
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului II –  

Justiția penală 

 

PROCESUL-VERBAL 

al Şedinței Grupului de lucru din 17 octombrie 2012 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Igor Dolea – Președintele Grupului de lucru, membru CSM, profesor universitar; Liliana Talpă – 

Secretarul Grupului de lucru; Viorel Berliba – Ministerul Afacerilor Interne, Centrul de 

reformare a MAI; Veaceslav Didâc – Institutul Național al Justiției, Director executiv adjunct; 

Constantin Gurschi – Curtea Supremă de Justiție, Judecător Colegiul Penal; Dumitru Zolotco – 

Centrul de Telecomunicații Speciale, jurisconsult al Secției Juridice și personal; Valerian Mînzat 

– Avocat, Doctor în drept; Nadejda Vieru – Procuratura Generală; Valentin Covali – Procuratura 

Generală, Consiliul Superior al Procurorilor, Șef, Secţia juridică, implementarea reformelor 

legislative și instituționale; Alexandru Carmanovici – Serviciul de Informaţii şi Securitate, șef de 

secție; Veronica Mihailov-Moraru – AO „Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM”; 

Vladislav Gribincea – Centrul de Resurse Juridice din Moldova; NORLAM – Denis Arcușa, 

Bjorn Lorsen, Marit Helene Evjemo și Nadia Burciu, reprezentanţii instituţiei donatorilor.  

 

Şedința este deschisă de către Președintele Grupului de lucru, Igor Dolea, care a propus aprobarea 

agendei.  

 

Agenda ședinței: 

 

14.00 – 14.10 Informație cu privire la Raportul de monitorizare sectorial intermediar și 

Planul de activitate pentru anul 2012  
 

14.10 – 14.25 Prezentare cu privire la crearea unui penitenciar model pentru minori – 

Penitenciarul nr. 10 pentru minori din Goian 

 

Reprezentant NORLAM 

 

14.25 – 14.50 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de Acţiuni  
 

CNA/CCCEC – 2.1.2. p. 3;  

 

PG – 2.1.3. p. 2, 2.2.5. p. 1, 2.2.6. p. 1, 2.2.7. p. 1, 2.2.10. p. 1, 2.4.2. p. 1, 2.4.3. p. 2;  

 

INJ – 2.3.2. p. 1; etc. 

 

14.50 – 15.00 Discuţii generale. Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe şi a invitaţilor adiţionali 
 

 

Activitatea Grupului de lucru a inițiat cu verificarea prezenței membrilor pentru stabilirea 

existenței cvorumului la ședință. 

S-a constatat absența reprezentantului Centrului Național Anticorupție (CCCEC) – dna Veronica 

Vition, reprezentantului Serviciului Vamal – dl Veaceslav Ionesie și reprezentantului 

Ministerului Justiției – dna Ludmila Popa. 
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Secretarul Grupului de lucru, Liliana Talpă a informat Președintele și membrii despre absența 

motivată a dnei Vition, care la moment participă într-o altă ședință, informînd în prealabil 

Secretariatul despre suprapunerea de program. Informația relevantă pentru Grupul de lucru a fost 

expediată și va fi prezentată de către Secretariat.  

Igor Dolea a accentuat necesitatea comunicării Ministerului Justiției despre absența repetată a 

reprezentantului său de la ședință.  

Ținînd cont de rolul important al Ministerului Justiției în coordonarea reformelor în sectorul 

justiției, dar și a subiectelor ce prezintă interes din perspectiva asigurării și respectării drepturilor 

omului, a solicitat Secretarului Grupului de lucru de a se clarifica, iar ulterior întrebarea dată 

poate fi discutată la ședința Grupului de coordonare. 

Potrivit Lilianei Talpă soluția optimă ar fi numirea supleanților pentru reprezentanții 

Ministerului Justiției, fapt ce va favoriza activitatea continuă a Grupului de lucru. 

Preşedintele grupului de lucru a propus respectarea agendei și trecerea la audierea/examinarea 

punctelor incluse în aceasta. 

