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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
18 octombrie 2012 

  

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 
Planului de Acţiuni la Strategie s-a întrunit joi, 18 octombrie 2012, în sala 
de protocol a Ministerului Justiţiei  (oficiul 202, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 15.00. 
 

Şedinţa a fost prezidată de Preşedintele Grupului de lucru, dna Nadejda 
Vieru, reprezentant al Procuraturii Generale. 
 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul 
acestuia, conform anexei (lista de prezenţă). 

  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
15.00 – 15.45 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
15.45 – 16.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.45 – 17.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru sem. II al 

anului 2012 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei (pct. 4.1.1(1)(2); 4.1.3(1); 

4.1.4(1)(5); 4.1.5(1)(6); 

Veronica Vition, Centrul Naţional Anticorupţie (pct. 4.1.5(5); 

4.3.2(1); 4.3.3(1); 

Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii (pct. 

4.1.4(2); 4.2.4(1)(2)(3); 4.3.3(2); 4.3.4(1)(2)(3); 

Vladimir Holban, Institutul Naţional al Justiţiei (pct. 4.1.3(3); 

4.2.2(1); 4.3.1(1); 

Comisia Naţională de Integritate (pct. 4.1.2(3)(4)(5)(6). 
 
Examinarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2012 

al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV 

al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 

 

Lilia Ioniță, Ministerul Justiţiei 

Veronica Vition, Centrul Național Anticorupție 

Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 

Vladimir Holban, Institutul Național al Justiţiei.  
 
Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea 
de zi a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
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1. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru sem. II al anului 2012 

 
Nadejda Vieru: Bună ziua la toată lumea, avem cvorum, da? 
 

Stela Pavlov: Da. 
 
Nadejda Vieru: Pentru astazi, cred că aveți fiecare agenda cu ordinea de zi. 

Haideți să începem cu măsurile începute a fi realizate în sem. II. Sunt 

persoanele responsabile de raportare? Lilia Ioniţă este, Veronica Vititon este, 
Dl Dumitru Visternicean nu este. 

 
Stela Pavlov: Dl Visternicean este bolnav, este în spital, dar am telefonat la 

CSM, am discutat cu dna Chironeţ, care s-a arătat dispusă să discute cu dl 
Corochii pentru a desemna o persoana la şedinţa Grupului de lucru. 
 

Nadejda Vieru: ok, atunci începem cu subiectul unu de pe ordinea de zi – 
prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru sem. II al anului 2012. 
 
Lilia Ioniţă: Informaţia pe care o voi prezenta este, de fapt, cea pe care am 

prezentat-o la şedinţa de data trecută, pentru că este vorba de nişte acţiuni 
care sunt pînă în 2016 sau pînă la finele anului 2012. Cît priveşte acţiunea 
4.1.1 este vorba de modificarea cadrului normativ în vederea simplificării 

modului de calculare a salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale 
actorilor din sectorul justiţiei. Adevărul e că iniţial s-a pornit pe calea 

modificării legislaţiei privind salarizarea judecătorilor şi a personalului din 
cadrul instanţelor judecătoreşti, mai puţin la alţi actori ai sectorului justiţiei. 
Deja astăzi a fost şi anunţul dlui ministru, legea se va pune în aplicare din 1 

ianuarie 2013 în ipoteza în care va fi susţinută. 
 
Cît priveşte acţiunea 4.1.1(2) - creşterea graduală a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei, eu ţin minte opina separată a dlul Coval, pot să vă zic doar 
ceea ce este, eu nu iau astfel de decizii, se discută la alt nivel, vă informez 

doar despre situaţia care există la moment. 
 
Valentin Coval: Dacă nu era ”salarizarea actorilor din sectorul justiţiei”, aţi 

inclus acolo şi asistenţii, cea mai rămas acolo ... doar procurorii. În toată 
lumea e aşa, la noi în Moldova trebuie să fie altfel? 

