrul urmăririi penale” (23-24 mai) 

împreună cu INJ 

-64 judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală în 

total 

 

- participarea unui expert NORLAM în cadrul a 2 seminare 

de 2 zile (27-28 iunie, 1-2 iulie) Seminar formare formatori 

în domeniul Justiției pentru Copii și Curs de formare 

formatori în  Europene a Drepturilor Omului” (2-3 iulie, 8-

9 noiembrie, 15-16 noiembrie 2013) organizat de EU/CoE, 

Human Rights Embassy, etc. pentru ofițeri de poliție din 

regiunile de nord, sud și centru.   

- apr. 90 ofițeri de poliție 

-  a se vedea, de asemenea, informații indicate la p. 

6.3.1.3domeniul Justiției Juvenile organizat de UNICEF, 

INJ și Academia de Poliție 

- apr. 31 de participanți 

- participarea unui expert NORLAM în 3 seminare de 2 

zile cu genericul “Prevenirea relelor tratamente și a 
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impunității prin prisma Convenției.  

 

Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional 

 

Act. 2.4.1. punct. 1  

Elaborarea sistemului 

informaţional 

automatizat de evidenţă 

a infracţiunilor 

“Registrul informaţiilor 

criminalistice şi 

criminologice” 

 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal 

 

Sistem 

elaborat şi 

aplicat 

Trimestrul I 

2013– IV 2014 

Procuratura Generală a elaborat un caiet de sarcini care 

cuprinde obiectivele, modul de creare și aplicare a  

sistemului informaţional.  

În scopul realizării acțiunii a fost format un grup de lucru 

cu participarea reprezentanților Programului Națiunilor 

Unite pentru Dezvoltare (UNDP), și ai Procuraturii 

Generale care urmează să organizeze și să desfășoare 

achiziițiile publice în scopul selectării agentului economic 

pentru desfășurarea lucrărilor necesare. 

Realizat 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

Au fost 

alocaţi 

1.630,2 mii 

lei 

 

Pentru anul 

2013 -

1774,2 lei  

Aceste 

mijloacele 

financiare 

sînt alocate  

pentru 

realizarea 

acțiunilor  

2.4.1. 

pct.1), 

6.4.4. 

pct.2)  și 

6.4.4. 

pct.3).   

 

 

 Caietul de 

sarcini. 

 

Acţ. 2.4.2. punct. 3 

,,Monitorizarea 

implementării modului 

unitar de prelucrare şi 

analiză a datelor 

statistice ce ţin de 

justiţia penală” 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Procuratura 

Generală,  

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal, 

Biroul 

Naţional de 

Statistică, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Curtea 

1. Plan de 

implementa

re elaborat 

2. 

Monitoriza

re 

desfăşurată 

3. Raport 

de 

monitorizar

e întocmit 

şi difuzat 

Trimestru IV 

2013 

- Trimestru IV 

2014 

Odată cu aprobarea Regulamentului privind modul unitar 

de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia 

penală, urmează să fie elaborat Planul de implementare şi 

se va asigura  monitorizarea implimentării prevederilor 

regulamentului. 

 

Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Mijloace 

financiare 

nu au fost 

alocate. 
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Supremă de 

Justiţie 

 

Act. 2.4.3. punct. 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 

Naţional 

AntiCorupţie

, Serviciul 

Vamal 

 

 

 Sistemul  

unitar de 

indicatori 

instituit şi 

implementa

t 

Trimestrul II 

2012 -  

Trimestrul IV 

2014 

Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor au 

aprobat prin indicatorii de performanţă relevanţi, fiind 

plasat şi pe site-ul Procuraturii (Hotărârea Consiliului 

Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 

2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 

evaluarea performanţelor profesionale ale procurorilor. 

La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor 

de performanţă la nivelul fiecărei subdiviziuni. În 

domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii urmăririi 

penale, contribuirii la înfăptuirea justiţiei şi alţi indicatori 

de performanţă ce ţin de alte domenii de activitate a 

procuraturii. 

Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituţii 

implicate în procesul penal (Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie) să se 

creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor 

de performanţă pentru ca acţiunea să nu fie supusă riscului 

de nerealizare. 

Luînd în considerație propunerile Centrului Naţional 

Anticorupţie, Inspectoratului General al Poliţiei şi ale 

Serviciului Vamal, prin Ordinul Procurorului General nr. 

