
Stenograma ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului IV al Strategiei de reformare a sectorului justiției  

pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 

16 martie 2012 

 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției  (oficiul 104, str. 31 

August 1989, nr. 82) 

 

14.00 – 14.10 Concepția activității Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei  

 

Oleg Efrim, Ministrul justiției  

14.10 – 14.30 Alegerea președintelui Grupului de lucru 

14.30 – 15.00 Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 

2012 în vederea implementării acțiunilor prevăzute de 

Pilonul IV 

15.00 – 15.30 Demararea procesului de elaborare a Planului de acțiuni 

pentru anul 2012 al Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei 

15.30 – 16.00 Chestiuni organizatorice și discuții generale (identificarea 

principiului de stabilire a întrunirilor lunare; stabilirea 

subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali etc). 

 

Membrii Grupului de lucru se prezintă. 

 

............. (vorbesc încet, nu se deslușește). 

 

Olivia Pîrțac: Multumesc, deci, ca sa revin la Concepția Grupurilor de lucru. Așa 

cum a fost concepută Strategia, Strategia are un mecanism de coordonare a 

implementării ei, chiar Pilonul VII al Strategiei se numește „Coordonarea...”, adică  

are legatură cu coordonarea și alte aspecte, dar între acțiunile prevăzute în Pilonul 

VII sunt acțiuni..., se vorbește despre crearea a VII Grupuri de coodonare și 

monitorizare a implementării Strategiei și a unui Grup de coordonare a 

implementării Strategiei în ansamblu. Deci, avînd VII Piloni, avem VII Grupuri și 

un Grup cu acțiuni de nivelul II, un Grup superior, care va avea responsabilități de 

ansamblu asupra implementării Strategiei și mai avem deja Grupul creat încă în 

mai, dacă țineți minte Consiliul Național pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept, care s-a creat prin Decretul Președintelui în mai 2011. Deci, 

acest Consiliu o să rămînă a fi Consiliul cu nivel superior de supraveghere asupra 

implementării Strategiei, doar că cele care vor lucra regulat și se vor întruni regulat 

sunt Grupurile de tipul celor pe care îl avem întrunit astăzi, în cazul dat suntem în 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV al Strategiei. Președintele 



fiecăruia din aceste Grupuri, din cele VI Grupuri care deja și-au început activitatea 

o să fie și reprezentant în Grupul pentru coordonarea întregii Strategii, Grupul de 

nivelul II. Tot în acel Grup o sa mai fie ministrul justiției ori viceministrul justiției 

și un reprezentant al Cancelariei, al Ministerului Finanțelor și un reprezentant din 

nou al de politici al Ministerului Justiției. Grupurile pe fiecare Pilon în parte o sa se 

întrunească lunar, mai mult sau mai puțin, adică cu o periodicitate....deja dacă este 

necesar mai rapid decît lunar se vor întruni ori de cîte ori este necesar, dar ideea 

este că activitatea este lunară. Grupul superior pentru coordonarea întregii Strategii 

se va întruni probabil un pic mai rar, în dependență de necesități, dar cel puțin o 

dată în 3 luni.  

 

Acum, care este componența grupurilor de lucru? În general, în fiecare din aceste 

grupuri de lucru sunt reprezentanții instituțiilor cheie, care au responsabilități 

pentru implementarea Strategiei, dar în afară de aceste instituții cheie sunt și 

reprezentanți ai societății civile și avem și reprezentanți cu titlu de observatori, și 

aceștia sunt reprezentanții donatorilor. În cazul Pilonului IV, Pilon a cărui 

activitate o deschidem astăzi, este vorba de Ambasada SUA în Chișinău și îl avem 

pe domnul Traian, reprezentant astăzi. Deci, ați văzut lista pe care v-am transmis-o 

prin e-mail a acestui Grup, 16 membri, în general avem de la 11 pînă la 18 membri 

în fiecare Grup. În principiu, este foarte multă lume implicată, sunt grupuri mari, 

noi, oricum, anticipăm că o să existe foarte lume interesată să participe în aceste 

Grupuri, deja Dvs. o să decideți la fiecare ședință pe cine mai invităm cu titlu 

necesar și acele instituții care o să fie interesate... Bineînțeles că, aceste ședințe 

trebuie să aibă un caracter public și deschis, dar, în același timp, nu vreau să le 

transformăm în conferințe, pînă la urmă, acestea sunt ședințe de lucru. Și de asta, 

chiar și donatorii, care sunt foarte interesați, depun un efort deosebit și au numit 

cîte un singur reprezentant în fiecare Grup, deși, bineînțeles că, mulți donatori au 

interes de a asista și a ști ce se întîmplă în aceste Grupuri, totuși, chiar și ei au decis 

că vor primi informația printr-un singur reprezentant, doar că în cazul donatorilor 

este vorba despre finanțe care pot veni, dar însuși Grupul ar avea interes să 

comunice cu fiecare donator în parte și să vadă dacă sunt anumite finanțe prevăzute 

pentru a ne ajuta să implementăm Strategia sau nu sunt. 

 

Ca să ne referim la agenda zilei de astăzi ... vedeți că începem să activăm deja și să 

realizăm niște sarcini. Această ședință, chiar dacă este prima, deja vom trece 

propriu-zis la unele activități de realizare a sarcinilor.  

 

Dar, în general, ce o să facă Grupurile de lucru? Vedeți că...cuvîntele „coordonare” 

și „monitorizare” sună destul de mult, într-un fel. Noi, ținînd cont că sunt foarte 

multe acțiuni în Planul de Acțiuni, în Strategie. De altfel, știm că Strategia s-a 

adoptat, a intrat în vigoare, a fost publicată. Planul nu a fost, deocamdată, publicat, 

el este în versiunea în care a fost adoptată. Ceea ce ați primit nu este versiunea 

publicată, nu este versiunea redactată probabil. Din informațiile pe care le avem, el 

este în proces de redactare. În aceste acțiuni, de regulă, implementatorii sunt 

indicați mult mai mulți, unele acțiuni poate sunt mai puțin clare, unele acțiuni 



poate au nevoie de niște explicații, de niște concretizări, lucruri pe care urmează să 

le facem în aceste Grupuri de lucru și, mai ales, să vedem la ce etapă este fiecare 

instituție, ce ajutor este necesar, care ar fi interacțiunea între instituțiile 

implementatoare, cum vor interacționa acești subiecți și, nu în ultimul rînd, în 

aceste Grupuri va fi o informare reciprocă. Scopul acestor Grupuri este să facilităm 

implementarea Strategiei și a Planului de Acțiuni și să o monitorizăm, adică să 

ținem acest proces și sub control și o direcționare corectă. Și nu în ultimul rînd, să 

identificăm problemele la timpul potrivit pentru că ne dăm seama că instituțiile nu 

au suficiente finanțe ca să realizeze unele acțiuni în modul corespunzător. Acest 

lucru trebuie neapărat să fie notat la timpul potrivit și să vedem dacă putem 

identifica donatori pentru anumite acțiuni. Dacă acest lucru nu poate fi identificat, 

trebuie să vedem cum putem, totuși, să le realizăm, cine ne poate ajuta, pentru că, 

