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Data: 28 mai 2014  

Şedinţa nr.: 05/14 

Locul desfăşurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte ad-hoc Dra Diana Demideţchi  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Aprecierea nivelului de realizare a următoarelor acţiuni: 

 

1. Acţ. 2.2.6 punct 1 Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor 

procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar (Trimestrul III 2012 – I 

2013) – Procuratura Generală 

 

2. Acţ. 2.4.2 punct 2 Elaborarea unui regulament privind modul unitar de prelucrare şi analiză a 

datelor statistice ce ţin de justiţia penală (Trimestrul II – III 2013) – Ministerul Afacerilor 

Interne/Procuratura Generală  

 

3. Acţ. 2.5.3 punct 3 Elaborarea programelor de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la 

drepturile lor (Trimestrul I 2014 – IV 2016) – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

 

4. Acţ. 2.3.4 punct 2 Proiect de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii modului, 

procedurii şi condiţiilor de funcţionare  

a grupurilor interdepartamentale (Trimestrul II – IV 2014) – Procuratura Generală/ Ministerul 

Afacerilor Interne/ Centrul Naţional AntiCorupţie/ Serviciul Vamal 

 

II. Discuţii privind acţiunile scadente nerealizate şi realizate parţial 

 

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

ședințe 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Diana Demideţchi: 

Se declară deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II, cu prezentarea  

subiectelor pe ordinea de zi. Stimaţi colegi, dacă aveţi careva sugestii, propuneri, rog să vă expuneţi. 

Propuneri nu sunt, în acest caz vom discuta  subiectele stabilite în agendă.  

Subiectul 1. Aprecierea nivelului de realizare a următoarelor acţiuni: 

Diana Demideţchi: Prima acţiune este acţ. 2.2.6 pct. 1 Efectuarea studiului cu privire la necesităţile 

de personal ale organelor procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar, 

acest studiu este realizat de Centrul de Resurse Juridice.  

 

Vladislav Gribincea: Studiul este finalizat, doar că urmează să fie lansat pe 20 iunie, astfel menţinem 

calificativul până la şedinţa următoare când vom putea să-i dăm o altă apreciere.  

 

 

 
 

  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 
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Diana Demideţchi: Trecem la următoarea acţiune conform agendei, acţ. 2.4.2 punct 2 Elaborarea unui 

regulament privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală.  

 

Gheorghe Malic: Acţiunea este realizată, în timp de 3 zile va fi remis secretariatului actele probante şi 

ulterior grupului de lucru, iar la următoarea şedinţă a grupului de lucru vom oferi un calificativ acţiunii 

respective.  

 

Diana Demideţchi: A treia acţiune din agendă este acţ. 2.5.3 pct. 3 Elaborarea programelor de 

informare a victimelor infracţiunilor cu privire la drepturile lor. Instituţia responsabilă este Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.  

 

Lidia Carchilan: Referitor la această acţiune, din partea Ministerului Justiţiei a fost trimisă o 

solicitare de delegare a unui raportor, fapt la care s-a răspuns: “În contextul realizării Strategiei de 

Reformă a sectorului Justiţiei, Ministerul Justiţiei de comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei sunt responsabili de dezvoltarea serviciilor de reabilitare a victimelor torturii şi altor rele 

tratamente (acţ. 6.4.2 pct. 2, Pilonul VI).  

În aceeaşi ordine de idei menţionăm că conform acţ 6.4.6 pct. 1 Ministerul Justiţiei este responsabil de 

elaborarea şi promovarea proiectului legii privind reabilitarea victimelor şi altor rele tratamente, care 

pînă la moment nu a fost prezentat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la examinare şi 

avizare. Respectiv, elaborarea şi implementarea unor programe de informare a victimelor infracţiunilor 

cu privire la drepturile lor va fi posibilă cînd va exista un cadru normativ.  

De asemenea, menţionăm că Ministerul Muncii,Protecţiei Sociale şi Familiei nu a beneficiat de careva 

asistenţă privind dezvoltarea cadrului normativ pentru crearea unor programe de informare sau servicii 

pentru persoanele victime ale infracţiunii.” 