1. Informație cu privire la Raportul de monitorizare sectorial intermediar și Planul de 

activitate pentru anul 2012: 

 

Liliana Talpă: Aveți toți în față raportul intermediar al grupului nostru în variantă finală care va 

fi plasat în curînd pe pagina web a Ministerului Justiției. La fel, aveți varianta finală a planului 

de activitate al grupului nostru. Ambele documente au fost expediate la adresele Dvs. 

electronice. În curînd, în luna octombrie, va avea loc ședința Grupului de coordonare (Pilonul 

VII) la care vor participa președinții grupurilor sectoriale și în cadrul căreia se vor prezenta și 

analiza cele șase rapoarte sectoriale intermediare pe fiecare pilon în parte, cu concluzii, 

recomandări, propuneri și raportul Grupului de coordonare. Aș vrea să menționez, că raportul 

grupului nostru de lucru conține 18 acțiuni, 9 dintre care sunt realizate, 7 acțiuni sunt realizate 

parțial, și 2 acțiuni sunt nerealizate. Observațiile referitoare la raportul Pilonului II constau în 

următoarele: au fost depistate lacune în determinarea persoanelor care sunt responsabile de 

realizarea unei sau alte acțiuni; instituțiile care sunt responsabile pentru realizarea unor acțiuni 

nu cooperează între ele; lipsește comunicarea și coordonarea implementării măsurilor din planul 

de acțiuni; lipsa resurselor financiare; instituțiile coordonatoare sau instituțiile responsabile 

pentru implementare nu parvin cu inițiative din partea lor pentru a realiza anumite acțiuni; acele 

acțiuni care au caracter continuu sunt planificate a fi realizate ceva mai târziu, etc.  

 

- Referitor la acțiunile cu termen expirat, s-a convenit ca totuși, pînă la finele anului, cînd se va 

elabora raportul anual general al fiecărui grup individual, să se realizeze aceste acțiuni. Pînă 

atunci avem timp, și se va vedea ce pași anume vor fi întreprinși. De aceea, noi am specificat 

acțiunile care necesită o prelungire a termenului, dar în cadrul ministerului au decis că pînă la 

raportul anual, totuși, mai este timp de realizat aceste acțiuni și atunci se va lua o decizie ce 

facem. Cam asta, în linii generale, despre raportul nostru.  

În continuare, Igor Dolea a oferit cuvîntul reprezentantului Misiunii Norvegiene de Experţi 

pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) pentru a se expune asupra 

punctului doi din agendă. 
 

2. Prezentare cu privire la crearea unui penitenciar model pentru minori – Penitenciarul 

nr. 10 pentru minori din Goian 

Kim Ekhaugen activează în Republica Moldova de 1 an și jumătate. El este Șeful Misiunii 

NORLAM și expert în domeniul penitenciar.  
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Anul trecut de către structurile Republicii Moldova s-a decis crearea unui penitenciar pentru 

minori conform standardelor europene pentru aceste tipuri de locații. Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare a invitat misiunea NORLAM să participe la acest proiect.  

Pentru relizarea scopului propus a fost selectat penitenciarul de la Goian de a fi supus 

reconstrucției și modernizărilor preconizate. Grupul de lucru creat de Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare a elaborat un Plan de acțiuni, cu estimări de costuri. Conform planului stabilit, către 

lunile martie-aprilie anul viitor urmează a se realiza transferul minorilor în acest penitenciar. 

Capacitatea penitenciarului va fi de 85 minori (preveniți și condamnați). Costul total al acestui 

proiect este de 2 milioane de euro, iar banii vor fi alocați de Guvern și partenerii internaționali. 

Misiunea NORLAM va contribui cu un suport financiar în sumă de 50 mii euro. 

Viziunea proiectului constă în schimbarea totală a modelului actual de detenție a minorilor aflați 

în conflict cu legea, prin implementarea noilor programe de educație formală și neformală, 

crearea unui mediu activ, dinamic de activități educaționale, vocaționale și de resocializare. 

Un obiectiv al proiectului este instruirea personalului în contact cu minorii. În context, vor fi 

organizate traiining-uri pentru colaboratorii sistemului penitenciar. Instruirea va consta din trei 

module. Cursurile de instruire se focusează pe: management, cadrul legal în instituțiile de 

detenție pentru minori, etica profesională, tehnici de comunicare, criminologie, siguranță și 

securitate. 