în esență, în realizarea Strategiei, deși implementatori sunt indicate doar instituțiile 

de stat, sigur că multe acțiuni se pot face cu ajutorul societății civile, multe acțiuni 

se pot face chiar cu ajutorul poate chiar a altor instituții, implementatori, donatori, 

experți individuali și nu este, neapărat, ca un studiu să-l facă chiar instituția 

respectivă, sigur că îl poate face orice alt expert, plătit de către un donator. Este în 

interesul nostru să-i convingem, să-i atragem, dar să nu uităm că, dacă nu avem noi 

finanțe necesare pentru a face acțiunea trebuie la timp să reacționăm pentru ca 

oricum acțiunea trebuie realizată și dacă nu este nici un donator, atunci înseamnă 

că instituția-cheie indicată în Strategie trebuie să realizeze această acțiune. Adică, 

pînă la urmă, responsabili rămînem noi toți cei care ... sau instituțiile indicate în 

Strategie și Planul de Acțiuni și statul, Republica Moldova, nu putem să ne 

eschivăm de la executarea unei obligații doar prin faptul că nu există finanțe din 

exterior, care, de altfel, nu sunt mari. Pentru anul 2012 nu există finanțe 

considerabile din partea asistenței externe. Cel puțin există în sectorul justiției se 

implementează un proiect al USAID și există deja donatori mici tradiționali, dar nu 

există finanțe din partea UE care a promis, cel mai generos donator care și-a 

anunțat disponibilitatea de a investi și așa că va trebui să fim foarte vigilenți și 

atenți. 

 

În aceste grupuri vom alege aceste priorități pentru asistență externă, vom face un 

Plan de activitate anual, mai detaliat decît Planul de Acțiuni, pentru a lucra și mai 

ușor și a monitoriza și mai ușor ce se realizează și ce nu se realizează. Cum 

spuneam, Grupurile de lucru, nu în ultimul rînd, vor prezenta rapoarte. Raportul 

Grupului de lucru va ajunge la Grupul de implementare a Strategiei în ansamblu, 

care va face întregul raport pentru implementarea Strategiei și, repectiv, îl prezintă 

Consiliului Național pentru reforma organelor de drept. Sigur, aceste rapoarte vor 

fi monitorizate atent de către donatorii majori, în special, dacă se prevede să vină 

acele finanțe de la UE chiar în buget, sigur că aceste rapoarte vor fi foarte 

importante și va fi o activitate foarte importantă care va arăta în ce măsură este 

realizată Strategia. 

 

Cum spuneam, în acest sens, grupul va fi asistat de un Secretariat care va facilita 

activitatea Grupului, va facilita determinarea informației care trebuie să fie 



diseminată, elaborarea proceselor verbale și, bineînțeles, realizarea rapoartelor, dar 

oricum informația urmează să vină de la instituții și instituțiile, individual, vor 

prezenta și ele rapoarte de realizare a Strategiei. 

 

În ceea ce privește reprezentanții societății civile, în fiecare Grup de lucru au fost 

numiți...s-a hotărît să fie numiți 2 sau 3 reprezentanți ai societății civile. În acest 

scop, a fost anunțat de către Ministerul Justiției un concurs și organizațiile 

societății civile au aplicat și și-au propus reprezentanții și vedeți că în Grupul IV 

este vorba de Transparency Intrenational și de CAPC. 

 

Funcțiile grupului și modul de activitate va fi mai clar pentru Dvs. pentru că vor fi 

stabilite de un Regulament. Regulamentul nu a fost discutat sau acceptat de 

principiu, cu sugestii veți veni la următoarea ședință. Între timp, pînă la următoare 

ședință, noi vom face și o ședință a Grupului VII, care primul va discuta acest 

Regulament, conceptul și, în general, a activității Grupurilor de lucru și, în general, 

îl va aproba și, deja, atunci acest Regulament va fi discutat la fiecare a doua ședință 

de către Grupurile de lucru. Deci, spuneam că, deocamdata, Grupul care 

coordonează în ansamblu implementarea Strategiei, Grupul de nivelul II, este 

responsabil și pentru Pilonul VII. Noi, deocamdată, am hotărît că nu este nevoie de 

un Grup special pentru Pilonul VII, dar acest lucru s-ar putea schimba, s-ar putea 

să apară încă un Grup de nivelul III și pentru Pilonul VII, în cazul în care va fi 

dificil ca Grupul pentru implementarea întregii Strategii să coordoneze și 

implementarea acestui Pilon. 

 

Cîteva elemente pe care am vrut să le spun cu privire la componența fiecărui Grup, 

în principiu, depinde de ceea ce ați nominalizat Dvs. Ministerul Justiției a trimis 

fiecărei instituții cererea ca să nominalizeze reprezentantul său. Cei care suntem 

aici suntem cei nominalizați de instituțiile Dvs. Ideea este că, cei care vor fi 

membri sunt, în principiu, instituțiile ca baza, deci, persoana reprezintă instituția. 

În momentul în care o persoană pleacă de la instituția pe care o reprezintă, 

instituția va fi obligată să numească o altă persoană. Deci, nu persoana este 

reprezentantul instituției, ea este, într-un fel, implementatorul și, repectiv, ea 

trebuie să fie în permanent reprezentată în acest Grup de lucru.  

 

Sunt mai multe lucruri care ar fi legate de ceea ce va fi în Regulament. Nu știu 

dacă este cazul acuma să mă refer mai detaliat. Bănuiesc că, deja, o să vedeți 

Regulamentul și o să .... Dacă sunt întrebări la acest capitol: concepția, activitatea 

Grupului de lucru, scopul... 

 

Al doilea punct pe agenda ordinii de zi este alegerea Președintelui. În toate 

Grupurile de lucru s-a ales și vicepreședinte cu ideea că, în momentul în care nu va 

exista președintele, acesta va fi înlocuit de vicepreședinte. Președintele va prezida 

ședințele Grupului de lucru, el va lucra mai strîns cu Secretariatul, cu el se va 

coordona, în special, ordinea de zi și tot el va semna procesele verbale alături de 

secretar. 



