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: 25 martie 2015
Şedinţa nr. : 02/15
Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dna. Natalia Roșca
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015.
II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015.
III. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni:
Natalia Roșca – Ministerul Justiției
Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul
justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii (Trimestrul I 2013 – IV 2014)
Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea
competenţelor procuraturii (Trimestrul III 2013 – IV 2014)
Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul (Trimestrul IV 2012– IV 2014)
Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de
demilitarizarea instituţiei procuraturii (Trimestrul II 2013– IV 2014)
Act. 2.3.1 punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară (Trimestrul I
2013– IV 2014)
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
(Trimestrul III 2013 – I 2014)
Acţ. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice ce
ţin de justiţia penală (Trimestru IV 2013- Trimestru IV 2014)
Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior
al Procurorilor şi a organelor acestuia (Trimestrul IV 2013 – I 2014)
Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul
procuraturii (Trimestrul I 2012 – Trimestrul IV 2014)
Demideţchi Diana – Procuratura Generală
Act. 2.2.6 punct.5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii (Trimestrul IV 2012– IV 2014)
Acț. 2.4.1. punct.2 Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor
(Trimestrul I – IV 2014)
IV. 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. 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
Igor Blanari:
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
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A propus ca, în condițiile absenței la ședință a d-lui. Președinte al grupului de lucru, pe motiv de concediu
medical și a faptului că, Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării Pilonului II al
Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015 nu are vice-președinte, să fie supus discuțiilor
subiectul alegerii vice-președintelui Grupului de lucru.
A fost propusă pentru funcția de vice-președinte al Grupului de lucru Natalia Roșca, care, prin votul a 8 membri
și o abținere, a fost aleasă la funcția respectivă.
Natalia Roșca:
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. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015.
Igor Blanari:
A menționat despre faptul că Planul de activitate pentru al Grupului de lucru pentru coordonarea și
monitorizarea implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015 a fost
discutat detaliat la ședința trecută. Totodată a relevat despre completarea Planului de activitate cu toate
recomandărie expuse la ședința precedentă, cît și în temeiul celorlalte obiecții și propuneri prezentate în
discuțiile ulterioare ședinței respective. În lipsa unor completări la conținutul planului a propus continuarea
examinării și aprobării Planului conform procedurii.
Olga Pisarenco
A propus realizarea unor rectificări în Planul de activitate pentru anul 2015, în speță – referitoare la stabilirea
INJ în calitate de instituție-executor, care au fost acceptate.
Malic Gheorghe:
A prezentat obiecții la acțiunea 2.4.2 p.2, care vizează termenele de executare propuse de MAI în regim de lucru
cu secretarul Grupului de lucru, propunînd excluderea acestora din Plan.
Suplimentar a propus ca, acțiunile care au termen de realizare scadente să nu fie incluse în plan, deoarece în așa
fel se legalizează acțiunile restante și se permite instituțiilor tergiversarea realizării acestora. O alternativă mai
bună ar fi ca, secretariatul Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementarea Pilonului II al
Strategiei de reformă a sectorului justiției să notifice acele instituții care au depășit termenul de realizare a
acțiunilor.
Natalia Roșca:
A pus la vot propunerea d-lui Malic, care nu a fost aprobată, fiind votată cu 1 voturi pro și 8 abțineri.
Ulterior rectificărilor propuse de participanții la ședință, propunerilor prezentate de unii și comentariilor altora,
Planul de activitate pentru anul 2015 a fost propus pentru aprobare fiind supus votului și aprobat cu vot unanim.
II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015.
Natalia Roșca:
A propus pentru aprobare Planul de activitate pentru anul 2015 al Grupului de lucru, care a fost aprobat cu vot
unanim.
III. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni.
Natalia Roșca:
A relevat că, referitor la acțiunile pe marginea cărora urma să raporteze la ședința vizată, , alte informații, decît
cele prezentate la ședințele anterioare, nu sunt, nu sunt, astfel încît calificativele care sunt aprobate nu pot fi
modificate, rămînînd aceleași.
Demideţchi Diana:
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
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La acțiunile Procuraturii, acț. 2.2.6 punct.5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii, cît și
acț. 2.4.1. punct.2 Elaborarea cadrului normativ care să asigure înregistrarea electronică a infracţiunilor, s-a
menționat doar faptul că pașii întreprinși de Procuratura Generală sunt cei care permit a se activa în limita legii
actualmente, astfel odată cu modificarea cadrului normativ (adoptarea noii Legi cu privire la Procuratură) va
avea loc și revizuirea cadrului normativ secundar conform noilor reglementări legale.
IV. 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.
Natalia Roșca: Se propune a se notifica instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor și a atenționa asupra
acțiunilor restante.
Igor Blanari:
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
1. Notificarea instituțiilor responsabile pentru realizarea acțiunilor restante.
2. Instituirea practicii de verificare și notificare, trimestrial, anterior trimestrului de raportare, a Grupului de
lucru despre acțiunile scadente în următorul trimestru.

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 29 aprilie 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

____________________

____________________

Natalia Roșca,
vicepreședinte al Grupului de lucru

Igor Blanari

[ SFÂRŞIT ]
Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Natalia Roșca
Gheorghe Malic

Instituţia reprezentată
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne

Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
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3
4
5
6
7
8
9
B.
1
C.
D.
1
E.
1
2
3
4

Igor Grosu
Olga Pisarenco
Grigore Manoli
Diana Demidețchi
Valeriu Cupcea
Veronica Savin
Natalia Bargan
Membrii observatori
Denis Arcușa
Membrii invitaţi
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Liliana Catan
Veaceslav Ionisie
Vladislav Gribincea
Valentin Covali

Consilul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Uniunea Avocaţilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul de Informații și Securitate
Centrul de Telecomunicații Speciale
NORLAM

Secretariatul grupului de lucru
Curtea Supremă de Justiție
Serviciul Vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Consiliul Superior al Procurorilor
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