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    MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

Data: 20 octombrie 2016 

Ședința nr. 6 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, mun. Chișinău 

Moderator: Nadejda VIERU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Ministerul Justiției: 

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

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

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

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

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

Procuratura Generală: 

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

2. Prioritizarea acțiunilor ce urmează a fi evaluate de Consilul Europei, ținînd cont de 

următoarele criterii:  

1. Importanța pe care o are acțiunea pentru RM. 

2. Expertiza CoE în acest domeniu, care se regăsește, de ex.convențiile CoE,comitete, comisii, CEDO. 

3. Analizarea domeniilor care deja au fost analizate (și sunt rapoarte), precum și a domeniilor care nu 

au fost deloc analizate de CoE. 

3. Discuții generale: 

-  Comentarii si sugestii din partea 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 10 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

Nadejda Vieru: 

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

În agenda a fost inclus subiectul cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni, prioritizarea acțiunilor ce urmează 

a fi evaluate de Consilul Europei. 

 

Subiectul 1. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni: 
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4.2.5.p.2 - Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanţilor sectorului justiţiei; 
participarea societăţii civile la procesul de monitorizare. 

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

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

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne. 

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

 

În urma discuțiilor din cadrul ședinței Grupului de lucru al Pilonului IV s-a stabilit că, careva măsuri 

întreprinse pentru executarea acțiunilor menționate supra nu s-au efectuat. Totodată, informații 

suplimentare decît cele raportate anterior nu au fost prezentate. Așadar, Grupul de lucru a concluzionat 

că nu sunt temeiuri pentru a modifica calificativele acțiunilor menționate. 

 

Totodată, în cadrul ședinței Grupului de lucru s-a propus ca acțiunea 4.3.2.p.3 să fie votată ca fiind 

desuetă. 

Concluzie: Grupul de lucru a votat acțiunea 4.3.2.p.3 ca fiind desuetă. 

 

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 20.10.2016 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna noiembrie 2016; 

- 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 104 (et. I), 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  

 

 

               Președintele Grupului de lucru                                            Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                    ____________________ 

                       

                      Nadejda VIERU                                                                 Vladimir VALUȚA 

 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

2 Vadim POPA Centrul Național Anticorupție 

3 Natalia VISTERNICEAN Institutul Național al Justiției 

4 Ilona NICULA Uniunea Avocaților 

5 Diana DEMIDEȚCHI Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Nadejda VIERU Procuratura Generală 

7 Rodica BOSTANICA Ministerul Afacerilor Interne 

8 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

9 Eugeniu VIȚU Autoritatea Națională de Integritate 

10 Lilia CARAȘCIUC Transparency International - Moldova 

 B. Membrii observatori  

1 Irina COROBENCO Asociația Promo-LEX 

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Tatiana RĂDUCANU Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Ala COBANEANU Curtea Supremă de Justiție 

3 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

4 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

5 Cristina CECAN Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6 Stela PAVLOV Centru de Analiză și Prevenire a Corupției 

 
 

                                             

   
 

 

 

F Participanți fără drept de vot 

 

 