 

Și acum dacă aveți întrebări. Dacă nu sunt întrebări la concept și ... (nu se 

deslușește), trecem la subiectul 2 - alegerea Președintelui Grupului de lucru căruia 

eu îi ofer cu placere locul. Ce propuneri sunt pentru Președinte? 

 

........(o doamnă) Eu am o propunere. Eu aș vrea să propun pentru funcția de 

Președinte ... cred că ar fi cel mai ideal din cei prezenți aici, pe domnul Holban, el 

reprezintă Institutul Național al Justiției. 

 

.........(vorbesc simultan și nu se deslușește) se propune pentru Președinte 

reprezentantul Procuraturii. 

 

Ausra: Ar fi fost foarte bine, dacă ar fi fost propusă la funcția de Președinte o 

persoană dintr-o instituție care activează nemijlocit la contracararea corupției, 

prevenirea și implementarea unor acțiuni concrete ... 

 

............(un domn) Considerați că Procuratura nu luptă cu corupția? 

 

Ausra: Noi suntem foarte mult pentru Procuratură, dar eu am auzit denumirea unor 

instituții care mai mult previn corupția... Există lupta activă cu corupția și 

prevenirea corupției. Prevenirea, la fel, este foarte importantă, însă ar fi mult mai 

eficient de a propune persoane din instituții, cum ar fi Procuratura, care luptă activ 

cu corupția și implementează noi elemente de luptă împotriva corupției. 

 

.............(un domn) Eu o propun pe doamna Nadejda Vieru. Dumneaei lucrează în 

instituție ... 

 

Ausra: Real, Procuratura ar fi ideal. 

 

.............(vorbesc simultan și nu se deslușește). 

 

..............(un domn) Să fie atunci locțiitor sau cum l-am numit... 

 

Olivia Pîrțac: Noi trebuie să votăm. Mai avem propuneri?  

 

.............(un domn) Noi putem ... și un judecător poate să fie. 

 

............(o doamnă) Noi putem și la societatea civilă.  

 

Olivia Pîrțac: Dar să vrea și persoana să fie cu această funcție, pentru că e o 

funcție care implică și ea niște eforturi suplimentare oricum. Deci, avem două 

propuneri, deocamdată – domnul Holban și doamna Vieru. Mai sunt propuneri? 

 

............(o doamnă) Într-adevăr, dacă ar fi fost cineva de la CCCEC.  

 



.............(un domn) Dacă în prima zi n-au venit, să știți ca nu mai vine. Eu asta de la 

alte ședințe de comisii știu. 

 

.............(o doamnă) Cine e de la CCCEC? 

 

Olivia Pîrțac: Deocamdată, Veronica Vition. Ea a zis că o să vină, dar cu 

întîrziere. Cred că urmează să vină. 

 

.............(vorbesc simultan și nu se deslușește). 

 

.............(un domn) Poate e mai bine cineva care se oferă voluntar? 

 

Olivia Pîrțac: Da, poate cineva vrea. 

 

.............(un domn) Și, în plus, nu știu cît de legitime vor fi alegerile, dacă 

deocamdată lipsesc. Cîți lipsesc? 

 

Olivia Pîrțac: Avem multe lipse motivate. Am fost anunțați...deci, cam cei care 

lipsesc ne-au anunțat din timp că nu pot să vină. Astăzi este o zi specială și eu vă 

felicit cu alegerea Președintelui. 

 

.............(un domn) Poate alegem pe cineva în absență, atunci, și îl felicităm cînd 

vine data viitoare. 

 

.............(o doamnă) Mai bine să fie, într-adevăr, dedicat pentru că altfel... Poate 

noi, într-adevăr, să așteptăm pentru data viitoare, dar, în schimb atunci ... 

 

.............(un domn) Noi nu avem așa Piloni să nu fie ales Președintele la prima 

ședință. Nu-i serios, în primul rînd reprezentarea ... Nu se acceptă. La prima 

ședință n-a venit și la a doua n-a veni. 

 

Ausra: Sunt și situații în alte grupuri, reprezentantul Ministerului Justiției, Lilia 

Ioniță – ea este un bun specialist ... ea la moment lipsește (hohote). (Vorbesc 

simultan și nu se deslușește). Ea astăzi nu va veni, dar oricum va fi in acest Grup. 

Ar fi fost ideal dacă ar fi fost Procuratura, dar dacă ...  

 

.............(un domn) Este reprezentantul MAI -  șeful  secţiei cercetări şi control 

efectiv a Direcţiei investigaţii şi securitate internă. 

 

Ausra: Deci, avem două candidaturi: reprezentantul MAI și Lilia Ioniță. 

 

Olivia Pîrțac: Dar primul pune PG ca și Președinte și vicepreședinte ... bine, 

atunci ... așa înțeleg că Dvs. doriți...eu sper. 

 

.............(un domn) Eu? 



 

Olivia  Pîrțac: Nu, PG. 

 

.............(un domn) Da.  

 

(Hohote de rîs). 

 

Olivia Pîrțac: Deci, doamna Vieru dorește, confirmăm. Cine este pentru ... 

 

.............(o doamnă) Trei candidaturi se votează. 

 

Olivia Pîrțac: Nu, o singură candidatură, doamna Vieru. Deci, majoritatea. Avem 

Președinte.  

 

Și acum, se propune vicepreședinte Lilia Ioniță de la Ministerul Justiției. Se 

votează? Deci, majoritatea este pro, doamna Lilia Ioniță o să fie vicepreședinte al 

Grupului de lucru.  

 

Acum eu vă ofer Dvs. locul, sunteți Președinte. 

 

Următorul subiect pe ordinea de zi este să discutăm prioritățile pentru asistență 

externă pentru anul 2012. Aveți lista în mapă pe care noi am prezentat-o 

donatorilor la o ședință din 26.01.2012 în speranța că ei o să-și arate interesul de a 

finanța anumite activități, de a ne ajuta să implementăm anumite activități. Acum 

noi dorim ca această listă să o trecem si prin Dvs. și să vedem dacă, într-adevăr, 

toate sunt priorități și poate să facem o listă mai restrînsă. Anticipăm că ei n-o să 

fie...pentru anul curent nu sunt foarte multe finanțe și atunci să facem o prioritizare 

a priorităților, eventual, poate să mai excludem dacă este cazul. Dacă nu e cazul, 

poate și să mai adăugăm, dacă, într-adevăr toate sunt...nu pot fi realizate cu 

finanțele existente și cu personalul existent al instituțiilor responsabile, atunci 

putem să le lăsăm pe toate și, eventual, chiar și să mai adăugăm și altele. Deci, ele 

sunt pentru 2012. Curînd, într-o lună – două, o să facem un exercițiu similar pentru 

2013. De ce? Pentru că toți donatorii își planifică banii cu un an înainte. Ar fi bine 

deja să le arătăm ce o să avem nevoie și în 2013. Dar pentru că Strategia s-a 

adoptat atît de tîrziu și Planul și mai tîrziu, acum facem această prioritizare pentru 

2012. Nadejda dacă ... 

 

Nadejda Vieru: Credeam că dvs. ați ... Președintele... 