69/28 din 14.11.2013 a fost constituit un grup de lucru 

pentru instituirea şi implementarea unui nou sistem  unitar  

de  indicatori  de performanţă pentru  toate instituţiile 

implicate în procesul penal. 

 

 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 

Pentru anul 

2014 au 

fost alocată 

suma  - 

960,0 

- Hotărârea 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor 

nr.12-211/12 din 

11 septembrie 

2012 pentru 

aprobarea 

Regulamentului 

cu privire la 

evaluarea 

performanţelor 

profesionale ale 

procurorilor 

http://www.proc

uratura.md/file/2

012-09-

11%20211%20

Regulament.pdf 

 

Ordinul 

Procurorului 

General nr. 

69/28 din 

14.11.13 

  

 Acţiuni cu termen de realizare mai mare (Trimestrul IV, 2011 – Trimestrul IV, 2013) 

 
 

Numărul domeniului de 

intervenție, numărul şi 

denumirea acţiunii 

(conform Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat  

din Planul 

 de acțiuni 

Termenul  

prevăzut  

pentru  

implementarea 

acțiunii 

Măsurile întreprinse 

(descriere succintă, concisă, unitară) 

 

Nivelul de 

Implementa

re 

al acțiunii  

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate)

; Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

Dificultăţi, 

Riscuri;  

Concluzii, 

recomandări  

Documente 

probatoare 

http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
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recepționată  

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Act. 2.2.2 punct. 4 

Creara mecanismelor 

de măsurare a 

performanţei prin 

sondajele de opinie în 

rîndul justiţiabililor 

privind activitatea 

organelor procuraturii 

Ministerul 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor, 

Procuratura 

Generală 

 

1.Metodolo

gie 

elaborată 

2.Sondaje 

de evaluare 

a 

performanţ

ei, 

desfăşurate 

3.Rezultate

le 

sondajelor, 

sintetizate 

şi date 

publicităţii 

Trimestrul I 

2013 – IV 2014 

Nu au fost întreprinse careva măsuri.  Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

   

Act. 2.2.3. punct 2  

Elaborarea/ revizuirea 

regulamentelor de 

organizare şi 

funcţionare a 

Consiliului Superior al 

Procurorilor şi a 

organelor acestuia 

 

Consiliul 

Superior al 

Procurorilor 

Proiectele 

regulament

elor 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV  

2013 – I 2014  

Au fost elaborate și aprobate de CSP: 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

Regulamentul privind procedura alegerii din rîndul 

procurorilor a membrilor Consiliului Superior al 

Procurorilor, Colegiului de calificare şi Colegiului 

disciplinar;  

 Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului 

disciplinar şi răspunderea disciplinară a procurorilor;  

 Regulamentul Colegiului de calificare; 

 Regulamentul privind modul de promovare în serviciu a 

procurorilor;  

 Regulamentul privind modul de organizare şi de 

desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de 

procuror în procuraturile teritoriale şi specializate; 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Acte normative 

elaborate: 

1.Regulamentul 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor; 

2.Regulamentul 

privind 

procedura 

alegerii din 

rîndul 

procurorilor a 

membrilor 

Consiliului 

Superior al 

Procurorilor, 

Colegiului de 

calificare şi 

Colegiului 

disciplinar;  

3. Regulamentul 

cu privire la 

activitatea 
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Colegiului 

disciplinar şi 

răspunderea 

disciplinară a 

procurorilor;  

4. Regulamentul 

Colegiului de 

calificare; 

 5.Regulamentul 

privind modul 

de promovare în 

serviciu a 

procurorilor;  

 6.Regulamentul 

privind modul 

de organizare şi 

de desfăşurare a 

concursului 

pentru ocuparea 

funcţiei de 

procuror în 

procuraturile 

teritoriale şi 

specializate; 

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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – II 2014 

La 11 iulie 2013, prin Ordinul comun al ministrului 

justiţiei şi al Procurorului general  nr. 307/46 a fost creat 

Grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de legi în 

scopul realizării şi promovării reformei procuraturii. Din 

componenţa Grupului au făcut parte reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei, Procuraturii Generale, societăţii 

civile, precum şi reprezentanţi ai Misiunii Europene în 

Republica Moldova. De asemenea, la lucrările grupului au 

fost invitaţi reprezentanţi ai Misiunii OSCE în Republica 

Moldova, Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova, Reprezentanţi ai Oficiului Consiliului 

Europei în Republica Moldova, Misiunii Norvegiene de 

Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova 

(NORLAM). 