Este dificil de organizat instruirile concomitent cu reconstrucția penitenciarului. Însăși 

colaboratorii sistemului penitenciar sunt implicați în lucrările de reconstrucție. Dar, avînd în 

vedere termenii propuși pentru încheierea proiectului se depun eforturi considerabile.  

Proiectul pilot se implementează pas cu pas, inclusiv misiunea este optimistă în succesul 

acestuia, iar către anul 2014 situația va fi mai clară în partea ce ține  de activitatea acestuia. 

Pentru realizarea proiectului au fost purtate negocieri cu mai mulți parteneri de 

dezvoltare/donatori și au fost încheiate mai multe acorduri. 

Este imperioasă implicarea tuturor actorilor în procesul de îmbunătăţire a dimensiunii justiţiei 

juvenile execuţional-penale prin garantarea unor condiţii generale favorabile detenţiei, aceasta 

devenind o investiţie pe termen lung în reeducarea şi corectarea comportamentală a copiilor în 

conflict cu legea. 

Igor Dolea a mulțumit reprezentantului Misiunii NORLAM pentru prezentare, invitînd membrii 

Grupului de lucru de a formula și adresa vorbitorului eventuale întrebări pentru anumite 

clarificări.  

Penitenciarul de la Lipcani, în care se dețin, în prezent, minorii a fost și este în vizorul 

Institutului de Reforme Penale de-a lungul timpului. Una din problemele cu care se confruntă 

populația este amplasarea incomodă din punct de vedere a accesului la acesta. Acest fapt 

constituie un impediment pentru realizarea vizitelor nu doar de către rude, dar și de experții 

interesați ce pot oferi diverse programe cu impact asupra resocializării deținuților minori. De 

asemenea, este dificilă angajarea personalului calificat, datorită distanței considerabile, mulți 

refuză o astfel de ofertă de lucru. 

Privind în retrospectivă, penitenciarul a fost construit în anii 20 ai secolului trecut pentru a servi 

detenției minorilor din estul Republicii Moldova și din Ucraina, din acest considerent a fost 

amplasat în regiunea Lipcani, în apropierea hotarului cu Ucraina. Datînd din perioada respectivă, 

calitatea și siguranța construcției ridică multe semne de întrebare, iar adaptarea încăperilor pentru 

anumite renovări, asamblări, echipări devine tot mai dificilă. Nu mai puțin suferă și sistemul 

educațional în acea zonă. 

Concluzionînd, intenția reconstrucției penitenciarului Goian și transferul minorilor într-un loc de 

detenție conform tuturor standardelor este salutabilă.  

Dacă sunt careva întrebări la subiect, rog să le adresați. 
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Constantin Gurschi: Cine este donatorul primar al proiectului?  

Igor Dolea: Uniunea Europeană. Reforma justiției juvenile este prioritatea tuturor guvernelor. 

Iată de ce statul trebuie să vină cu investiții capitale, iar donatorii cu asistență pe diverse 

programe. În contextul celor relatate, nu ne rămîne decît să ne dorim succes reciproc pentru 

realizarea obiectivului propus. 

Dacă s-au epuizat discuțiile pe marginea subiectului abordat putem trece la următorul punct din 

agendă. 

3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în 

Planul de Acţiuni  

Igor Dolea: Reprezentantul Centrului Național Anticorupție lipsește, dar putem audia informația 

și în absența acestuia. 

Acțiunea 2.1.2. punctul 3 - Implementarea modificărilor referitoare la statutul Centrului pentru 

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – CNA 

Liliana Talpă: Pot da citire informației expediate de CNA, în versiune electronică, în adresa 

secretariatului pentru a vă familiariza cu derulările pe această acțiune. Răspunsurile la eventuale 

întrebări vor putea fi oferite de dna Vition în cadrul următoarei ședințe a Grupului de lucru. 

Prin Legea nr. 120 din 25 mai 2012 Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei 

și-a schimbat denumirea în Centrul Național Anticorupție de rînd cu statutul, devenind o 

instituție autonomă, independentă sub control parlamentar, cu competențe limitate exclusiv la 

prevenirea și combaterea corupției și altor fapte conexe corupției. 

În executarea Legii sus numite, Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului a adoptat, 

la data de 4 iulie 2012, decizia privind anunţarea concursului pentru funcţia de director al 

Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). La şedinţă a fost aprobat şi regulamentul concursului, 

care prevede condiţiile pe care trebuie să le întrunească un candidat pentru a deveni şeful CNA. 