 

Vladislav Gribincea: Nu există legătură cauzală între motivarea neexecutării acestei acţiuni şi acţ. 

6.4.6 pct. 1 şi 6.4.2 pct. 2. Programele de informare pot fi demarate în orice moment, nu sunt 

interdependente aceste acţiuni între ele. Propun solicitarea în baza unui demers din partea grupului de 

lucru de a prezenta informaţie relevantă şi să se întreprindă măsuri în vederea realizării acestei acţiuni.  

 

Diana Demideţchi: Punem la vot trimiterea unui demers către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei.  

 

Notă: Votat unanim elaborarea unui demers din partea grupului de lucru către instituţia responsabilă 

de această acţiune.  

 

Diana Demideţchi: Acţ. 2.3.4 pct. 2 Proiect de modificare a cadrului legislativ primar în vederea 

stabilirii modului, procedurii şi condiţiilor de funcţionare a grupurilor interdepartamentale. Această 

acţiune a fost iniţiată în trimestrul II al acestui an. A fost creat un grup de lucru, care s-au întrunit în 

două şedinţe, membri ai grupului de lucru sunt reprezentanţi din cele 4 instituţii responsabile.  

 

Vladislav Gribincea: Este foarte devreme să-i acordăm un calificativ sau o apreciere, deoarece 

această acţiune abia a început. Solicităm Procuraturii Generale să prezinte în şedinţa următoare mai 

multe informaţii.  

Subiectul 2. Discuţii privind acţiunile scadente nerealizate şi realizate parţial 

 Diana Demideţchi: În continuare vom discuta acţiunile scadente realizate parţial şi nerealizate pentru 

a le da o apreciere. Acţ. 2.2.1 pct.2  Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce 

ţine de procedura de numire şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia.  

 

Gheorghe Malic:  Această acţiune a fost apreciată la raportare ca fiind realizată parţial, dar având în 

vedere că este scadentă şi nu a fost dusă la realizare, aceasta este nerealizată, propun schimbarea 

calificativului în nerealizată.  

 

Notă: Acţiunea 2.2.1 pct.2 a fost votată unanim de grupul de lucru ca fiind nerealizată.  
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Diana Demideţchi: Acţ. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 

25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură.  

 

Grigore Manoli: Această acţiune la fel este nerealizată. Nu este finalizată şi a trecut de scadenţă, 

astfel propun votarea spre schimbarea calificativului în nerealizată.  

 

Vladislav Gribincea: Aici trebuie de trimis un demers către Parlament să ne ofere mai multe 

informaţii cu privire la etapa realizării acestei acţiuni.  

 

Notă: Votat unanim shimbarea calificativului acţ. 2.2.2 p. 2 în nerealizată.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.3. pct.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. 

 

Notă: Grupul de lucru a schimbat calificativul din realizată parţial în nerealizată.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.5 pct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.294-XVI din 25 

decembrie 2008 cu privire la Procuratură şi altor acte normative.  

 

Notă: Grupul de lucru a schimbat calificativul din realizată parţial în nerealizată.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.6 2Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează 

personalul procuraturii.  

 

Notă: Votat unanim shimbarea calificativului acţ. 2.2.6 p. 2 în nerealizată.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.8. pct. 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.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim schimbarea calificativului din realizată parţial în nerealizată. 

 

Diana Demideţchi: Act. 2.3.3. pct. 2 Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care 

să reglementeze condiţiile de obţinere a calităţii de expert judiciar; condiţiile de recunoaştere a 

calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obţinut-o într-un alt stat; 

criteriile de admitere şi de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea 

proiectului de modificare a unor acte normative.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim schimbarea calificativului din realizată parţial în nerealizată şi 

trimiterea unui demers de solicitare a informaţiei referitoare la nivelul de implementare a acestei 

acţiuni şi planificarea realizării acesteia. 