 

.............(o doamnă) aș vrea să concretizez lista Grupului de ... pe ce principiu au 

fost invitate persoanele? Mai precis, de ce nu a fost invitat reprezentantul 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Familiei? 

 

Olivia Pîrțac: La acest Pilon de ce nu este? S-a ales un anumit număr acceptat de 

instituții care sunt, în primul rînd, primii printre responsabili. 



 

.............(vorbesc simultan și nu se deslușește). 

 

Olivia Pîrțac: Am hotărît că, dacă este...Apropo, și se referă și la Dvs., că dacă cei 

care au fost numiți și după ce au auzit concepția Grupului de lucru și socot că poate 

altcineva din partea instituțiilor trebuie ... în timp de o săptămînă ne concretizați 

persoanele, dar MMPSF, în principiu, nu este atît de des menționat aici, adică în 

Pilonul IV.... și am hotărît ca acolo unde este o singură linie sau cîteva linii, atunci 

cînd discutăm problema asta neapărat îi invităm. Principiul este că, în afară de 

membrii permanenți care votează o să fie tot timpul membri invitați și chiar la 

fiecare ședință, la sfîrșitul ședinței urmează să discutăm pe cine mai invităm data 

viitoare sau, între timp, se va discuta Președintele cu Secretarul pentru că, în 

dependență de subiecte vor fi invitați instituții de care ține sau care sunt importante 

ori pentru noi, ori ele au ceva de executate și trebuie, neapărat, să fie implicate. 

Acest lucru este valabil pentru instituțiile din această listă care nu sunt membri și 

pentru donatori, organizații ale societății civile sau experți chiar individuali, care 

ne pot da anumite informații pentru lucrul Grupului. 

 

Și acum cu prioritățile. Eu o să citesc prioritatea și Dvs. o să-mi spuneți dacă ea 

rămîne a fi o prioritate pentru asistență externă sau putem să o excludem că nu este 

atît de necesar și ne putem descurca cu eforturi proprii. 

 

.............(o doamnă) Eu aș avea o întrebare. Cum spuneți că ne putem descurca la 

capitolul finanțare cu sume concrete...Să înțeleg că este deja o evaluare adică, este 

cunoscut necesarul, costul ...(nu se deslușește). 

 

Olivia Pîrțac: Costul de finanțare a fost evaluat înainte să fie adoptat Planul de 

acțiuni, adică s-au evaluat doar costul celor care necesită finanțe suplimentare decît 

personalul existent al ...  

 

.............(o doamnă) Să înțeleg că acum în Planul de acțiuni difuzat este suma 

necesară sau aici este tot... 

 

Olivia Pîrțac: Suma suplimentară necesară, adică suma suplimentară necesară la 

ceea ce, în mod normal, au instituțiile bugetare. Atunci cînd s-a adoptat Planul de 

acțiuni a fost făcut acest Plan și în Excel cu toate costurile suplimentare, deci după 

principiul costuri suplimentare, la ceea ce instituția are, în mod normal, deja prin 

personal și continuă să existe această varianta pe care v-o putem oferi prin e-mail 

ca să vedeți cum a fost calculat. Sigur, acele costuri au fost calculate cu o anumită 

aproximație, în sens că niciodată nu stim .... Da, acolo sunt toate costurile, dar 

anume după principiul suplimentar.  

 

Și acum pentru anul 2012. La 4.1 s-a selectat o activitate de la 4.1.2: Fortificarea 

mecanismului de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, 

declaraţiilor de interese personale, controlul respectării prevederilor legale privind 



conflictul de interese şi regimului juridic al incompatibilităţilor persoanelor care 

exercită o funcţie de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor 

publici şi persoanelor cu funcţii de conducere.  

 

Deci, trei acțiuni s-au selectat, eventual, pentru implicarea donatorilor externi: 

Crearea paginii web a Comisiei Naționale de Integritate. O menținem ca prioritate? 

Avem nevoie de ajutorul donatorilor? 

 

.............(o doamnă) Mi se pare că este ... (nu se deslușește) proiectul cela a lor de 

24 mln și, la o adică, ei ar putea să asiste Comisia să-și facă pagina web. 

 

.............(o doamnă) Noi am venit, de exemplu, în general, cu o altă propunere 

pentru Strategia Națională Anticorupție, ca prin intermediul ... să se facă registrele 

astea pentru declarațiile de interese, declarațiile de proprietate și venituri ș.a.m.d. 

 

Olivia Pîrțac: Dar acolo este prevăzut...Ei au finanțe speciale pentru...  

 

.............(o doamnă) Noi n-am discutat, noi am venit cu propunerea aceasta. Si ne-

am gîndit că pentru dînșii asta e floare la ureche, nu-i așa mare...ca să nu dispersăm 

banii pe domenii foarte micuțe.  

 

.............(o doamnă) Dar Comisia Națională pentru Integritate e persoană juridică 

sau...? 

 

.............(o doamnă) da, e juridică. Vedeți, nu se pune întrebarea dacă asta e 

prioritate pentru Strategie, dar dacă trebuie de cerut bani de la donatori. Noi am 

spus la Banca Mondială că ei dispun de sume foarte mari și mi se pare că pentru 

dînșii, mai ales că ei deja s-au ...(vorbesc simultan, nu se deslușește) Și noi 

venisem chiar cu o altă propunere ca ei să elaboreze pagini ...(nu se deslușește) 

pentru mai multe instituții de profil ca încărcarea informației să fie prin acestea, 

pentru că sunt instituții publice așa de mici încît lor nu li-i convenabil să țină 

persoană IT și atunci ei vin într-o instituție centralizată să remită documentele și 

atunci ... 

 

Olivia Pîrțac: Haideți să facem asa...Hotărîm în dependență de ce ne răspunde 

Centrul de Guvernare Electronică. Dacă CGE ne spune că o poate face fără finanțe 

suplimentare, noi o ștergem de pe lista priorităților, dar dacă ne spune că nu are cu 

ce face această pagină, atunci o lăsăm. 

