
 

Data: 28 noiembrie2014 

Ședința nr.: 9 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda VIERU, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

14:00 – 

14:30 

 

Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial 

și nerealizate 

Consilliul Superior al Magistraturii (intervenție- Tatiana Răducanu, membru 

CSM) 

4.1.4 p. 2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţiei 

prin elaborarea unor recomandări metodologice 

4.1.5 p.7 – Achiziţionarea aparatelor poligraf de detecţie a comportamentului simulat 

4.1.5 p.8 -Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea 

aparatului poligraf de detecţie a comportamentului simulat 

4.2.4 p.1 – Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale şi de sensibilizare 

a opiniei publice cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului justiţiei 

4.2.4 p.2 – Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanţilor 

sectorului justiţiei 

4.2.4 p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din 

sectorul justiţiei şi publicarea acestora pe Internet 

4.3.2 p. 3- Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu 

aparatul poligraf şi mediatizarea utilizării acestuia 

4.3.3 p. 3 -Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor 

de integritate pentru reprezentanţii sectorului justiţiei 

4.3.4. p. 3 -   Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea 

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 
 

 

14:30– 15:45 

Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul IV 

pentru anul 2015 

15:45- 16:00 Comentariiși sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului: 6 membri prezenți din numărul total de 16 membri cu drept de 

vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  Nu pot fi puse la vot careva propuneri, pe motivul lipsei 

cvorumului. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Nadeja Vieru:  

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție aprobarea Agendei pentru ședința din 28.11.2014 

 

MINISTERUL 

JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

 



 

III. Subiectul I. Rundă de discuții cu privire la starea de lucruri asupra acțiunilor realizate parțial 

și nerealizate 

Igor Grosu : 

La acțiunile incluse în agendă spre a fi discutate, pot comunica că CSM nu a întreprins careva măsuri, 

pentru a evolua starea de lucruri, astfel careva modificări nu s-au înregistrat. 

Suplimentar, pot să comunic că la acțiunea 4.2.4.p.4 prin Dispoziția nr. 48 din 27.11.2014, a fost creat 

un grup de lucru în vederea realizării acestei acțiuni. 

Secretariat: 

Avînd în vedere lipsa cvorumului, se propune includerea în agenda din decembrie 2014 a acestei 

acțiuni. 

Gheorghe Malic: 

Pe motivul lipsei unor informații din partea instituțiilor, propun înaintarea demersurilor prin care să fie 

atenționate instituțiile despre nerealizarea acțiunilor, precum și solicitări de a comunica motivul 

neexecutării acțiunilor din SRSJ. 

De asemenea se solicită expedierea către șefii instituțiilor implementatoare a demersurilor privind 

asigurarea prezenței membrilor cu drept de vot în cadrul ședințelor. 

 

Subiectul II. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul IV 

pentru anul 2015 

Secretariat : 

Se propune realizarea planului de activitate a grupului de lucru pentru Pilonul IV cu aprobarea acestuia 

în ianuarie 2015. Se solicită selectarea acțiunilor nerealizate, realizate parțial scadente, precum și a celor 

cu termen mai mare de implementare și cu termen mai mare de realizare. Instituțiile urmează să planifice 

acțiunile inclusiv în primele luni ale anului 2015, determinarea subacțiunilor pentru fiecare activitate în 

parte și stabilirea perioadei expres pentru acre își planifică realizarea acțiunii. 

 

Subiectul III. Comentarii și sugestii din partea donatorilor și societății civile; 

Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe 

 

Nadejada Vieru: 

Ședința se declară închisă.  

III. Decizii ale Grupului de lucru  

      -   Înaintarea unui demers către instituțiile implementatoare privind urgentarea realizării acțiunilor și 

prezentarea de explicații în cazul acțiunilor nerealizate, realizate parțial. 

 

- De a include în agenda din decembrie 2014  subiectul ce ține de realizarea acțiunii 4.2.4.p.4. 

- De a înainta demers către instituții privind asigurarea prezenței membrilor cu drept de vot în 

cadrul ședințelor . 

. 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 19 decembrie 2014 ora 14:00 

- Locul desfășurării: Ministerul Justiției al Republicii Moldova, at. 2, sala 227  

- Subiecte de discutat: Planul de activitate pentru anul 2015 

 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV; 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 



Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției 

   

VII.  Semnături  

          Preşedintele Grupului de lucru                                                  Secretarul Grupului de lucru 

 

            Nadejada VIERU                                                                          Doina Cazacu 

           

        _____________________                                                                ____________________  

 

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1. Diana Demidețchi Consiliul Superior al Procurorilor 

2. Igor Grosu Consiliul Superior al Magistraturii 

3. Natalia Roșca Ministerul Justiției 

4. Nadejda Vieru Procuratura Generală 

5. Graur Oleg Ministerul Afacerilor Interne 

6. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

 Iurie LEVINTE  Proiectul UE pentru support în coordonarea reformei SRSJ 

D. Secretariat  

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

3. Vladislav Cîrdei Comisia Națională de Integritate 



4. Lilia Carașciuc Transparency Internațional-Moldova 

5. Valentin COCÎRLĂ  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6. Galina STRATULAT Curtea Supremă de Justiție 

7. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

8. Iulia Gorbatenco Institutul Naţional al Justiţiei 

9. Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

10. Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 

 

 


