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: 26 noiembrie 2014
Şedinţa nr. : 08/14
Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dl.Valentin Covali
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni:
Acţ. 2.1.1. pct.3 ,,Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi
funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate”
(Trimestrul III - IV 2013 – I - II 2014)
Act. 2.4.2. punct. 2 Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice
ce ţin de justiţia penală
(Trimestrul II 2013 – III 2013)
Acț. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce
ţin de justiţia penală
(Trimestrul IV 2013 – IV 2014)
Intervenient - Gheorghe Malic (Ministerul Afacerilor Interne)
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
(Trimestrul IV 2011 - III 2013)
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
(Trimestrul II 2012 - I 2013)
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
(Trimestrul III 2013 - I 2014)
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
(Trimestrul I 2013 - III 2013)
Acț. 2.5.2.punct. 3 Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii
acestuia
(Trimestrul IV 2013 - II 2014)
Intervenient - Natalia Roşca (Ministerul Justiției)
Acț. 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
(Trimestrul II 2013 - III 2013)
Acț. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii
(Trimestrul II 2013 - III 2013
Intervenient - Diana Demidețchi (Procuratura Generală)
II. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul II, 2015.
III. Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
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- 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
Avînd în vedere faptul că președintele Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II nu a fost
prezent, în lipsa vice-președintelui, grupul de lucru a decis alegerea unui președinte ad-hoc.
Au fost înaintați următorii candidați: Diana Demidețchi, Gheorghe Malic și Natalia Roșca.
A fost pus la vot candidatura membrului Diana Demidețchi. Votat unanim.
Diana Demidețchi:
Ședinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II a fost declarată deschisă. Agenda votată
unanim.
I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni:
Gheorghe Malic:
Acţ. 2.1.1. pct.3 ,,Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi
funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate”
(Trimestrul III - IV 2013 – I - II 2014)
În perioada noiembrie 2013 – februarie 2014 a fost realizată o monitorizare complexă a implementării
modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al MAI şi al instituţiilor subordinate.
Acțiunea a fost finalizată cu elaborarea unui raport prezentat factorilor vizați în cadrul unui eveniment, care a
avut loc pe 15.04.2014. Raportul a fost difuzat, prin e-mail, la toate subdiviziunile MAI pentru implementarea
recomandărilor.
Astfel, pentru a evita situaţia în care evaluarea performanţelor de face doar formal, se recomandă ca criteriilor
existente să se adauge criterii specifice. Printre acestea ar putea fi:
-Capacitatea de luare a deciziilor (cu referire la procesarea incidentelor, discreţia şi simţul
măsurii/proporţionalităţii de care dă dovadă angajatul);
-Cunoştinţele specifice (în ce măsură cunoaşte şi aplică actele sectoriale, departamentale, ministeriale, etc.)
-Criterii specifice conform activităţii: diferite pentru poliţia de patrulare şi cea de investigaţii, de exemplu.
Evaluarea performanţelor poate constitui un mecanism cu adevărat eficient de responsabilizare şi „activizare” a
personalului atunci cînd acesta este completat cu o motivare corespunzătoare pentru performanţele obţinute.
Merită evidenţiată activitatea ministerului referitoare a aplicarea sondajelor de opinie, drept una din metode de
evaluare a activităţii poliţiei. Astfel, conform sondajelor desfăşurate pe parcursul anului 2013, încrederea
populaţiei în poliţie a crescut de la 33,5% în mai 2013, la 42,4% în decembrie 2013, conform sondajelor de
opinie desfăşurate de Institutul de Politici Publice. Observăm o tendinţă de creştere a nivelului de încredere în
aproape toate instituţiile MAI, îndeosebi a pompierilor/salvatorilor, care şi aşa era cea mai înaltă (77%) şi s-a
ridicat la 83%. O singură subdiviziune a pierdut puţin din încrederea populaţiei, şi anume cea a carabinierilor
(de la 47% în mai, la 45% în decembrie 2013).
S-a decis: Acțiune realizată.
Act. 2.4.2. punct. 2 Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice
ce ţin de justiţia penală
(Trimestrul II 2013 – III 2013)
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Acț. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce
ţin de justiţia penală
(Trimestrul IV 2013 – IV 2014)
S-a decis: Acțiune nerealizată.
Natalia Roşca:
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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
(Trimestrul IV 2011 - III 2013)
La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost transmis
pentru expertiză Comisiei de le Veneția. Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a menționat că opinia