 

Următoarea acțiune: elaborarea și aprobarea Instrucțiunii privind modul de de 

completare a declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate și a declaraţiilor de 

interese personale. 

 

.............(o doamnă) Ăsta e un act normativ intern? 

 



Olivia Pîrțac: Cred că da. 

 

.............(o doamnă) Pot să o elaboreze singuri și nu cred că e nevoie de un expert 

internațional care să elaboreze un act normativ. 

 

Olivia Pîrțac: Trebuie să ne gîndim cît e de complicat și să ținem cont că ei încă 

nu s-au format. Aici termenul este trimestrul II și III, deci pînă în octombrie ei 

trebuie s-o facă. Or să reușească, da? Deci, nu este prioritate. 

 

Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor de interese şi 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate. Trebuie. 

 

Următoarea acțiune - 4.1.3. Revizuirea cadrului legislativ în vederea descurajării 

actelor de corupţie din sectorul justiţiei şi sancţionării  mai severe  a infracţiunilor 

legate de corupţie, în scopul sporirii eficacităţii constrîngerii judiciare. Prima 

acțiune: Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie, prin lipsirea de garanţiile sociale care 

reies din  funcţia deţinută, în cazul condamnării pentru corupţie. 

 

 .............(un domn) Un astfel de proiect este în Parlament care prevăd sancțiuni: 

art. 324, 325, 333, 337. 

 .............(o doamnă) Ele sunt elaborate. 

 

Olivia Pîrțac: Deci, nu este prioritate dacă este elaborat și a doua ar fi  organizarea 

training-urilor pentru judecători şi procurori în scopul uniformizării practicii 

juridice pe infracţiunile de corupţie. 

 

Vorbesc simultan, nu se deslușește. 

 

Olivia Pîrțac: Noi încercăm să le solicităm și să le amintim că trebuie.  

 

Următoarea 4.1.4 - Reglementarea clară a comportamentului judecătorilor, 

procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti 

în raport cu alte persoane în scopul combaterii actelor de corupţie şi crearea unui 

mecanism  de asigurare a comportamentului integru.  

 

Deci, prima acțiune - Elaborarea cadrului normativ pentru reglementarea 

interacţiunii şi comunicării judecătorilor cu părţile în proces şi terţe persoane. Deci, 

cadrul normativ, dar cît este de complex și cît de greu va fi fără ajutorul uni expert 

plătit suplimentar să se facă acest lucru. 

 

Vorbesc simultan, nu se deslușește. 

 

Olivia Pîrțac: Aici întrebarea este ... Ideea este că ... Avem reprezentanul 

Ministerului Justiției, dar eu cred că s-ar putea să-l lăsăm ca prioritate pentru că 



sunt foarte, foarte multe proiecte pentru anul acesta de elaborat și atunci, dacă nu 

sunt forțe din exterior, eu nu știu dacă Ministerul Justiției o să poată atîtea 

proiecte... 

 

.............(un domn) Dvs. considerați că forțe din exterior o să elaboreze proiectele 

astea... 

 

Olivia Pîrțac: Nu, nu am în vedere experți internaționali neapărat, sunt și ... 

angajați de-ai noștr din RM, dar plătiți din fonduri suplimentare. 

 

Vorbesc simultan, nu se deslușește. 

 

.............(un domn) Poate e necesar aici un studiu, un studiu comparativ, să vedem 

în alte  state. Pentru mine tot ceva e neînțeles. 

 

Olivia Pîrțac: Păi, dacă nu e clar, atunci cu atît mai mult să lasăm să vină și ... 

 

Vorbesc simultan, polemizează. 

 

Olivia Pîrțac: Eu cred că lăsăm ... Dacă o să vină un donator o să explicăm că 

avem nevoie și de un studiu, dacă o să fie, dacă nu ... oricum o să se facă studiu 

suplimentar. 

 

.............(un domn) trebuie de clarificat, totuși, ce anume ... poate să fie un articol în 

cod. 

 

Oivia Pîrțac: Clarificăm data viitoare, cu speranța că o să fie mai multe persoane 

și să vedem și Ministerul Justiției ce a avut în vedere dacă a notat asta. 

 

.............(un domn) Eu vreau să vă spun că în Legea 780 cu privire la actele 

legislative, oricare proiect de lege elaborat necesită atît o notă de fundamentare cît 

și un studiu. 

 

Vorbesc simultan și nedeslușit. 

 

Olivia Pîrțac: Haideți să trecem mai departe. Consolidarea capacităţilor de 

asigurare a respectării reglementărilor cu privire la comportamentul anticoruptibil 

prin elaborarea recomandărilor metodologice. Deci, avem nevoie sau nu este 

nevoie? Oricum ele trebuie făcute. Este nevoie de suport... 

 

.............(o doamnă) Tot pe interior se primește. 

 

Olivia Pîrțac: Deci, aceste recomandări, teoretic, ar trebui făcute de CSM. Da. 

Practic, fiecare instituție trebuie să facă ... Eu cred că trebuie să se facă niște 

recomandări de către minister, dacă o să fie nevoie, dacă nu, o să facă singuri. 



 

Organizarea pentru actorii din sectorul justiţiei a cursurilor de instruire cu privire la 

comportamentul anticoruptibil. 

 

.............(o doamnă) Eu cer scuze, la masura 2, ce presupune aceasta? 

 

.............(o doamnă) La noi în legislație figurează o noțiune comportamentul 

anticoruptibil care nu este clar ce înseamnă. Nu e clar ce a avut în vedere autorul. 

 

.............(un domn) Trebuie întrebați autorii ce s-a avut în vedere.  

 

.............(o doamnă) Poate clarificarea definiției „anticoruptibil”... La noi legislația 

este foarte vagă, pur și simplu se spune „comportament coruptibil”, dar ce 

înseamnă aceasta nu dă. 

 

.............(o doamnă) Dar noi deja avem definiția „acte de corupție”, „acte conexe”, 

„acte cu caracter corupțional”, unde să mai punem și „comportamentul 

anticorupțional”. 

 

Olivia Pîrțac: Va trebui să concretizăm sensul aici în grupul de lucru, dacă nu este 

clar. Va trebui să ajungem la un numitor comun ce se are în vedere prin această 

dispoziție. 

 

.............(o doamnă) Iată avem Legea cu privire la conflictul de interese unde se 

scrie foarte clar ce trebuie să facă o persoană cînd se află într-o situație de conflict 

de interese...aici trebuie să se elaboreze recomandări metodologice în baza legii? 

Legea si așa spune foarte explicit ... nu știu ce recomandări trebuie să se mai 

elaboreze ... 

