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: 29 aprilie 2015
Şedinţa nr. : 03/15
Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dna. 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:
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. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul (Trimestrul IV 2012– 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)
Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de
perfecţionare a acestuia (Trimestrul III-IV 2014)
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate (Trimestrul I
2013– III 2013)
Gheorghe Malic – Ministerul Afacerilor Interne
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)
Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor(analiza ADN)
(Trimestrul I 2013– IV 2016)
Act. 2.3.2. punct. 2 Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi
urmărire penală (Trimestrul IV 2012-Trimestrul IV 2016)
Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul
procuraturii (Trimestrul I 2012 – Trimestrul IV 2014)
Informație privind evoluția proiectului legii cu privire la Procuratură.
II. 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
Valentin Covali:
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.
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I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni.
Gheorghe Malic – Ministerul Afacerilor Interne
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)
Grupul de lucru a elaborat proiectul Regulamentului privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor
statistice ce țin de justiția penală, care la data de 29.11.2013 a fost expediat către Ministerul Justiției pentru
avizare repetată. Potrivit avizului, Ministerul Justiției a înaintat unele recomandări care urmează a fi luate în
calcul de către Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, regulamentul sus
enunţat va fi supus modificărilor corespunzătoare.
În acest context, termenul de realizare a acțiunii este trimestrul II 2013 – III 2013, astfel propun ca să înaintăm
un demers către Ministerul Afacerilor Interne pentru a explica cauza nerealizării acestei acțiunii.
Act. 2.3.1 punct. 1 Consolidarea capacităţilor de expertiză medico-legală ale laboratoarelor(analiza ADN)
(Trimestrul I 2013– IV 2016)
Ca rezultat al formulării conceptelor de către membrii grupului interdepartamental a fost elaborat proiectul
„Legii cu privire la înregistrarea genetică judiciară”. Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare s-a
implicat activ în procesul activității acestui Grup. Proiectul elaborat la moment este remis spre reexaminare
către Direcția generală juridică a Ministerul Afacerilor Interne.
Act. 2.3.2. punct. 2 Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor implicate în activităţile de investigare şi
urmărire penală (Trimestrul IV 2012-Trimestrul IV 2016
Referitor la implimentarea măsurii date, MAI aduce la cunostință că în perioada anului curent au fost organizate
și desfășurate cel puțin următoarele cursuri de dezvoltare a cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice
necesare exercitării atribuţiilor de serviciu. Astfel, prin dispoziţia IGP nr. 34/3-57 din 27.02.2015, 12 ofiţeri de
urmărire penală si 32 angajati ai organului de constatare, implicați respectiv în activităţile de urmărire penală şi
investigare au fost delegaţi în perioada 02.03.2015 – 05.06.2015, la cursuri de formare profesională iniţială în
cadrul Academiei „Ştefan cel Mare”. Prin indicaţia IGP nr. 34/4 – 866 din 28.04.2015, în parteneriat cu Centrul
de Drept al Femeilor și în cadrul proiectului „Eficientizarea răspunsului la cazurile de violenţă în familie şi
executării ordonanţei de protecţie prin dezvoltarea şi pilotarea unui mecamism de monitorizare a două raioane –
pilot”, în perioada 29-30 aprilie 2015 se va desfăşura instruirea a 20 ofiţeri de sector, adică angajati ai organului
de constatare şi 6 ofiţeri de urmărire penală din cadrul IGP, implicați respectiv în activităţile de investigare şi
urmărire penală. În așa mod, pînă azi, 29 aprilie 2015, au fost realizate cel putin 6 cursuri de dezvoltare a
cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare exercitării atribuţiilor de serviciu, în cadrul cărora au fost
intruiți 143 persoane implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală.
Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul
procuraturii (Trimestrul I 2012 – Trimestrul IV 2014)
În scopul realizării indicatorilor de rezultat, privind publicarea şi actualizarea informaţiilor despre activitatea
organelor Procuraturii, pagina oficială a Procuraturii şi a Consiliului Superior al Procurorilor include rubrica
„Rapoarte publice de activitate a Procuraturii Republicii Moldova” unde sînt plasate informațiile despre starea
legalităţii şi ordinii de drept din ţară, precum şi despre măsurile întreprinse de Procuratură pentru redresarea ei.
Pagina oficială cuprinde și alte materiale cu caracter normativ şi informaţional despre activitatea organelor
Procuraturii, comunicate de presă.
Informație privind evoluția proiectului legii cu privire la Procuratură.
Urmează de menționat că prin Ordinul comun al Procurorului General și al Ministrului Justiției nr.307/46 din 11
iulie 2013, în vederea îndeplinirii măsurilor necesare realizării Direcţiei strategice 2.2. „Consolidarea
profesionalismului şi a independenţei procuraturii” din Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii
2011-2016, a fost constituit Grupul de lucru interinstituţional pentru elaborarea proiectelor de legi în scopul
realizării şi promovării reformei Procuraturii, din componența căruia fac parte membrii societății civile, în
special, reprezentanții Asociaţiei Obşteşti „Centrul de Resurse Juridice” din Moldova care au contribuit
substanțial la această activitate, procurori practicieni, juriști, reprezentanți ai organismelor internaționale și altor
autorități publice naționale.În perioada imediat următoare, Grupul de lucru a elaborat proiectul Concepţiei de
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reformare a Procuraturii şi proiectul Legii cu privire la Procuratură, care au fost remise în anul 2013
Parlamentului.Proiectele respective au fost preluate pentru examinare și ulterioară promovare de către un grup
de lucru parlamentar – Grupul de lucru pentru definitivarea Concepţiei de reformare a Procuraturi şi elaborarea
proiectelor de acte normative ce vizează reforma activităţii Procuraturii, format prin Dispoziţia Preşedintelui
Parlamentului DDP/C1 nr.2 din 15 ianuarie 2014. Grupul numit a asigurat definitivarea Concepţiei cu privire la
reformarea Procuraturii şi prezentarea acesteia spre adoptare Parlamentului. La 3 iulie 2014, Parlamentul a
adoptat Concepția de reformă a Procuraturii, prin Legea nr. 122 din 03.07.2014. Documentul strategic adoptat,
reprezintă baza conceptuală pentru elaborarea unor proiecte de legi în scopul realizării şi promovării reformei
Procuraturii prin consolidarea profesionalismului şi a independenţei instituţiei și conține un șir de soluții la acest
capitol care au fost luate în considerație la elaborarea noii Legi cu privire la Procuratură, care de asemenea, a
fost transmis Grupului de lucru parlamentar.Pentru a impulsiona activitatea de promovare a reformei
procuraturii, la 13 noiembrie 2014 Ministerul Justiției a transmis proiectul Legii cu privire la Procuratură
Comisiei Europene pentru Democrație și Drept (Comisia de le Veneția), precum și prin intermediul Misiunii
OSCE în Moldova, către Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, solicitînd asistența
acestora la examinarea proiectului și expunerea opiniei asupra corespunderii acestuia actelor normative și
standardelor internaționale relevante, precum și bunelor practici existente din alte state ale Consiliului
Europei.În perioada 5 – 6 februarie 2015, o delegație comună a Comisiei de la Veneția și a Biroului OSCE /
ODIHR au efectuat o vizită în Republica Moldova unde au participat la reuniuni cu reprezentații autorităților
publice naționale (Parlament, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Ministerul Justiției),
societății civile etc.Urmare a activității desfășurate de către un grup de experți internaționali și a comentariilor
formulate, Comisia de le Veneția și Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului au elaborat
o opinie comună care a fost adoptată de Comisia de le Veneția la cea de-a 102-a Sesiune Plenară din 20 – 22
martie 2015.În scopul valorificării evoluţiilor procesului de reformă a Procuraturii Ministerul Justiţiei, cu
suportul Consiliul Europei, OSCE/ODIHR şi ABA ROLI, a organizat desfășurarea Conferinţei Internaţionale
privind Reformarea Procuraturii în Republica Moldova, care a avut loc la 21 aprilie 2015.În cadrul Conferinţei a
fost pus în discuţie noul proiect de Lege cu privire la Procuratură: principalele novaţii şi provocări, aspecte
importante privind Procuratura, prezentate recomandările Comisiei de la Veneţia şi expertiza efectuată de către
OSCE/ODIHR.A fost elaborat un Plan de Acţiuni pe termen lung, care reprezintă viziunea PG şi CSP asupra
modului de implementare a recomandărilor formulate de către echipa ABA ROLI într-un raport privind
Evaluarea Necesităţilor Procuraturii prezentat în noiembrie 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.
Iurie Levinte: A prezentat evaluarea implimentării SRSJ 2011 – 2016 în baza rezultatelor și progreselor.
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. Înaintarea unui demers către Ministerul Afacerilor Interne privind cauza nerealizării 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).

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 20 mai 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
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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

____________________

____________________

Valentin Covali

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

Instituţia reprezentată

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Gheorghe Malic
Igor Grosu
Mariana Pitic
Liliana Catan
Natalia Bargan
Grigore Manoli
Diana Demidețchi
Anastasia Mihălceanu
Valentin Covali
Membrii observatori
Denis Arcușa
Graur Daniel
Membrii invitaţi
Iurie Levinte
Secretariat
Igor Blanari
Natalia Cristian
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Natalia Roșca
Veaceslav Ionisie
Vladislav Gribincea
Alexandru Carmanovici

Ministerul Afacerilor Interne
Consilul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Curtea Supemă de Justiție
Centrul de Telecomunicații Speciale
Uniunea Avocaţilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Consiliul Superior al Procurorilor
NORLAM
EUTAP 2
Expert European Union Project
Secretariatul grupului de lucru
DAMEP
Ministerul Justiției
Serviciul Vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Serviciul de Informații și Securitate

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

4