Activitatea Grupului de lucru s-a materializat prin două 

documente elaborate şi prezentate: 

1) Concepţia de reformare a Procuraturii. Consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei (prezentată în şedinţă 

publică la 20 noiembrie 2013); 

2) proiectul Legii cu privire la Procuratură (transmis 

ministrului justiţiei şi Procurorului General la 12 

decembrie 2013).  

Realizat 

parţial  

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii. 

Concepţia de 

reformare a 

Procuraturii. 

Consolidarea 

profesionalismul

ui şi a 

independenţei 

elaborată de 

grupul de lucru 

 

Proiectul de 

Lege cu privire 

la procuratura 

elaborat de 

grupul de lucru 
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Actualmente, atît Concepţia de reformare a 

Procuraturii. Consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei, cît şi proiectul Legii cu privire la 

Procuratură sunt supuse discuţiilor în cadrul unui grup de 

lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea  

Concepţiei de reformare a Procuraturi şi elaborarea 

proiectelor de acte normative ce vizează reforma activităţii 

Procuraturii, format prin Dispoziţia Preşedintelui 

Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014. Grupul 

numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte 

normative cu privire la reformarea Procuraturii (eventual, 

şi a proiectului de modificare a Constituţiei) şi prezentarea 

acestora Parlamentului spre adoptare. 

Act. 2.3.1 punct. 1  

Consolidarea 

capacităţilor de 

expertiză medico-legală 

ale 

laboratoarelor(analiza 

ADN) 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Ministerul 

Sănătăţii 

 

 

Echipamen

tul necesar 

procurat 

Trimestrul I 

2013– IV 2016 

Banii pentru realizarea măsurii au fost alocaţi Ministerului 

Sănătăţii. Mijloacele necesare pentru implementare acțiunii 

au fost alocate Ministerului Sănătății care a organizat 

licitația publică nr.1692/13 (Buletinul achizițiilor publice 

nr.84 din 25 octombrie 2013) pentru procurarea 

echipamentului medical necesar. 

Lotul de echipament a fost livrat Ministerului Sănătății 

către 31 decembrie 2013 și stocat la Centrul de Medicină 

Legală. 

De asemenea prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.551 din 

14 mai 2013 a fost instituit un grup de lucru responsabil de 

realizarea activităților din domeniul cercetărilor genetice. 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Ordin elaborat 

Licitație 

desfășurată 

Echipament 

procurat 

 

Act. 2.3.1. punct. 5 

Achiziţionarea 

echipamentului modern 

necesar pentru 

cercetări şi investigaţii  

în procesul efectuării 

expertizelor judiciare. 

 

 

 

Ministerul 

Justiţiei  

 

 

Echipamen

t 

achiziţionat

. 

Trimestrul I 

2013 Trimestrul 

IV 2016 

Au fost identificate necesităţile CNEJ cu privire la 

echipamentul necesar pentru cercetări şi investigaţii în 

procesul efectuării expertizelor judiciare. 

A fost planificată petrecerea  licitaţiei publice în vederea 

procurării echipamentului de laborator, optic şi de precizie 

necesar. 

 

Prima procedură de achiziţii licitaţia publică 13/00495 din 

15.10.2013 nu s-a realizat pe motivul că:  

1.Parametrii tehnici propuşi de către ofertanţi nu 

corespundeau cu parametrii indicaţi în caietul de sarcini al 

CNEJ; 

2.Preţurile propuse de către ofertanţi depăşeau semnificativ 

suma estimativă a licitaţiei; 

 

Procedura repetată LP 13/00934 a fost petrecută la 16. 

12.2013. Ca rezultat au fost semnate două contracte cu doi 

operatori economici şi înregistrate pe 27.12.2013 la 

Agenţia de achiziţii Publice.  

 

Luînd în consideraţie că valabilitatea contractelor este până 

Nerealizat

ă 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Au fost 

alocată 

suma de 

522500 lei 

(fără TVA) 

 

627 000 

Dificultăţi: 
Preţurile stabilite 

de către grupul de 

lucru reieşind din 

sursele 

informaţionale, 

conform ofertelor 

de la producători şi 

dileri sunt de 2-10 

ori mai mari decît 

preţurile prezentate 

de ofertanţi.  