 

Coval: Noi trebuie să elaborăm recomandări și apoi să executăm. 

 

Olivia Pîrțac: Bani nu sunt. Bani, în general nu sunt. 

 

Coval: Discutăm dar despre ce? 

 

Olivia Pîrțac: Păi, discutăm ... poate vin. 

 

.............(o doamnă) Înseamnă că aici trebuie bani. 

 

Olivia Pîrțac: Organizarea pentru actorii din sectorul justiţiei a cursurilor de 

instruire cu privire la comportamentul anticoruptibil. Cursurile întotdeauna au fost 

pe bani … 

 

Elaborarea proiectului de Lege în vederea reglementării modului de aplicare a 

testului de integritate faţă de actorii din sectorul justiţiei. 



 

.............(o doamnă) Testul de integritate presupune altceva, nu cel de la poligraf. 

 

Olivia Pîrțac: Deci, trebuie aici ajutorul extern? 

 

.............(o doamnă) Noi în Strategia CCCEC am inclus testarea integrității pentru 

colaboratorii CCCEC. De fapt, e o măsură atît de nouă pentru RM și nu doar 

pentru noi, dar și pentru români, pentru ungari și pentru celelalte țări care l-au 

implementat, încît cred că este nevoie să vină experți să lamurească, la dînșii s-a 

primit testul de integritate sau nu. 

 

.............(o doamnă) Eu tot sunt de acord. 

 

Olivia Pîrțac: Trecem la următoarea ... Deci, 4.1.5. Elaborarea şi aplicarea unor 

instrumente eficiente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a 

justiţiei, precum şi de prevenire a comportamentului corupţional a actorilor din 

sectorul justiţiei 

 

Deci, avem aici 3 activități: Efectuarea studiului privind instrumentele de prevenire 

a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi a comportamentului  

corupţional. Trebuie? 

 

.............(o doamnă) Noi ne gîndim cine o să facă studiul acesta. 

 

Olivia Pîrțac: Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de 

prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi comportamentului 

corupţional. 

 

.............(o doamnă) Vedeți Publika ce face ... ei n-au ce discuta. 

 

Olivia Pîrțac: La informare aici avem comunicate de presă. În principiu, probabil, 

nu este prioritate. 

 

.............(o doamnă) Societatea trebuie să fie informată. 

 

Olivia Pîrțac: Dar avem nevoie aici de bani sau ne descurcam cu forțele proprii, 

pentru că toate instituțiile, probabil, au ofițeri de presă.  

 

.............(o doamnă) Instituțiile de presă nu au asa funcții, mai degrabă televiziunea, 

presa, ceea ce implică ... 

 

Olivia Pîrțac: dar văd că la indicatori aici ... principalul indicator este numărul 

comunicatelor de presă elaborate și publicate. Deci, în principu, ca să avem 

emisiuni așa de informare, sigur ca avem nevoie pentru ca televiziunile au și ele 

nevoie de finanțe, dar pentru comunicate de presă cred că nu e nevoie. Deci, ce 



facem? Îl lăsăm ca prioritate sau nu? Trebuie lăsat, da? Haideți să votăm atunci. 

Cine e pentru ca să fie lăsat ca prioritate? 

 

.............(o doamnă) Ceea ce e prezentat aici ține de activitatea de zi de zi a 

serviciilor de presă, fără a fi nevoie de careva finanțe suplimentare. 

 

.............(o doamnă) Eu am o propunere. Ce ar fi dacă s-ar cere ceva bani să meargă 

emisiuni regulat despre reforma sistemului judiciar. S-a făcut activitatea aceasta, se 

invită autorii, se invită oponenții sau altcineva și nu numărăm cîte emisiun, dar să 

fie un program la TVM. 

 

Olivia Pîrțac: Cine-i împotrivă ca să fie prioritate aceasta? Deci, o lăsăm. 

 

Elaborarea modificărilor cadrului normativ  în vederea instituirii obligaţiei de 

verificare la detectorul comportamentului simulat a candidaţilor la funcţia de 

judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală. 

 

.............(o doamnă) Dar ce înseamnă elaborarea modificărilor cadrului normativ  în 

vederea instituirii obligaţiei de verificare, dacă această obligație deja există la 

poligraf. 

 

Olivia Pîrțac: Deci, este prioritate sau nu? 

 

.............(o domn) Da, este. 

 

.............(o doamnă) Olivia, cred că aici bani nu trebuie.  

 

Coval: Nu trebuie bani. 

 

Olivia Pîrțac: Nu trebuie, da? Ministerul Justiției are de făcut atîtea proiecte, 

sperăm să se descurce. 

 

.............(o domn) Eu cred că...în general, toate proiectele de legi trebuie să treacă 

prin MJ și ei trebuie să decidă unde au nevoie de susținere, unde au nevoie de 

experți și unde nu. 

 

.............(o doamnă) Iarăși o propunere de raționalizare. Dar dacă MJ se uită la toate 

proiectele de acte normative și decid la care le trebuie ajutor și pun la pachet toate 

actele pentru care le trebuie ajutor ca să nu fie 100 de proiecțele. 

 

Coval: La fiecare proiect trebuie să fie creat un grup de lucru și o să fie în acel 

grup MJ, CCCEC, PG, MAI. 

 

Olivia Pîrțac: Așa și se presupune că la majoritatea grupurilor de lucru ... totul 

depinde de donator și dacă ei finanțează alstfel de activități. Dacă finanțează, 



înțelegerea e cu ei – să finanțeze un grup de lucru sau măcar un expert care să dea 

un proiect în formă brută. Problema pentru 2012, cam toate proiectele de legi din 

Planul de Acțiuni sunt prevăzute să fie făcute, ceea ce înseamnă un număr enorm 

de proiecte de legi pe care trebuie să le facă MJ. 

 

.............(o domn) Olivia, eu nu cred că numărul e atît de mare, pentru că, pînă la 

urmă, putem vorbi de un șir de instituții cum e CCCEC, PG și eu cred că de la 

fiecare grup o să fie proiecte ....care trebuie coordonate. 

 

Coval: e normal chestia asta pentru că sunt proiecte unde sunt modificări în Legea 

cu privire la Procuratură, în Legea cu privire la statutul judecătorului ... aici trebuie 

să facem o analiză profundă. 

 

Olivia Pîrțac: Fiind 7 piloni, acolo sunt foarte multe proiecte de legi și în MJ 

există o direcție nu foarte mare de elaborare a actelor normative, adică nu este 

simplu ... 