sa va fi adoptată în sesiunea plenară din perioada 20-21 martie 2015.
Gheorghe Malic:
A propus ca această acțiune să fie studiată sub aspectul oportunității și de a exclude acțiunea în cauză.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
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
(Trimestrul II 2012 - I 2013)
Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - .
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695. Proiectul Legii cu privire la
Procuratură a fost transmis Grupului de lucru parlamentar pentru definitivarea Concepției de reformare a
Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin
Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, pentru definitivare și promovare,
prin scrisoarea comună a ministrului justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai
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.
La 13 noiembrie 2014, prin scrisoarea nr. 01/10868, proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost transmis
pentru expertiză Comisiei de le Veneția. Comisia a confirmat recepționarea proiectului și a menționat că opinia
sa va fi adoptată în sesiunea plenară din perioada 20-21 martie 2015.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
(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 acțiunii în cauză.
S-a decis: Acțiune nerealizată.
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
(Trimestrul I 2013 - III 2013)
S-a decis: Acțiune nerealizată.
Acț. 2.5.2.punct. 3 Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii
acestuia
(Trimestrul IV 2013 - II 2014)
Baza normativă pentru medierea garantată de stat a fost creată drept urmare a promovării proiectul Legii cu
privire la mediere (pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr.
03/6163 din 18.06.14 şi a fost aprobat la ședința Guvernului din 16 iulie 2014, prin Hotărîrea Guvernului nr.
646 din 07.08.2014. Actualmente proiectul este la etapa examinării în comisiile parlamentare, acesta fiind
înregistrat
în
Parlament
cu
nr.
328
la
data
de
08.08.2014
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/roRO/Default.aspx
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Diana Demidețchi:
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Acț. 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
(Trimestrul II 2013 - III 2013)
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Acț. 2.2.6 punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii
(Trimestrul II 2013 - III 2013
S-a decis: Acțiune nerealizată.
II. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Planului de activitate privind Pilonul II, 2015.
Igor Blanari:
A informat membrii Grupului de lucru despre perioada de colectare a datelor privind întocmirea Planului de
activitate pentru anul 2015 și a solicitat membrilor Grupului de lucru de a-și planifica activitatea și a transmite
datele către secretariat pentru pregăti Planul de activitate pentru 2015 spre aprobare.
Gheorghe Malic:
A menționat repetat ca calitatea membrul grupului de monitorizare nu presupune și raportare, astfel el nu
cunoaște care sunt activitățile Ministerului. Mai mult decît atît, el reprezintă Inspectoratul General de Poliție și
MAI, care este instituția indicată în Planul de Acțiuni.
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.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1. Toți membrii prezenți au votat unanim candidatura dnei Diana Demidețchi ca președinte al Grupului de lucru
pentru Pilonul II ales ad-hoc.
2.Acț. 2.4.2 p.3 Monitorizarea implimentării modului unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce țin de
justiția penală (Trimestrul IV 2013 – IV 2014) pentru următoare ședință.

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 24 decembrie 2014, ora 15:00
- Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), 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

____________________
Diana Demidețchi

Secretarul Grupului de lucru

____________________
Igor Blanari
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[ 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
B.
1
2
3
4
C.
1
D.
1
E.
1
2
3
4.

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Natalia Roșca
Gheorghe Malic
Veaceslav Didîc
Alexandru Carmanovici
Natalia Bargan
Grigore Manoli
Diana Demidețchi
Anastasia Mihălceanu
Ilie Chirtoacă
Membrii observatori
Dumitrița Bologan
Pavel Postica
Graur Daniel
Virjinius Sabutis
Membrii invitaţi
Iurie Levinte
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionesie
Anatolie Țurcan
Liliana Catan
Valentin Covali

Instituţia reprezentată

Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Interne
Institutul Naţional al Justiţiei
Serviciul de Informații și Securitate
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Uniunea Avocaţilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Centrul de Resurse Juridice
NORLAM
Promo-Lex
Asistent Procuratura Generală
EUHLPAM
Junior expert European Union Project
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Consilul Superior al Magistraturii
Curtea Supremă de Justiție
Consiliul Superior al Procurorilor
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