 

Diana Demideţchi: Act. 2.5.2. pct. 1 Elaborarea unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor 

simplificate.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim schimbarea calificativului din realizată parţial în nerealizată şi 

trimiterea unui demers de solicitare a informaţiei referitoare la nivelul de implementare a acestei 

acţiuni şi planificarea realizării acesteia instituţiei responsabile.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.4 pct. 2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ 

privind revizuirea competenţelor procuraturii. Acţiunea respectivă este interdependentă de cadrul 

normative, astfel nu poate fi realizată până la intrarea în vigoare.  
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Următoarea acţiune este Act. 2.2.6 pct. 3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în 

vederea consolidării capacităţilor ei instituţionale.  

 

Vladislav Gribincea: Studiul este finalizat, în termen de 10 zile va fi transmis Procuraturii Generale, 

însă ar fi bine să solicităm într-un demers informaţie, referitor la acţiunile planificate în urma acestui 

studiu, iar în iulie să ştim sigur ce urmează a fi elaborat ulterior studiului.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.6 pct. 4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de 

interacţiune a organelor procuraturii cu publicul.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim trimiterea unui demers de solicitare a informaţiei referitoare la 

nivelul de implementare a acestei acţiuni şi planificarea realizării acesteia instituţiei responsabile.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.6 pct. 5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim trimiterea unui demers de solicitare a informaţiei referitoare la 

nivelul de implementare a acestei acţiuni şi planificarea realizării acesteia instituţiei responsabile, de 

discutat la şedinţa din iulie.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.6 pct. 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor 

procuraturii, inclusiv examinarea oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile 

Procuraturii Generale și organele procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor 

organelor procuraturii din întreaga ţară.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim schimbarea calificativului din realizată parţial în nerealizată şi 

trimiterea unui demers de solicitare a informaţiei referitoare la nivelul de implementare a acestei 

acţiuni şi planificarea realizării acesteia instituţiei responsabile.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.10 pct. 3 Instituirea inspecţiei procuraturii, consolidarea rolului şi 

reglementara atribuţiilor acesteia.   

 

Notă: Calificativul rămâne realizată parţial. Grupul de lucru a decis trimiterea unui demers 

Ministerului Justiţiei de concretizare a nivelului de realizare a acţiunii.  

 

Act. 2.3.1 pct. 2 Organizarea cursurilor de instruire şi perfecţionare privind metodele moderne de 

investigare şi urmărire penală pentru lucrătorii iomplicaţi în activitate de urmărire penală.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis atenţionarea printr-un demers instituţia responsabilă asupra expirării 

termenului.  

 

Act. 2.3.1 pct. 3 Stabilirea unor proceduri specifice de lucru, elaborarea metodologieri şi a manualelor 

de bune practrici pentru activitatea specială de investigaţii şi de urmărire penală.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat Procuraturii Generale pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune.  

 

Act. 2.3.1 pct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat Ministerului Justiţiei pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune.  
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Diana Demideţchi: Act. 2.4.1. pct. 1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a 

infracţiunilor “Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”. La această acţiune s-a 

contractat UNDP şi acţiunea este în derulare.  

 

Următoarea acţiune este  2.4.3. pct. 2 Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori 

de performanţă pentru toate instituţiile implicate în procesul penal. Grup de lucru a fost creat şi au avut 

loc şedinţe.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat Procuraturii Generale pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.2.2 pct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele 

de opinie în rîndul justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii.  

 

Veaceslav Gribincea: Solicităm printr-un demers sa ne explice de ce nu au întreprins acţiuni. Să 

vedem ce soluţii propun în soluţionarea acestei probleme.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.3.1. pct. 5 Achiziţionarea echipamentului modern necesar pentru cercetări 

şi investigaţii în procesul efectuării expertizelor judiciare.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat instituţiei responsabile pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune, pentru a ne rezuma ce s-a întâmplat cu aceasta în ultimele 

5 luni.  

 

Act. 2.3.3. pct. 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize 

Judiciare.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat instituţiei responsabile pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.3.4. pct. 1 Efectuarea unui studiu privind condiţiile, regulile şi procedura 

de formare şi funcţionare a grupurilor interdepartamentale. Studiul respectiv este în lucru, revenim la 

această acţiune ulterior.  

 

Act. 2.3.5. pct. 1 Efectuarea studiului privind necesitatea specializării actorilor din faza prejudiciară. 