 

.............(o doamnă) De aceea și propunerea mea a fost, Direcția elaborare a actelor 

normative să se uite în toate actele din cei 7 piloni și să aleagă unde le trebuie 

asistență, le pune într-un pachet și se adresează la un donator. 

 

.............(o domn) Trebuie pentru consolidarea Direcției elaborarea actelor 

normative. 

 

.............(o doamnă) și atunci de la dînșii de cerut aceste acte normative. 

 

Olivia Pîrțac: Acum trecem la  4.2. Consolidarea mecanismelor de implementare 

a standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din 

sectorul justiţiei 

 

La 4.2.2. Instruirea periodică a actorilor din sectorul justiţiei în domeniul eticii 

profesionale este Elaborarea curriculei pentru  actorii din sectorul justiţiei în 

domeniul eticii profesionale. Trebuie, da? Deci, aici nu se are în vedere numai 

judecători și procurori, dar și ceilalți. Deci, vă trebuie, lăsăm ca și prioritate. 

 

4.2.4. Campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesională a 

actorilor din sectorul justiţiei 

 

Prima este Elaborarea conceptiilor de promovare a eticii profesionale si 

sensibilizare a opiniei publice cu privire la etica profesionala a actorilor din 

sectorul justitie. 

 

.............(o doamnă) Cum asta concepție de promovare a eticii, mai degrabă trebuia 

să fie niște acțiuni. 

 



Olivia Pîrțac: Se are în vedere că sunt toți actorii din sectorul justiției. Ținînd cont 

că noi avem atîți actori din sectorul justiției, ei trebuie să aibă o concepție, fiecare a 

lor, e o acțiune continuă pînă în 2016. Deci, ea doar începe în 2012. 

 

.............(o domn) Dacă se poate eu am o sugestie aici. Pentru că am mai văzut ceva 

relații cu media, poate de consolidat tot ce ține de relațiile cu presa, mass-media. 

 

Olivia Pîrțac: Asta o să fie, eventual, pe parcursul grupului de lucru, și atunci 

Grupul 7, de nivelul II o să fie principalul negociator. Oricum fiecare Grup trebuie 

să monitorizeze ceea ce-i scris la el. În cazul dat trebuie să fie concepție. E un 

termen foarte mare, asta nu înseamnă că trebuie să fie anul acesta gata. Dar eu 

bănuiesc că în altă parte cum să promovezi etica profesională noi nu avem. Avem 

mediatizări cu privire la aspecte foarte înguste. Pe parcurs și Secretariatul și Grupul 

de lucru pot să adune anumite categorii de acțiuni, de ex. proiectele de legi se vor 

cumula, acțiuni de mediatizare se pot cumula și se pot face traininguri pentru că, 

deocamdată, Planul e făcut pe domenii. Urmează încă mult lucru de sistematizare 

și coordonare. Dar acuma ce facem, lăsăm? Lăsăm, da. Haideți să votăm. Cine este 

pentru ca să o lăsăm ca și prioritate? Dar cine e împotrivă? 

 

.............(o domn) aici revenim, probabil, la ideea dnei Carașciuc referitor la o 

emisiune care să ruleze o dată în lună și fiecare instituție ar punea să vină să-și 

promoveze ... 

 

Olivia Pîrțac: Să știți că prima trebuie să o facă o persoană concretă. Și dacă n-o 

face CSM, CSP, MAI, CCCEC, dacă nu are persoana care să facă o Concepție 

logică cum să promoveze etica profesională așa ca să cunoască fiecare om de rînd, 

atunci înseamnă ca trebuie bani. 

 

Coval: Trebuie. Neapărat trebuie. 

 

Traian Țurcanu: Bani pentru ce? Ca să facă o Concepție? Atunci să vină un 

expert internațional și s-o facă. 

 

Lilia Carașciuc: Dați un pum de bani și nu știți pentru ce. Mai bine la broșuri. 

 

Olivia Pîrțac: Lăsăm la broșuri și la spoturi. La Concepție nu, deocamdată. Cînd o 

să vină CSM, CSP, MAI, CCCEC să raporteze o să vedem dacă pot să facă singuri 

sau nu. 

 

4.3. Dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin 

intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei 

   

4.3.1. Desfăşurarea instruirii periodice pentru actorii din sectorul justiţiei în 

domeniul combaterii corupţiei 



Elaborarea planului de studiu a actorilor din sectorul justiţiei în domeniul 

combaterii corupţiei. 

 

Coval: Necesită aici, eu consider. 

 

Olivia Pîrțac: Necesită, da? 

 

Următoarea ar fi 4.3.2. Elaborarea şi aplicarea unor măsuri de încurajare a actorilor 

sectorului justiţiei în scopul promovării unui comportament integru şi dezvoltării 

culturii de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei. Deci acțiunea este efectuarea 

unui studiu privind testarea benevolă cu detectorul comportamentului simulat a 

actorilor din sectorul jutiţiei. 

 

.............(o doamnă) Iată noi aici cînd a fost la avizare am avut obiecții. 

 

Coval: Este deja proiectul? 

 

Galina Bostan: Eu sunt Galina Bostan, am întîrziat, am avut o ședință de judecată, 

îmi cer scuze. N-am să mă pronunț cu ceea ce a fost mai înainte, eu nu am dreptul 

moral să revizuiesc tot ce s-a acceptat deja. În opinia mea, studiile sunt bune, dar, 

cu părere de rău aceste studii sunt valabile doar pentru o scurtă perioadă de timp și 

cînd este elaborat, el nu mai este actual. De aceea mie mi se par aceștia bani 

aruncați în vînt. Plus la asta, din cîte eu știu, a fost aplicat acest poligraf și toți cei 

care se ocupau cu traficul de ființe umane, etc. Au trecut cu succes de acest 

poligraf. Și eu nu știu cum va duce elaborarea acestui studiu la atingerea acestui 

obiectiv. 

 

.............(o doamnă) Dna Galina, măsurile nu mai pot fi schimbate. 

 

Olivia Pîrțac: Oricum CCCEC va trebui să-l facă. 

 

.............(o doamnă) Noi am avut un obiecții. Sunt un șir de măsuri care nici nu ține 

de competența CCCEC, dar CCCEC e primul. Sunt anumite măsuri care se 

suprapun sau chiar se contrazic. 

 

Olivia Pîrțac: O să trebuiască să le clarificăm și să vedem cum le aplicăm, tot în 

grupul ăsta o să trebuiască să facem. 

 

.............(o doamnă) Au fost multe în cadrul elaborării și în cadrul avizării...Iată 

elaborarea cadrului normativ care va reglementa procedura de testare benevolă – 

CCCEC, asta ce presupune? Noi avem deja legea, pentru ce mai facem? Mai 

elaborăm ceva care va reglementa procedura de testare benevolă? Și încă nu așa, 

dar, după asta, crearea mecanismului de încurajare de testare benevolă. De aceea 

menționez încă o data pentru că noi suntem executori. 