Concomitent, în vederea ajustării cadrului normativ la prevederile Legii nr. 120 au fost elaborate 

un șir de acte normative: Codul de conduită al angajaților Centrului, amendamente în domeniul 

salarizării, metodologia evaluării riscurilor corupției în autoritățile publice, extinderea expertizei 

anticorupție la inițiativele legislative ale Parlamentului, etc. 

După numirea în funcție, în termen de 2 luni, Directorul CNA va prezenta Parlamentului spre 

aprobare structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul, reşedinţa şi raza de activitate a 

subdiviziunilor teritoriale. 

Astfel, către sfîrșitul anului, reforma CCCEC se va finaliza din perspectiva creației legislative 

urmînd etapa de implementare efectivă. După aprobarea directorului în funcţie urmează a fi 

aprobată organigrama Centrului şi structura statelor de personal.  

Igor Dolea: Suntem cu toții martori cum evoluează schimbările ce se produc la CNA, reforma 

continuă, sperăm cu impact scontat. 

- Continuăm cu acțiunile ce urmează a fi realizate de Procuratura Generală. 

Valentin Covali: Procuratura Generală are mai multe acțiuni/activități de realizat. Prin Ordinul 

Procurorului General din 17 iulie curent, a fost creat grupul de lucru responsabil de executarea 

tuturor acestor acțiuni, începînd cu acțiunea 2.1.3 și finalizînd cu 2.4.3 punctul 2. 

- Am să mă refer succint la fiecare din aceste acțiuni.  

Acțiunea 2.1.3. punctul 2 - Efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele organelor de 

urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora şi, după caz, elaborarea proiectului 

de modificare a unor acte legislative – PG 
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Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul IV 2012. Se lucrează asupra studiului, va fi 

finalizat în termenul stabilit. 

Acțiunea 2.2.5. punctul 1 – Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe 

cauze specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate – PG 

Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul I 2013. Studiul va fi efectuat în termen. 

Acțiunea 2.2.6. punctul 1 – Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale 

organelor procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar – PG 

Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul IV 2012. Se lucrează asupra studiului, va fi 

finalizat în termenul stabilit. 

Acțiunea 2.2.7. punctul 1 – Efectuarea studiului privind practica finanţării organelor  

procuraturii în ultimii ani şi  practicile internaţionale în domeniu – PG 

Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul I 2013. Iar acțiunea propriu-zisă de creare a 

unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a organelor procuraturii prin 

majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii urmează a 

fi realizată pînă la finele anului 2016. Respectiv se lucrează asupra acestora. 

Acțiunea 2.2.10. punctul 1 – Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, 

inclusiv de răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora – PG 

Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul II 2013. Se lucrează asupra studiului și va fi 

prezentat în luna decembrie a anului în curs. 

De remarcat, că conform Ordinului Procurorului General ne-am angajat ca toate aceste acțiuni să 

fie finalizate către luna decembrie, deși nu excludem unele mici întîrzieri. 

Acțiunea 2.4.2. punctul 1 – Efectuarea unui studiu privind colectarea şi analiza datelor statistice 

ce ţin de justiţia penală şi problemele existente în  acest domeniu – PG 

Termenul limită de realizare a acțiunii – Trimestrul I 2013. Se lucrează asupra studiului. 

Acțiunea 2.4.3. punctul 2 – Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de 

performanţă pentru toate instituţiile implicate în procesul penal – PG 

Punctul 1 al acestei acțiuni a fost executat. Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a 

organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora a fost prezentată 

Grupului de lucru la o ședință anterioară. 

Cu referire la cel de-al doilea punct, termenul limită de realizare este Trimestrul IV 2014. 

De menționat că la nivel de Procuratură, Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat prin 

Regulament indicatorii de performanță relevanți, fiind plasat și pe site-ul Procuraturii (Hotărârea 

Consiliului Superior al Procurorilor nr.12-211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale procurorilor - 

http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf ).  

La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor de performanță la nivelul fiecărei 

subdiviziuni. Sunt indicatori de performanță în domeniul exercitării urmăririi penale, conducerii 

urmăririi penale, contribuirii la înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin de alte 

domenii de activitate a procuraturii. 

Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituții implicate în procesul penal (Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se creeze la fel grupuri de 

lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului de 

nerealizare. 

Igor Dolea: Conform acțiunii, trebuie creat un sistem unitar specific pentru toate aceste instituții 

și nu unul diferențiat. 

http://www.procuratura.md/file/2012-09-11%20211%20Regulament.pdf
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Liliana Talpă: Responsabilă de executarea acțiunii este Procuratura Generală, care are rolul de 

coordonator în realizarea acesteia, respectiv, conceptul unic trebuie să emane pe verticală de sus 

în jos. 

Valentin Covali: Suntem de acord că trebuie să fie un concept unic, dar ulterior oricum vor fi 

necesare fie adoptarea, fie modificarea actelor departamentale a fiecărei instituții implicate în 

procesul penal. 

Igor Dolea: Cunoaștem că Ambasada Statelor Unite ale Americii este interesată în realizarea 

mai multor studii ce rezultă din Strategia de reformă a sectorului justiției. În măsura în care veți 

fi selectat, ca reprezentînd interes, veți putea beneficia de suportul experților ce vor fi selectați de 

Ambasadă pentru realizarea acțiunilor concrete, fiind atrași în acest proces și Dvs. 

Valentin Covali: Suntem și noi informați despre activitatea Ambasadei în contextul realizării 

Strategiei, dar avem și cîteva doleanțe cu referire la acest aspect. În cazul în care, anumite studii 

se realizează cu suportul organizațiilor internaționale sau ONG-lor să fie revizuți termenii de 

realizare. Or, termenii stabiliți sunt obligatorii pentru autoritățile implementatoare nu și pentru 

aceste organizații, care ar putea tergiversa realizarea acțiunii în termen. Astfel, solicităm că 

această problemă să fie discutată și la Grupul de coordonare. 

Igor Dolea: S-a discutat și anterior ca anumiți termeni să fie mai flexibili, pentru că vorbim 

despre reforme de durată, despre cercetări. În funcție de necesități, cu referire la anumite acțiuni 

și cu argumentele de rigoare se va putea interveni.  

Valentin Covali: Nu putem vorbi despre flexibilitate dacă termenii sunt expres prevăzuți în 

Legea prin care a fost abrobată Strategia de reformare a sectorului justiției (Legea nr. 231 din 25 

noiembrie 2011). 

Igor Dolea: Din discuțiile purtate, inclusiv cu Ministrul Justiției se exclude posibilitatea 

modificării termenilor stabiliți în Strategie și în Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei.  

Liliana Talpă: Cu referire la problema extinderii termenilor de executare pentru anumite 

acțiuni, vă asigurăm că subiectul se discută nu doar în Grupul de lucru pentru Pilonu II, dar și în 

alte grupuri de lucru. Ministerul Justiției va veni cu soluții ulterior prezentării raportului anual 

privind implementarea Strategiei și Planului de acțiuni, în care se va descrie în detaliu situația pe 

fiecare acțiune, argumentele ce justifică anumite întîrzieri. 

Valentin Covali: Este important ca despre decizia ce se va adopta vis-a-vis de această problemă 

să fie informat și Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept.  

Nu mai puțină importanță pentru subiect, prezintă însuși procedura aprobării și intrării în vigoare 

a  actelor normative de care ne ghidăm. Or, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 a fost aprobat la 16 februarie 2012 

(Hotărîrea Parlamentului nr. 6) și publicat la 5 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 109-112, art.371). Motiv pentru care unele acțiuni au expirat înainte sau 

concomitent cu intrarea în vigoare a documentului de politici care le-a stabilit. 

Acțiunea 2.3.2. punctul 1 – Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în 

activităţile de investigare şi urmărire penală – INJ 

Veaceslav Didâc: Acțiunea de referință se suprapune cu foaia de parcurs semnată de 

conducătorii organelor de drept implicate în activitățile de investigare și urmărire penală. Astfel, 

se lucrează pe o dublă dimensiune. 