 

Riscuri: 

Scăderea calităţii şi 

neefectuarea unor 

genuri de 

expertiză.  

 

Recomandări: 

Formarea unui 

Proiectul pentru 

petrecerea 

Licitaţiei 

Publice 

nr.13/00495 

privind achiziţia 

echipamentului 

de laborator, 

optic şi de 

precizie 
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la data de 31. 12. 2013, iar documentele de plată pentru 

efectuarea cheltuielilor pe anul 2013 au putut fi prezentate 

la Trezoreria teritorială Chişinău până la data de 

24.12.2013, încheierea contractelor nu a fost posibilă.  

 

 

 

organ specializat 

care să verifice 

corectitudinea 

stabilirii preţurilor 

la oferte.  

 

Act. 2.3.3. punct 3  

Elaborarea unui nou 

proiect de regulament 

privind Centrul 

Naţional de Expertize 

Judiciare 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiect de 

regu-

lament 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – I 2014 

Realizarea acţiunii este în dependenţă directă de adoptarea 

proiectului de lege prevăzut la pct. 2.14.1, fapt ce 

determină imposibilitatea realizării actualmente a acţiunii 

în cauză. 

Nerealizat

ă (pentru 

perioada 

de 

raportare) 

   

Act. 2.3.4. punct 1  

Efectuarea unui studiu 

privind condiţiile, 

regulile şi procedura de 

formare şi funcţionare 

a grupurilor 

interdepartamentale 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

 Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie

,Serviciul 

Vamal 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul IV 

2013 – I 2014  

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea 

reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 

semestrul I al 

anului 2014. 

Act. 2.3.5. punct. 1  

Efectuarea studiului 

privind necesitatea 

specializării actorilor 

din faza prejudiciară 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate 

Trimestrul I 

2013– I 2014 

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea 

reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

Pentru 

2013 au 

fost alocate 

- 28,6  

Pentru 

2014 au 

fost alocate  

-15,0 

 Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 

semestrul I al 

anului 2014 
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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 uor 

propuneri de 

modificare a cadrului 

normativ 

Procuratura 

Generală, 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne, 

Centrul 

Naţional 

Anticorupţie, 

Serviciul 

Vamal 

 

1.Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

2.După caz, 

proiecte de 

acte 

normative 

elaborate şi 

remise spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

2013– II 2014 

S-a solicitat de la instituțiile coresponsabile desemnarea 

reprezentanților pentru a fi incluși în grupul de lucru. 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

  Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 
semestrul I al 

anului 2014. 

Act. 2.5.1. punct. 3  

Elaborarea proiectului  

de   modificare a 

Codului de procedură 

penală  

nr. 122-XV din 14 

martie 2003, a Codului 

de executare nr. 443-

XV din 24 decembrie 

2004, a Codului penal 

nr. 985-XV din 18 

aprilie 2002 şi a altor 

acte normative 

Ministerul 

Justiţiei 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul III 

2013 – I 2014 

Executarea acestei acţiuni este direct legată de 

acţiunea 1 şi 2 Domeniul specific de intervenţie 2.5.1. care  

prevăd : 

- evaluarea aplicabilităţii măsurilor preventive 

neprivative de libertate; 

- evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor 

penale privative şi neprivative de libertate.  

În partea ce ține de modificarea Codului de executare, 

de către a fost elaborat și promovat proiectul Legii pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 

penal, Codul de procedură penală, Codul de executare, 

Codul contravențional), care prevede liberalizarea 

pedepselor penale prin completarea articolului 64 Cod 

Penal cu alineatul (31). Acest proiect de lege a fost aprobat 

de Guvern prin Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 

16.12.2013 și adoptat de Parlament prin Legea nr.315 din 

20.12.2013 

 

Realizată     

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 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV – 

2013 – II 2014 

În partea ce ţine de ”deferirea cauzelor de pe rolul 

instanţelor judecătoreşti mediatorilor în cazul în care 

împăcarea are drept rezultat încetarea urmăririi penale”, 

acţiunea este realizată prin intermediul: 