 



Olivia Pîrțac: Dacă voi nu aveți acest studiu și nu știți cum se va face, lăsăm, 

eventual, ca prioritate. 

 

.............(o doamnă) eu sunt de acord cu dna Galina întru totul. 

 

Olivia Pîrțac: Ele trebuie făcute chiar și în forma .... 

Acuma Grupul o să aibă dreptul să propună modificări la Planul de Acțiuni și la 

Strategie, doar că eu nu știu ... Planul este aprobat, probabil va fi publicat, chiar și 

Grupul de lucru va putea să vină cu propuneri să-l adapteze și să-l schimbe și 

Strategia la realitățile existente. Poate dacă ar veni un expert internațional cu un 

studiu, cu niște recomandări ... pentru că dacă există o lege și nu se aplică, 

înseamnă că există probleme. 

 

Traian Țurcanu: Ambasada SUA încearcă să găsească un expert care să ajute 

CCCEC cu privire la testele de integritate. 

 

.............(o doamnă) Testele de integritate da, dar nu și testele de poligraf. Noi știm 

că o să fie un expert care o să ne ajute. 

 

Olivia Pîrțac: O lăsăm ca și prioritate.  

 

4.3.3. Fortificarea regimului avertizorilor de integritate (din interiorul şi exteriorul 

sistemului). Prima - Elaborarea proiectului de  lege pentru modificarea cadrului 

normativ în vederea reglementării instituţiei avertizorilor de integritate şi protecţiei 

acestora. 

 

.............(o doamnă) Pot să spun eu aici? Noi cu avertizorii de integritate avem un 

proiect de lege din 2008. Acesta are o istorie lungă, a fost întors de cîteva ori, pînă 

la urmă a fost întors definitiv. Avertizorii de integritate au fost incluși în diferite 

planuri și strategii. Pînă la urmă s-a ajuns la concluzia să nu fie promovat un 

proiect de lege integral, dar să fie inclusă prevederea în Legea nr. 90. Acolo se 

vorbește despre dreptul persoanei de a raporta orice încălcări. Instituția 

avertizorilor de integritate a fost comprimată în cîteva prevederi și asta deja s-a 

realizat. 

 

Olivia Pîrțac: Aici așa și scrie 2011-2012. Dacă este realizată n-o mai includem și 

Dvs. o să trebuiască, pur și simplu, să raportați. 

 

.............(o doamnă) Și a doua acțiune la fel. 

 

Olivia Pîrțac: Deci, a doua trebuie, da? A doua a spus ca trebuie, mecanisme 

interne. 

 

Următoarea 4.3.4. Publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind 

condamnarea actorilor din sectorul justiţie pentru acte de corupţie. Deci, prima 



acțiune se referă la Efectuarea studiului în vederea examinării oportunităţii 

modificării  cadrului normativ care reglementează publicarea şi mediatizarea 

hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţie pentru 

acte de corupţie. 

 

Galina Bostan: Eu mă tem că acțiunea ar putea să ducă la un rezultat exact invers.  

 

Lilia Carașciuc: Poate nu de făcut un studiu, dar de făcut o masă rotundă ... și să 

se tragă concluzii. 

 

Olivia Pîrțac: Acest studiu trebuie să-l facă, de fapt, CSM. O să aibă capacitatea 

să-l facă fără vreun expert? 

 

.............(un domn) Nu.  

 

Galina Bostan: Haideți să ne gîndim altfel. E vorba de expeți străini? 

Olivia Pîrțac: Nu neapărat. Dna Macinskaia, Dvs cunoașteți mai bine CSM, 

considerați că are nevoie de asistență pentru elaborarea studiului? 

 

Vera Macinskaia: Eu consider că are nevoie. 

 

Coval: Eu consider că are nevoie. 

 

Olivia Pîrțac: Următorul: Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului 

site-urilor instanţelor judecătoreşti,  în vederea publicarării hotărîrilor judecătoreşti 

privind condamnarea actorilor din sectorul justiţie pentru acte de corupţie. 

 

Galina Bostan: Uite aici...dacă vreau să găsesc o hotărîre judecătorească intru pe 

site-ul instanței judecătorești și n-o găsesc, dar intru pe Google o găsesc. Căutarea 

e foarte proastă. Trebuie ajutor. 

 

Olivia Pîrțac: A treia trebuie sau nu? 

 

Galina Bostan: Trebuie. 

 

Olivia Pîrțac: Bine, am luat notițele de rigoare și să sperăm că o să vnă finanțe 

care o să ajute la realizarea lor, ceea ce e bine că unele, teoretic, se pot realiza și cu 

eforturile instituțiilor. 

 

Următorul punct pe agenda de zi a fost să vorbim un pic despre planul de Acțiuni, 

nu în sensul să-l facem astăzi. Grupul de lucru va trebui să facă un Plan de 

activitate pe anul 2012 privind implementarea Strategiei, în sensul ca acest Plan de 

Acțiuni să-l concretizăm în acțiuni și mai concrete cine și ce face și cînd face. 

 

Galina Bostan: Ce fel de plan? Planul trebuie facut exact dupa acest Plan... 



 

Olivia Pîrțac: Data viitoare o să fie prezentat ca un model, dar nu cred că 

Secretariatul o să poată face.  

 

Ultima chestiune pe ordine de zi ar fi chestiuni organizatorice. Ideea e să stabilim 

un principiu al ședintelor lunare, de exemplu ultima săptămînă a lunii, vineri, ora ... 

cînd se întrunește grupul ca să vă puteți planifica, să stabilim la fiecare ședință data 

următoarei ședințe.  

 

.............(un domn) Vă rugăm să ne informați din timp și să vedem să nu coincidă 

cu celelalte grupuri că noi mai suntem membri și în alte grupuri. 

 

Olivia Pîrțac: Majoritatea au hotărît în prima săptămînă. Mai bine poate a doua 

săptămînă sau poate ultima dacă vă convine. Joi a 2 săptămînă la 14.00 s-a decis. 

Următoarea ședință 12.04, ora 14.00. Subiectele de pe ordinea de zi vor fi 

diseminate din timp. Un subiect va fi raportarea actiunilor pe 2011. Proiectul 

Regulamentului va fi mai întîi aprobat ca și concept în Grupul VII și apoi se va 

examina în celelalte grupuri. Vă mulțumesc și Vă doresc un week-end plăcut. 
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