MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL
Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016

Data: 11 februarie 2015
Şedinţa nr. : 01/15
Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dl.Valentin Covali
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Prezentarea Raportului anual 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al Strategiei de
reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2014.
II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2014 privind Pilonul II. Aprobarea
Raportului.
III. Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali.
I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri
b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări.
II. Deliberări conform Agendei
Valentin Covali:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II. Avem agenda propusă
spre discuție formată din trei subiecte, dacă aveți careva obiecții, completări la agendă, dacă nu sunt, atunci
acceptăm agenda în forma elaborată. Vă rog să vă exprimați prin vot, cine este pentru?
Votat unanim.
Propuneri nu sunt, în acest caz vom trece la agenda stabilită pentru ziua de azi.
I. Prezentarea Raportului anual 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al Strategiei de
reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2014
Igor Blanari:
În baza Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total
81 de acţiuni. În trimestrul IV anul 2014, conform termenelor, trebuiau finalizate 70 acţiuni, dar este prevăzută
perioada de începere a implementării altor acţiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare
de realizare. Raportul reflectă informații cu privire la: termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile
întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și
provocări privind procesul de realizare al acțiunilor, acte probatoare. Din cele 70 acţiuni scadente la data de 31
decembrie 2014 – 43 sunt realizate, 19 realizate parţial, iar 8 nerealizate. La fel 11 din acţiunile cu termen de
realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, cu caracter continuu, din acestea 4 acțiuni
pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 6 acţiuni pot fi considerate realizate parţial pentru
perioada de raportare, în privinţa la 1 acţiune nu s-au întreprins încă acţiuni de realizare.
II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2014 privind Pilonul II. Aprobarea
Raportului.
Au fost expuse comentarii suplimentare pe seama realizării acțiunilor, care se vor regăsi în Raportul de
Monitorizare reactualizat.
Au fost propuse modificări pentru următoarele acțiuni din Raportul de Monitorizare Anual 2014:
- Acț.2.2.3 punct.2 Elaborarea/revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Procurorilor şi a organelor acestuia
Acțiunea a fost votată ca fiind nerealizată.
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016

1

- Acț.2.2.3 punct.4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii
Acțiunea a fost votată ca fiind realizată parțial.
Au fost puse în discuții acțiunuile care au un grad de realizare minim:
- Act.2.2.2 punct.4
- Act.2.2.2 punct.3
- Act.2.2.3 punct.2
- Act.2.2.3 punct.1
- Act.2.2.4 punct.2
- Act.2.2.3 punct.4
- Act.2.2.6 punct.4
- Act.2.2.5 punct.2
- Act.2.2.8 punct.3
- Act.2.2.6 punct.2
- Act.2.3.3 punct.3
- Act.2.2.6 punct.3
- Acţ.2.4.2 punct.3
- Act.2.2.6 punct.5
- Act.2.5.1 punct.4
- Act.2.2.6 punct.6
- Act.2.5.2 punct.1
- Act.2.3.1 punct.6
- Act.2.2.10 punct.3
- Act.2.2.8 punct.2
- Act.2.2.1 punct.2
- Acț.2.3.4 punct.2
- Acţ.2.2.1 punct.3
- Act.2.4.1 punct.1
- Act.2.2.2 punct.2
- Acț.2.4.1 punct.2
- Acț.2.4.1 punct.4
- Act.2.4.2 punct.2
- Act.2.4.2 punct.2
- Acț.2.5.2 punct.3
- Act.2.2.10 punct.2
Valentin Covali:
Stimați membri avînd în vedere faptul că subiectele din agendă au fost discutate, și alte obiecții nu sunt, propun
să vă exprimați prin vot pentru aprobarea Raportului de Monitorizare anual 2014, cine este pentru?
Votat unanim.
III. Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali.
Igor Blanari:
A informat membrii Grupului de lucru despre aprobarea Planului de activitate pentru anul 2015 și a interveni în
cazul oferirii de informații suplimentare pentru definitivarea Planului de activitate pentru anul 2015, precum și a
transmite datele către secretariat pentru definitivarea Planul de activitate pentru 2015.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1. Secretariatul va reactualiza Raportul de Monitorizare în baza modificărilor operate în ședință.
2. Aprobarea Raportului de Monitorizare anual 2014 – Pilon II.
3.Pentru ședința următoarea aprobarea planului de activitate 2015 – Pilon II.
4.De inclus în agendă acțiunile restante.

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 25 martie 2014, ora 15:00
- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8
V. Anexe
- Tabelul de prezenţă
VI. Formula de final
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului şi
este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
VII. Semnături
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
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Preşedintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

____________________

____________________

Valentin Covali

Igor Blanari
[ SFÂRŞIT ]

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B.
1
2
3
C.
D.
1
E.
1
2
3

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Natalia Roșca
Gheorghe Malic
Anatlie Țurcan
Veaceslav Didîc
Grigore Manoli
Valentin Covali
Diana Demidețchi
Valeriu Cupcea
Veronica Savin
Natalia Bargan
Membrii observatori
Levinte Iurie
Dumitrița Bologan
Marit H.Evjemo
Membrii invitaţi
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Liliana Catan
Veaceslav Ionisie
Vladislav Gribincea

Instituţia reprezentată
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne
Consilul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul de Informații și Securitate
Centrul de Telecomunicații Speciale
Expert European Union Project
NORLAM
NORLAM

Secretariatul grupului de lucru
Curtea Supremă de Justiție
Serviciul Vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
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