 
Nadejda Vieru: Noi am discutat ieri la şedinţa Grupului de coordonare, unde 
am informat că există o aşa opinie, ca să includă şi procurorii şi dl ministru 

a zis că nu-i posibil la momemt, că nu putem include şi procurorii la 
moment, dacă includem procurorii, atunci putem bloca legea, că nu există 
finanţare, adică să fie adoptată legea şi apoi să înceapă cu alţi actori. 

 
Valentin Coval: Este clar aici, oricum din Parlament o să fie întors şi n-o să 

fie de la 1 ianuarie. 



Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016                                                                                                   3 
 

 

Lilia Ioniţă: Oricum decizia îi aparţine pînă la urmă Parlamentului, eu v-am 
informat despre starea de lucruri la moment. 

 
Traian Ţurcan: Cer scuze, în ce constă implementarea? 
 

Lilia Ioniţă: Pentru moment s-a stabilit un criteriu, este vorba de salariul 
mediu pe economie. Pentru anul 2012, salariul mediu pe economie 
constituie 3550 lei. Potrivit proiectului legii se propune ca judecătorii de 

primă instanţă să beneficieze de trei salarii medii pe economie, judecătorii de 
la Curţile de Apel – 4 salarii, iar judecătorii de la CSJ – 5 salarii. Plus la 

aceasta se vor mai adăuga sporuri pentru vechimea în muncă în activitatea 
de judecător – 20% pentru persoanele care au o vechime în muncă mai mare 
de 6 ani în instanţele de fond, în prima instanţă, în Curţile de Apel acest 

spor se plăteşte pentru cei care au o vechime mai mare de 10 ani. Vor fi 
acordate premii cu ocazia zilelor de sărbătoare, zilelor profesionale, ajutor 

material şi va fi incă un supliment pentru persoanele care vor îndeplini 
funcţii administrative. În dispoziţii finale şi tranzitorii ale proiectului este 
indicat că, începînd cu 1 ianuarie 2013, judecătorii vor beneficia de 70% din 

salariu, din 2014 – 80%, 2015 – 90%, 2016 – 100%. În principiu, acestea au 
fost prevederile de bază ale accestui proiect de lege. 
 

Vera Macinskaia: Dar unde este proiectul acesta? În Guvern? 
 

Lilia Ioniţă: Nu, încă nu este. Prin Guvern încă nu a trecut. 
 
Referitor la acţiunea 4.1.3(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; 4.1.4 (1) - Elaborarea 

cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi comunicarea 
judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe; 4.1.4(5) - 

Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de aplicare a 
testului de integritate  reprezentanţilor sectorului justiţiei; 4.1.5(1) - 

Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului  
corupţional; 4.1.5(6) - Modificarea cadrului normativ  în vederea instituirii 

obligaţiei de testare cu poligraf a candidaţilor la funcţiile de judecător, 
procuror şi ofiţer de urmărire penală, prin ordinul ministrului justiţiei a fost 
creat un grup de lucru în care au fost incluşi membri din societatea civilă, 

reprezentanţi ai CSM, CNA, PG, SIS şi MAI. Se elaborează aceste modificări, 
este vorba despre un pachet mare de proiecte, e vorba de două proiecte de 
legi integrale, privind aplicarea testului de integritate şi privind comunicarea 

judecătorului cu părţile în proces şi alte persoane terţe. La fel, e vorba 
despre modificări la CP, CPP, Legea privind candidaţii la funcţii publice. 

 
Potrivit Planului pe care îl avem noi şi potrivit indicatorilor din Planul de 
acţiuni, urmează ca pînă la finele anului curent toate acest proiecte de legi 

să fie aprobate de Guvern. Sper ca la următoarea şedinţă a Grupului de 
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monitorizare să vin cu informaţia că aceste proiecte au fost avizate şi se 

definitivează. Pentru moment, suntem încă în faza incipientă a definitivării 
primelor versiuni ale proiectelor. Evident că noi le vom transmite spre 

avizare tuturor instituţiilor interesate.  
 
În principiu, aceasta a fost informaţia pe care am avut să v-o prezint. Eu 

anterior am expediat acest ordin secretariatului Grupului de lucru ca să fie 
vizible aceste proiecte şi formatul în care se elaborează. 
 

