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: 29 iulie 2015
Şedinţa nr. : 06/15
Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte Valentin COVALI
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016
II. Discuții generale:
-Comentarii și sugestii din partea donatorilor și 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 9 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 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. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016.
Valentin Covali:
Procuratura Generală şi Consiliul Superior al Procurorilor solicită acordarea asistenței financiare externe pentru
anul 2016 în scopul realizării unor acțiuni prioritare din Pilonul II al Planului de acțiuni pentru implementarea
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Acțiunile respective nu au fost implementate
în termenul stabilit, sau nu pot fi implementate în continuare, din lipsa mijloacelor financiare care urmează a fi
alocate din contul bugetului de stat sau a insuficienței acestora,urmare a acestora este scrisoarea nr.09-04/568
30.06.2015, „Cu privire la suspendarea efectuării unor cheltuieli din bugetul de stat”, Ministerului
Finanţelor a informat Procuratura Generală despre blocarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului de
stat din granturi și împrumuturi externe pentru suport bugetar sectorial şi a solicitat suspendarea angajării şi
contractării mărfurilor, serviciilor, procurărilor şi lucrărilor din sursele date, iar contractele deja încheiate
urmează a fi revizuite. În aceste condiții, există un risc sporit de nerealizare a acțiunilor considerate prioritare şi
pînă la expirarea termenului de implementare a Strategiei, fapt care va atrage după sine neexecutarea
obiectivelor trasate de Strategie și a angajamentelor asumate de Republica Moldova față de organismele
europene, precum și va face mai dificilă aplicarea prevederilor noii Legi cu privire la Procuratură ce țin de
instituirea standardelor din ţările europene în organizarea şi activitatea sistemului organelor Procuraturii și
fortificarea capacităţilor Consiliului Superior al Procurorilor, de aceea suportul organizațiilor din domeniul
dreptulului vor fi binevenite.
Ion Costanda:
Ministerul Justiției propune a fi susținute financiar de către donator două acțiuni, fapt ca ar asigura un suport în
realizarea în termen a acestora. Or, necesitatea experților și a echipamentului necesar în efectuarea expertizelor
sunt necesitățile prioritare la acest moment.
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Veaceslav Iurțuc:
Ministerul Afacerilor Interne arenevoie de suportul pentru procurarea a 2 autolaboratoare criminalistice. Întru
realizarea acestei subacțiuni, de către CTCEJ a fost întocmit caietul de sarcini pentru aceste autolaboratoare și
ulterior înaintat către Serviciul achiziții și logistică al IGP pentru a iniția procedura de achiziții, însă suportul
donatorilor va accelera realizarea acțiunii.
II. Discuții generale.
Igor Blanari:
Stimați membri rugămintea este ca în decurs de șapte zile să revedeți această listă și să veniți cu completări,
modificări, deoarece această listă de acțiuni prioritare va fi comasată și va fi supusă discuțiilor și aprobării în
următoarea ședință.
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: 00 septembrie 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

____________________

____________________

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

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Valentin Covali
Veaceslav Iurțuc
Igor Grosu
Svetlana Novac
Natalia Bargan
Grigore Manoli
Dimitru Colesnic

Instituţia reprezentată
Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Consilul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Telecomunicații Speciale
Uniunea Avocaţilor
Serviciul de Informații și Securitate

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

2

8
9
B.
C.
1
2
D.
1
E.
1
2
3
4

Valeriu Cupcea
Ion Costanda
Membrii observatori
Membrii invitaţi
Iurie Levinte
Erik Svanidze
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionisie
Vladislav Gribincea
Liliana Catan
Nadejda Vieru

Centrul Naţional Anticorupţie
Ministerul Justiției
Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul justiției
Expert
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Curtea Supemă de Justiție
Procuratura Generală
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