S-a decis că Institutul va asigura instruirea acestor lucrători la trei tematici. Prima temă va fi 

activitatea specială de investigații, a doua – prevenirea și combaterea crimei organizate și cea de 

a treia temă – practica CEDO privind activitatea specială de investigații și combaterea crimei 

organizate. 
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Proiectul curriculei la aceste teme a fost elaborat și urmează procesul de coordonare cu 

instituțiile a căror lucrători vor participa la cursurile de instruire.  

Cu referire la cel de-al doilea punct succesor și component al acțiunii indicate - organizarea 

cursurilor de instruire a  persoanelor implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală, 

care urmează a fi realizat începînd cu trimestrul IV al acestui an, comunicăm despre lipsa de 

mijloace financiare planificate, dar s-a negociat cu Misiunea NORLAM, ce ne va acorda 

asistență pentru realizarea acestui punct. Planificăm la începutul lunii decembrie oranizarea 

primului curs de instruire. 

Igor Dolea: La data de 31 octombrie, în sala de conferințe a Hotelului Codru, cu suportul 

Uniunii Europene și implicarea multor experți de talie internațională va fi organizată o conferință 

cu genericul ”activitatea specială de investigații”. Materialele de la acest eveniment vor fi utile 

pentru definitivarea curriculei. 

Valentin Covali: Menționăm că și la nivelul procuraturii se inițiază un proces de instruire în 

teritoriu pentru familiarizarea cu noile prevederi ale Legii privind activitatea specială de 

investigaţii și a modificărilor la Codul de procedură penală (Legea nr. 66), care intră în vigoare 

la 27 octombrie. 

Igor Dolea: Sugestia mea este ca la aceste seminare să fie atrași și judecătorii pentru a facilita 

schimbul de experiență și ar exclude interpretări dualiste în viitor. Discuții la acest aspect s-au 

purtat inclusiv cu Procurorul General. 

Constantin Gurschi: Sunt planificate mai multe seminare de instruire la sfîrșitul lunii noiembrie 

(22, 23 și 24 noiembrie). Astfel, procurorii sunt invitați să participe la ele. 

Igor Dolea: Apropiindu-ne de finalul ședinței, dacă nu sunt mai multe sugestii la subiectele 

discutate, propun să planificăm următoarea ședință a grupului de lucru. Să stabilim data și 

subiectele ce vor fi discutate. 

Se propune organizarea ședinței Grupului de lucru într-o zi de miercuri la finele lunii noiembrie. 

Constantin Gurschi: Propun să fie organizată următoarea ședință în luna decembrie. Sunt multe 

activități planificate în noiembrie. 

Igor Dolea: Sunt de acord cu Dvs. Sunt multe seminare de instruire în perioada respectivă la 

care vom participa, astfel este dificil de organizat ședința în luna noiembrie.  

 

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 19 decembrie 2012, ora 16:00. 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței grupului de lucru; 

2. Lista persoanelor care au fost prezente la ședința grupului de lucru pentru Pilonul II.  

 

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul II – Igor Dolea 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul II – Liliana Talpă  
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Anexa 2. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de lucru pentru Pilonul II  

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

1 Igor Dolea   Președintele Grupului de lucru / Consiliul Superior al 

Magistraturii 

2 Valentin Covali Vice-Președintele Grupului de lucru / Consiliul Superior al 

Procurorilor  

3 Veaceslav Didâc Institutul Național al Justiției 

4 Viorel  Berliba  Ministerul Afacerilor Interne / Centrul de reformare a MAI  

5 Valerian Mînzat  Baroul Avocaților din RM 

6 Dumitru Zolotco Centrul de Telecomunicații Speciale 

7 Constantin Gurschi Curtea Supremă de Justiție, Colegiul Penal 

8 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

9 Alexandru Carmanovici  Serviciul de Informaţii şi Securitate  

10 Vladislav Gribincea Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

11 Veronica Mihailov-

Moraru 

AO „Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM”  

 Membrii observatori  

12 Denis Arcușa NORLAM 

13 Bjorn Lorsen NORLAM 

14 Marit Helene Evjemo NORLAM 

15 Nadia Burciu NORLAM 

 Membrii invitați  

   

 Secretariat  

16 Liliana Talpă PNUD / Ministerul Justiției 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

1 Ludmila Popa Ministerul Justiției 

2 Veronica Vition CNA 

3 Veaceslav Ionesie Serviciul Vamal  

 

 