- Legii nr. 66 din 5 aprilie 2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, lege elaborată şi 

promovată de Ministerul Justiţiei. Legea în cauză propune 

completarea cu Codului de procedură penală cu 

reglementări exprese privind soluţionarea cauzei în 

procedura                                medierii ori împăcării 

părţilor (art. 3441 din CPP); 

- proiectului Legii cu privire la mediere (pct.5.1.2(2) 

PA SRSJ), care a fost remis spre avizare repetată prin 

scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13 şi urmează a fi remis 

Realizată 

(pentru 

perioada 

de 

raportare)  

  Site-ul 

Ministerului 

Justiţiei, rubrica 

Proiecte de acte 

normative:  

http://www.justi

ce.gov.md/page

view.php?l=ro&

idc=192 
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asigurarea respectării 

drepturilor victimei 

Guvernului spre examinare pînă  în luna martie 2014. De 

asemenea, acest aspect urmează să fie abordat şi prin 

intermediul modificărilor la cadrul normativ conex după 

adoptarea proiectului Legii cu privire la mediere. 

Totodată, în partea ce ţine de ”instituirea obligativităţii 

de a aplica proceduri simplificate”, suplimentar, urmează a 

fi elaborate unor amendamente ale cadrului legal, ca 

rezultat al lansării studiului prevăzut la pct. 2.5.2(1)PA 

SRSJ . 

Acț. 2.5.2.punct. 3 

Modificarea 

mecanismului medierii 

garantate de stat în 

vederea sporirii 

funcţionalităţii acestuia 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

 

 

Studiu 

efectuat şi 

recomandăr

i formulate  

 

Trimestrul IV 

2013– II 2014 

În cadrul elaborării și discuțiilor publice a proiectului noii 

Legi cu privire la mediere Consiliul de Mediere a  înaintat 

propuneri referitoare la optimizarea mecanismului medierii 

garantate de stat. Totodată, prin scrisoarea expediată în 

adresa Ministerului Justiției din 17.11.2013, Consiliul de 

Mediere a propus de includerea medierii în Sistemul de 

asistență juridică garantată de stat. 

 

În perioada 29 octombrie – 02 noiembrie, cu suportul 

UNDP, a fost organizată o vizită de studiu în Olanda cu 

tematica ”Medierea si asistenta juridica garantata de stat”.  

Cadrul normativ de bază pentru dezvoltarea medierii 

garantate de stat constituie parte componentă a  proiectului 

Legii cu privire la mediere, care a fost remis spre avizare 

repetată prin scrisoarea nr. 03/11684 din 14.12.13 şi 

urmează a fi remis Guvernului spre examinare pînă  în luna 

martie 2014. 

Alte aspecte ce ţin de reglementarea medierii garantate de 

stat vor fi realizate drept urmare a modificării cadrului 

normativ conex, după adoptarea proiectului Legii cu 

privire la mediere. 

Nerealizat

ă 

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 

 Realizarea 

acestei acțiuni 

este în 

dependență 

directă de 

elaborarea și 

adoptarea noii 

Legi cu 

privire la 

mediere. 

Proiectul Legii 

cu privire la 

mediere 

din 02.01.2014 

 

Scrisoarea 

Consiliului de 

Mediere din 

17.11.2013 

 

 

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 privire 

la protecţia martorilor 

şi altor participanţi la 

procesul penal 

Ministerul 

Justiţiei, 

Procuratura 

Generală 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare  

Guvernului 

Trimestrul IV 

2013 – II 2014  

Această acţiune este planificată spre realizare în planul de 

activitate a grupului de lucru pentru primele trimestre ale 

anului 2014.  

Nerealizat

ă  

(pentru 

perioada 

de 

raportare) 
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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 

Procuratura 

Generală,  

Ministerul 

Afacerilor 

Interne,  

Serviciul 

Vamal, 

Centrul 

Naţional 

AntiCorupţie 

 

Coduri 

deontologic

e revizuite 

şi aprobate 

Trimestrul III 

2013 – III 2014 

Acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul de activitate al 

Procuraturii Generale pentru semestrul I al anului 2014 în 

scopul antrenării unor subdiviziuni în realizarea acestei 

măsuri în termenul stabilit. 

Realizată 

parţial 

(pentru 

perioada 

de 

raportare)  

  Planul de 

activitate al 

Procuraturii 

Generale pentru 

semestrul I al 

anului 2014. 

 


