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: 24 iunie 2015
Şedinţa nr. : 05/15
Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dna. Nadejda Vieru
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:

I. Erik Svanidze, Lider de echipă,Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul justiției
din Moldova.
II. Evaluarea implementării Pilonului II din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în
baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact), Katerina Velichkova, expert.
III. Discuții, comentarii și schimb de opinii.
IV. Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul II care
urmează a fi supus evaluării de impact.

I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri.
b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări.
II. Deliberări conform Agendei
Igor Blanari:
Stimați membri ai Grupului de lucru, din păcate nu avem nici președinte, nici vicepreședinte din motive
obiective. În acest sens, propun să discutați alegerea unui președinte pentru această ședință.
S – a propus în calitate de președinte dna.Nadejda Vieru. S – a pus la vot. Votat unanim.
Nadejda Vieru:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II și, în condiția lipsei unor
propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul
unanim al membrilor prezenți la ședință.
Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia.
I. Erik Svanidze, Lider de echipă,Proiectul de suport a coordonării reformei în domeniul justiției din
Moldova.
Erik Svanidze:
Atelierul de azi este dedicat subiectului privind Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului
Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și progreselor (evaluare de impact).
Amintim că, în perioada februarie-martie 2015, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea reformei în
domeniul justiției în Republica Moldova a susținut inițiativa privind demararea procesului de evaluare a
implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza rezultatelor și progreselor
(evaluare de impact).
În acest sens, expertul internațional Katerina Velichkova (Bulgaria), angajată de Proiect, a elaborat o propunere
pentru conceptul eventualei Evaluări. Propunerea de concept este reflectată în Partea Narativă a Raportului
tehnic al expertului - ”Evaluarea implementării Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în
baza rezultatelor și progreselor. Conceptul și metodologia unei evaluări generale”. Partea Narativă este
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suplimentată cu o serie de Definiții ale noțiunilor relevante procesului de evaluare utilizate în Raport și de un
Tabel cu rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de metode pentru
colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție.
Prin urmare, Vă invităm să luați cunoștință cu Raportul tehnic și, în particular, cu capitolul relevant Pilonului
Dvs. din Tabelul cu rezultatele specifice, rezultatul general și indicatorii de rezultat, precum și o serie de
metode (procedee) pentru colectarea și analiza informației la nivel de domeniu specific de intervenție.
Discuțiile din cadrul Atelierului de lucru vor fi axate pe conținutul Tabelului menționat, sub următoarele
aspecte:
1. Grupul de lucru urmează să decidă care Direcţie strategică / Domeniu specific de intervenţie din Pilonul
respectiv urmează a fi supus evaluării de impact (1 sau maxim 2 Direcţii strategice / Domenii specifice de
intervenţie per Pilon).
2. Completarea sau, după caz, ajustarea indicatorilor de rezultat/impact indicați în Tabel.
3. Completarea sau, după caz, ajustarea metodelor de evaluare a indicatorilor respectivi.
II. Evaluarea implementării Pilonului II din Strategia de Reformare a Sectorului Justiției 2011-2016 în baza
rezultatelor și progreselor (evaluare de impact), Katerina Velichkova, expert.
Katerina Velichkova :
În materialele pe care le aveți în față, găsiți vă rog direcțiile și domeniile care se propun a fi
evaluate/monitorizate, și asupra căror urmează să dicutăm și să stabilim acei indicatori, dar și metodele care se
vor propune pentru evaluare, cît și impactul acestora.
2.1 Direcţia strategică: Revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare
Domeniul specific de intervenţie 2.1.1. Optimizarea cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al
Ministerului Afacerilor Interne / Termen-limită: Anul 2014 / Statutul nivelului de implementare: Parțial
implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.1.2. Revizuirea statutului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice
şi Corupţiei / Termen-limită: Anul 2012 /Statutul nivelului de implementare: Implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.1.3. Clarificarea rolului şi a competenţelor organelor de urmărire penală şi
ale organelor care exercită activitatea operativă de investigaţii / Termen-limită: Anul 2012 /Statutul nivelului
de implementare: Implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.1.4. Optimizarea procedurilor de investigare operativă şi de urmărire penală
Termen-limită: Anul 2012 / Statutul nivelului de implementare: Implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.1.5. Perfecţionarea legislaţiei procesual penale în vederea înlăturării
contradicţiilor existente între aceasta şi standardele din domeniul protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale /Termen-limită: Anul 2012 /Statutul nivelului de implementare: Implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.2.9. Instituirea unui mecanism prin care să se excludă posibilitatea ca
procurorii ierarhic superiori să dea instrucţiuni ilegale procurorilor din subordine; asigurarea independenţei
interne a tuturor procurorilor / Termen-limită: Anul 2012 / Statutul nivelului de implementare: Implementat
Domeniul specific de intervenţie 2.5.1. Liberalizarea politicilor penale prin utilizarea sancţiunilor şi măsurilor
preventive necustodiale pentru anumite categorii de persoane şi anumite infracţiuni / Termen-limită: Anul 2016
/ Statutul nivelului de implementare: În curs de implementare
III. Discuții, comentarii și schimb de opinii.
Grigore Manoli:
Într-adevăr în rezultatul acestei evaluări vom vedea gradul de implimentare a SRSJ.
Victoria Ciobanu:
În legătură cu modificările operate în legislație solicit a modifica sintagma CCCEC în CNA, pentru a urmări
indicatorii reali de evaluare.
Nadejda Vieru:
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Cît privește domeniul 2.1.3 Clarificarea rolului și a compențelor organelor de urmărire penală și ale organelor
care exercită activitatea operativă de investigații, cred că acest domeniu nu poate supus evaluării, or nu se poate
de evaluat competențele organelor de urmărire penală, ce să evaluăm, dacă sunt sau nu completate, au adus la o
îmbunătățire sau nu, este doar o părere.
Iurie Levinte:
Eu aș propune să ne focusăm pe măsurile de investigație, mai ales că, avem cadrul legal necesar în acest sens,
dar și domeniul specific de intervenție 2.1.4 Optimizarea procedurilor de investigație operativă de urmărire
penală, care ar asigura o evaluare mai amplă și am putea să comasăm aceste acțiuni.
IV. Aprobarea deciziei privind Direcţia strategică / Domeniul specific de intervenţie din Pilonul II care urmează
a fi supus evaluării de impact.
În rezultatul atelierului, ședinței, dar și în urma discuțiilor purtate de către membrii Grupului de coordonare și
monitorizare Pionul II al SRSJ 2011 – 2016, au fost evidențiate, supuse aprobării și evaluării domeniile indicate
mai sus, care vor fi comasate într-un act separat și prezentat Grupului de lucru.
Igor Blanari:
S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării
Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 29 iulie 2015, 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
Preşedintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

____________________

____________________

Nadejda Vieru

Igor Blanari
[ SFÂRŞIT ]

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Nadejda Vieru
Anatolie Țurcan

Instituţia reprezentată
Procuratura Generală
Consilul Superior al Magistraturii
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3
4
5
6
7
8
9
B.
1
C.
1
2
D.
1
E.
1
2
3
4

Olga Pisarenco
Natalia Bargan
Grigore Manoli
Bivol Mihai
Victoria Ciobanu
Diana Demideșchi
Arion-Lupu Victoria
Membrii observatori
Dumitrița Bologan
Membrii invitaţi
Iurie Levinte
Katerina Velichkova
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionisie
Vladislav Gribincea
Liliana Catan
Gheorghe Malic

Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Telecomunicații Speciale
Uniunea Avocaţilor
Serviciul de Informații și Securitate
Centrul Naţional Anticorupţie
Consiliul Superior al Procurorilor
Ministerul Justiției
NORLAM
Expert European Union Project
Expert
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Curtea Supemă de Justiție
Ministerul Afacerilor Interne

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016

4

