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Data: 30 septembrie 2015 

Ședința nr. 6 

Locul desfășurării: or. Sala de conferinţe et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda VIERU  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 

3. 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 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 16 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Subiectul 1. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015, Pilonul IV 

 

 

Nadejda VIERU: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV se declară deschisă. Pe agenda este 

inclus subiectul cu privire la discuții și aprobarea Raportului intermediar sectorial  2015 si aprobarea 

listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016. 

 

Angela MAZÎLU: 

Pilonul IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii 

privind prevenirea şi lupta cu corupţia şi se referă la aspecte ce ţin de lupta eficientă cu corupţia din 

sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită 

anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei şi dezvoltarea unei culturi de intoleranţă 

faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului 

justiţiei. Pilonul IV nu se focusează pe un anumit sub-sector, ci se referă la sectorul justiţiei în 

ansamblul său şi la principiul toleranţei zero faţă de corupţie ca şi fundament al asanării şi reformării 

sectorului justiţiei într-un stat de drept.  Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, în Pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 

de acţiuni. Pînă în anul 2015, trimestrul II,  trebuiau finalizate 37 de acțiuni, și trebuia începută 

implementarea a 19 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Pentru aceste 56 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte 

detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la 

termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare 

utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul 

de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea 

acțiunii. Din cele 37 acţiuni scadente la data de 30 iunie 2015 – 23 sunt realizate, 12 realizate parţial, 
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iar 2 acţiuni sunt considerate ca fiind desuete/irelevante. Din cele 8 actiuni cu caracter continuu, sau, în 

virtutea specificului individual al acţiunii,4 acţiuni sunt realizate, 2 actiuni sunt realizate parțial iar 2 

actiuni sunt  nerealizate. Din cele 11 acţiuni  care au un termen de realizare mai mare, 4 acțiuni sunt 

realizate pentru perioada de raportare, 3 acţiuni  - realizate parţial pentru perioada de raportare, iar 4 

acţiuni sunt nerealizate. 

 

Acțiunea 4.1.1.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a 

salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor  din sectorul justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.2.p.6  - Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.3.p.1 - Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării 

mai severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a 

beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.3.p.2 - Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în 

cazul persoanelor găsite vinovate de săvîrşirea actelor de corupţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.3.p.5 - Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare 

pentru acte de corupţie în sectorul justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.3.p.6 - Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de 

corupţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.4.p.2 – Consolidarea capacităţilor de asigurare a comportamentului anticorupţie prin 

elaborarea unor recomandări metodologice. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.4.p.3 – Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupţie 

pentru reprezentanţii sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.4.p.4 – Perfecţionarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreţie a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei şi elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ 

relevant. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.5.p.3 - Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.5.p.4 - Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-pilot. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

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

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 
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Acțiunea 4.1.5.p.8 - Organizarea cursurilor de instruire a personalului  privind utilizarea aparatului 

poligraf de detecție a comportamentului simulat. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.1.6.p.3 – Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii 

interne. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.2.1.p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toţi 

reprezentanţii sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.2.1.p.2 - Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică 

profesională. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.2.2.p.1 - Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanţii 

sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.2.3.p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea 

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.2.5.p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor 

societăţii civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a 

reprezentanţilor sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial. 

 

Acțiunea 4.3.2.p.2 -  Elaborarea cadrului normativ privind procedura de testare benevolă cu aparatul 

poligraf a reprezentanţilor sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată. 

 

Acțiunea 4.1.4.p.6 – Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.5.p.5 - Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupțional. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.5.p.9 - Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.2.2.p.2 - Organiza-rea şi desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanţii sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare.  

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.2.3.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate 

cu investigarea abaterilor de la etica profesională. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 



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

4 

Acțiunea 4.2.3.p.3 - Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica 

profesională. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.3.1.p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii 

corupţiei pentru reprezentanţii sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.1.p.2 – Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.3.p.4 - Efectuarea unui sondaj privind toleranţa publicului pentru actele de corupţie din 

sectorul justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.6.p.1 – Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării 

activităţii unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.1.6.p.2 – Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată partial pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 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. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.2.4.p.2 -  Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanţilor sectorului 

justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

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

justiţiei şi publicarea acestora pe Internet. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

poligraf şi mediatizarea utilizării acestuia. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

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

integritate pentru reprezentanţii sectorului justiţiei. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 4.3.4.p.2 -Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor 

judecătoreşti  în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanţilor 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

reprezentanţilor sectorului justiţiei pentru acte de corupţie. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea ca realizată pentru perioada de raportare. 
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Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV, a votat unanim aprobarea Raportului sectorial 

intermediar 2015. 

 

 

Subiectul 2. Aprobarea listei de priorități pentru asistenta externa pentru anul 2016 

 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV, a votat unanim aprobarea listei de priorități 

pentru asistenta externa pentru anul 2016. 

 

Nadejda VIERU: 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV se declara închisă.  

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 30.09.2015 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV, a votat unanim aprobarea Raportului 

sectorial intermediar 2015; 

- Grupul de lucru a a aprobat Lista de prioritati pentru asistenta externa pentru anul 2016; 

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna octombrie 2015; 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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  

 

 

 

               

                  ____________________                                                        ____________________ 

                       

                    Nadejda VIERU                                                                       Angela MAZÎLU           

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
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A. Membrii cu drept de vot  

1 Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

2 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

3 Valeriu CUPCEA Centrul Național Anticorupție 

4 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

5 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

6 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

7 Tatiana RĂDUCANU  Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Olga PISARENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

9 Nadejda VIERU Procuratura Generala 

 B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2 Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

3 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

4 Valentin Covali Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

6 Lilian ENCIU Comisia Națională de Integritate 

7 Natalia ROȘCA Ministerul Justiției 

 

Abrevieri:  

DAJ- Departamentul de Administrare Judecătorească 

DIP- Departamentul Instituții Penitenciare 

INJ- Institutul Național al Justiției 

GL- Grup de lucru 

MJ- Ministerul Justiției 

PA- Planul de Activitate 

CSM- Consiliul Superior al Magistraturii 

CNA- Centrul Național Anticorupție 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne 

CTS- Centrul de Telecomunicații Speciale 

CRJM- Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

CBTM- Cadrul Bugetar pe termen mediu 