Nadejda Vieru: Cînd este termenul? 
 

Lilia Ioniţă: Termenul este pînă la finele anului curent şi noi încercăm să-l 
respectăm. 
 

Nadejda Vieru: Dna Vition, vă rog. 
 

Veronica Vition: Probabil aceste puncte vor fi modificate urmare a 
proiectelor care vin. Toate proiectele se elaborează, cu evaluarea riscului. 
 

Nadejda Vieru: În cazul în care nu este Dl Visternicean, nu poate nimeni să 
ne comunice despre gradul de implementare a acţiunilor respective. Dl 
Holban, vă rog. 

 
Vladimir Holban: 4.1.3(3) - Organizarea trainingurilor pentru  judecători şi 

procurori în vederea uniformizării practicii judiciare privind infracţiunile de 
corupţie. În anul 2012 a fost aprobat planul de instruire, iar pentru anul 
2013 sunt prevăzute 6 seminarii pentru instruirea a 100 judecători şi 100 

procurori în vederea uniformizării practicii judiciare privind infracţiunile de 
corupţie.  

 
4.2.2(1) - Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  

reprezentanţii sectorului justiţiei. După cum v-am comunicat mai înainte 

există această curriculă pentru formarea iniţială. În planul pentru formarea 
continuă în anul 2013 sunt prevăzute 2 seminarii pentru judecători şi 2 
seminarii pentr 60 de procurori la această temă. Totodată, sunt prevăzute 5 

seminarii de instruire pentru 100 grefieri. Graficele vor fi aprobate la 
începutul anului 2013 de directorul INJ.  

 
4.3.1(1) - Elaborarea planului de instruire în domeniul combaterii corupţiei 

pentru  reprezentanţii sectorului justiţiei. Tot în planul de formare pentru 

anul 2013 sunt prevăzute organizarea a 4 seminarii pentru judecători şi 
procurori şi 5 seminarii pentru asistenţi judiciari şi secialiştii din arhivă în 
domeniul combaterii corupţiei. 

 
Nadejda Vieru: Dacă nu sunt întrebări către raportori, trecem la cel de-al 

doilea subiect: examinarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 
2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 
Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016 pe care 

trebuia demult să-l aprobăm. 
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Galina Bostan: Este făcut? 
 

Nadejda Vieru: Este făcut, data trecută am mers pe fiecare acţiune în parte 
şi fiecare instituţie responsabilă urma să vină cu propuneri şi rămîne doar 
să-l aprobăm. Cine este pentru, vă rog să votăm. Majoritatea absolută. Vă 

mulţumesc. 
 
  
S-a decis: 

 aprobarea, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, a  

Planului de Acţiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 
coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;  

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 
29.11.2012, ora 15.00. 

 

 
 

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                    _________________ 

 

            Nadejda VIERU                                                 Stela PAVLOV  
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Anexa nr. 1 

 

 
Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru 

Pilonul IV 
 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituția 

 
 Membri cu drept de vot  

 
1. 

 

Lilia Ioniţă 

 

Ministerul Justiţiei 
 

 
2. 

 

Vladimir Holban 

 

Institutul Naţional al Justiţiei 
 

 
3. 

 
Margarita Andrieş 

 
Ministerul Finanţelor 
 

 
4. 

 
Nadejda Vieru 

 
Procuratura Generală 

 
 
5. 

 

Vera Macinskaia  
 

 

Curtea Supremă de Justiţie 
 

 
6. 

 

Valentin Coval 
 

 

Consiliul Superior al Procurorilor 

 
7. 

 
Veronica Vition 

 

 
Centrul Naţional Anticorupţie 

 

8.  

 

Galina Bostan 
 

 

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 

 
9. 

 

Lilia Caraşciuc  

 

Transparency International Moldova 
 

 Membru observator  

 
10. 

 
Traian Ţurcanu 

 

 
Ambasada SUA la Chişinău 

 Secretariatul  
 
11. 

 

Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției  

 
 

 