 

Notă: Grupul de lucru a votat în unanimitate schimbarea calificativului din realizată parţial pentru 

perioada de raportare în nerealizată.  

 

Diana Demideţchi: Act. 2.4.1. pct. 3 Efectuarea unui studiu privind oportunitatea distribuirii 

electronice a sesizărilor cu privire la săvîrşirea de infracţiuni, luînd în considerare practica altor state 

şi, după caz, formularea uor propuneri de modificare a cadrului normativ.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat instituţiei responsabile pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune.  

 

Diana Demideţchi: Acț. 2.5.2. pct. 3 Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea 

sporirii funcţionalităţii acestuia.  

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat instituţiei responsabile pentru a solicita 

mai multe detalii referitor la această acţiune. Cu revenire la aceasta în şedinţa grupului de lucru din 

luna iulie.  
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Următoarea acţiune este 2.5.3. punct 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Codului de procedură 

penală nr. 122-XV din 14 martie 2003, a Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 și a Legii nr. 

105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la procesul penal. 

 

Notă: Grupul de lucru a decis întocmirea unui demers adresat Ministerului Justiţiei şi Procuraturii 

Generale pentru a solicita mai multe detalii referitor la această acţiune. Cu revenire la aceasta în 

şedinţa grupului de lucru din luna iulie.  

 

Act. 2.5.3. pct. 4 Revizuirea codurilor deontologice ale lucrătorilor organelor implicate în înfăptuirea 

justiţiei penale în vederea instituirii obligaţiei de a adopta comportamente adecvate stărilor psihoemo-

ţionale ale victimei infracţiunii.  

 

Notă: Grupul de lucru a votat unanim întocmirea unui demers adresat Procuraturii Generale pentru a 

solicita mai multe detalii referitor la această acţiune. Cu revenire la aceasta în şedinţa grupului de lucru 

din luna iulie.  

Subiectul 3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe 
Ion Graur: Stimaţi membri, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că următoarea şedinţă va avea loc în 

cadrul unui atelier de lucru, la Vadul lui Vodă, unde pe parcursul unei zile şi jumătate vom avea 

posibilitatea să revizuim planul de acţiuni, termeni din plan, indicatori, reformularea unor acţiuni etc.,  

care apăreau ca impedimente în procesul de realizare a anumitor acţiuni. Astfel vă rugăm să fiţi 

prezenţi la atelier şi la şedinţa grupului de lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. Aprobarea agendei 

2. Schimbarea calificativului la 11 acţiuni 

3. Trimiterea instituţiilor responsabile din partea grupului de lucru a 19 demersuri 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 09-10 iunie 2014 

- Locul desfăşurării: or. Vadul lui Vodă, Complexul hotelier-turistic “Vatra” 

 

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  

 

 

 

                            ____________________                                                      ____________________ 

 

                                 Demideţchi Diana                                                           Lidia Carchilan           

                                                      

 

[ SFÂRŞIT ] 
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      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Liliana Catan Curtea Supremă de Justiţie 

2 Diana Demideţchi  Procuratura Generală 

3 Veceaslav Didâc Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Vasile Postolachi  Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

5 Grigore Manoli Uniunea Avocaţilor 

6 Valeriu Cupcea Centrul Naţional Anticorupţie 

7 Anatolie Ţurcan Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Gheorghe Malic Ministrerul Afacerilor Interne 

9 Vladislav Gribincea Reprezentant al Societăţii Civile 

10   

11   

12   

13   

14   

 B. Membrii observatori  

1 Pavel Postica PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Ion Graur  Proiectul UE 

2 Dumitriţa Bologan  NORLAM 

3 Denis Arcuşa NORLAM 

D. Secretariat  

1 Lidia Carchilan Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica Vition Coordonatorul echipei de secretariat 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Veaceslav Ionesie Serviciul Vamal 

2 Alexandru Carmanovici Serviciul de Informaţii şi Securitate 

3 Veronica Mihailov Moraru Reprezentant al Societăţii Civile 

4 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Ludmila Popa Ministerul Justiţiei 

 


