Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului II –
Justiția penală
Procesul-verbal
al Şedinței Grupului de lucru din 25 iulie 2012
Programul ședinței:
14.00 – 14.10 Informație cu privire la:

- ședința din 21 iunie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare;
- procesul de finisare a elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării
Strategiei;
- procesul de raportare pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012.

14.10 – 15.10

Liliana Talpă, Reprezentantul Secretariatului
Valentin Covali, Vicepreşedintele Grupului sectorial
Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în
Planul de Acţiuni
Ministerul Justiției
- Acțiunea 2.1.5. punctele 3-4
- Acțiunea 2.3.3. punctul 1
Procuratura Generală, Ministerul Justiției
- Acțiunea 2.2.10. punctul 1
- Acțiunea 2.4.2. punctul 1
Institutul Național al Justiției
- Acțiunea 2.3.2. punctul 1

15.10 – 16.00

Procuratura Generală
- Acțiunea 2.4.3. punctul 1
Discuții cu privire la Planul de activitate a Grupului de lucru pentru Pilonul II. Discuţii
generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe,
precum şi a invitaţilor adiţionali

La ședință s-au prezentat:
Liliana Talpă, Secretariatul Grupurilor de lucru; Valentin Covali, Vicepreședintele Grupului de
lucru, PG, Consiliul Superior al Procurorilor, procuror în secţia control al urmăririi penale; Ludmila
Popa, Ministerul Justiției, Direcţia elaborare a actelor normative; Viorel Berliba, MAI, Centrul de
reformare a MAI; Dumitru Zolotco, Centrul de Telecomunicații Speciale, jurisconsult al Secției
Juridice și personal; Valerian Mînzat, avocat, Doctor în drept, Alexandru Carmanovici, Serviciul de
Informaţii şi Securitate, șef de secție; Vladislav Gribincea, Centrul de Resurse Juridice din Moldova;
NORLAM – Denis Arcușa și Harald Ciarlo, reprezentanţii instituţiei donatorilor.
La ședință a participat de asemenea Iulian Rusu, Consultant național, Oficiul Procurorului General.
Şedința este deschisă de către Vicepreședintele Grupului de lucru, Valentin Covali, care a propus
aprobarea agendei.
1. Informație cu privire la:
- ședința din 21 iunie 2012 cu donatorii și partenerii pentru dezvoltare;
- procesul de finisare a elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei;
- procesul de raportare pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2012.

Liliana Talpă: La ședința cu donatorii din 21 iunie curent a fost prezent Ministrul Justiției, o
serie de organizații internaționale și partenerii noștri de dezvoltare. Au fost prezentate
prioritățile, care au fost discutate în cadrul fiecărui grup de lucru pentru anii 2012 și 2013. Aveți
în față prioritățile care necesită asistență tehnică pe marginea căror unele organizații s-au expus
deja. Astfel, Ambasada SUA s-a arătat disponibilă pentru a finanța elaborarea studiilor prevăzute
în acțiunile stabilite ca și prioritare. Ambasada SUA va lansa un concurs de granturi la care vor
aplica organizațiile non-guvernamentale pentru elaborarea acestor studii și a altor acțiuni
prevăzute pentru anul 2012.
Ceea ce ține de anul 2013, această listă cu priorități a fost remisă organizațiilor donatoare și
partenerilor de dezvoltare care urmează să se expună asupra lor. Întrunirile cu donatorii au loc o
dată în trimestru, după definitivarea listei priorităților aceasta va fi remisă și în adresa Dvs.
Acțiunea 2.2.10. punctul 2 nu a fost inclusă în lista de priorități - Elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor de răspundere a procurorilor şi
eliminării imunităţii generale a acestora, însă Ambasada SUA în RM a acceptat să susțină
această acțiune pentru anul 2013.
Cu referire la procesul de elaborare a Metodologiei de monitorizare și a Matricei la aceasta,
Liliana Talpă a menționat că termenul pentru prezentarea propunerilor a fost 2 iulie 2012. Unii
membri au înaintat propuneri, la moment se lucrează asupra definitivării proiectelor în cauză și
aceste propuneri se iau în calcul. Acest document prevede tot procesul de monitorizare, inclusiv
de raportare.
Referitor la procesul de raportare, pînă la 15 iulie 2012 în conformitate cu procedura stabilită în
proiectul Metodologiei au fost recepționate rapoartele instituțiilor responsabile de realizarea
măsurilor din Planul de acțiuni care au fost remise atît în adresa Ministerului Justiției cît și a
secretariatului. Pînă la data de 15 august Secretariatul va aduna toată informația de la instituțiile
responsabile și va compila proiectul raportului Grupului de lucru.
Valentin Covali: Luăm act de informația prezentată.
2. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în Planul
de Acţiuni
Valentin Covali: Acțiunea 2.1.5. punctul 3: Revizuirea categoriilor de persoane care beneficiază
de imunitate procesual penală şi reglementarea în Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14
martie 2003 a unor prevederi care să permită tragerea lor la răspundere penală
Acțiunea 2.1.5. punctulul 4: Alinierea prevederilor Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002
şi ale Codului contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 la noile prevederi ale
legislaţiei procesual penale
Acțiunea 2.3.3. punctul 1: Efectuarea unui studiu (prin prisma reglementărilor internaţionale şi a
practicilor altor state) privind:
a) oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză judiciară, în special în domeniile în care
statul deţine monopol (de exemplu, expertiza medico-legală), și identificarea soluţiilor de
consolidare a sistemului actual de expertiză judiciară;
b) posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de expertiză judiciară și identificarea soluţiei
optime pentru Republica Moldova
Ludmila Popa s-a referit la următoarele:







Acțiunea 2.1.5. punctul 3 care a fost inclusă la inițiativa Procuraturii, pe moment, nu este
clar ce trebuie de modificat;
din informațiile de care dispune MJ un astfel de proiect a fost elaborat de Procuratura
Generală și a fost prezentat în cadrul unei conferințe cu participarea fundației IRZ, unde
MJ și-a expus opinia vis-a-vis de acest proiect;
referitor la Acțiunea 2.1.5. punctulul 4, pînă ce nu se realizează Acțiunea 2.1.5. punctul 3,
alte măsuri de realizare nu se prevăd, întrucît sunt 2 proiecte interdependente;
Acțiunea 2.3.3. punctul 1: Efectuarea unui studiu, la 28 februarie 2012 a fost creat un
grup de lucru care urmează pînă în toamnă să elaboreze studiul respectiv și să elaboreze
și proiectul de Lege privind expertiza judiciară;
La Acțiunea 2.2.10. punctul 1 și Acțiunea 2.4.2. punctul 1 MJ, în calitate de coexecutor,
nu a întreprins nici o măsură în vederea implementării acestora.

Valentin Covali: Dna Vieru este în concediu. La Acțiunea 2.2.10. punctul 1: Efectuarea
studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară, şi
eliminarea imunităţii generale a acestora voi încerca să răspund eu. Procuratura Generală a
informat MJ că în privința acestui studiu se lucrează și probabil către sfîrșitul lunii august va fi
finisat, apoi mai vedem cu Ambasada SUA.
Liliana Talpă: Tot ce ține de elaborarea studiilor, Ambasada SUA în RM va acoperi acest
segment.
Valentin Covali: 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. A fost remisă
o scrisoare în adresa MAI, CCCEC, SIS în vederea instituirii unui grup de lucru care va lucra la
elaborarea studiului respectiv. Acțiunea este în proces de realizare.
Vladislav Gribincea (sugestie): De inclus în grupul de lucru și Fundația Soros-Moldova sau o
altă organizație a societății civile. De asemenea, se propune ca la ședința următoare să raporteze
Nadejda Vieru despre crearea grupului de lucru care va realiza acțiunea dată.
Valentin Covali: La Acțiunea 2.4.3. punctul 1: Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a
organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora, această analiză a
indicatorilor de performanță ține nu numai de Procuratură, dar și a altor instituții implicate în
înfăptuirea justiției. Noi am remis la începutul lunii iulie o solicitare tuturor organelor implicate
în înfăptuirea justiției ca să elaboreze, în caz că dispun de asemenea indicatori de performanță, și
să remită în adresa Procuraturii Generale și, în genere, să se creeze un grup de lucru care să
elaboreze acești indicatori de performanță.
Noi am informat MJ referitor la măsura care urma să fie realizată de Consiliul Superior al
Procurorilor, am prezentat un extras din proiectul de lege.
Acțiunea 2.3.2. punctul 1: Elaborarea programelor de instruire a persoanelor implicate în
activităţile de investigare şi urmărire penală. Veaceslav Didâc este în concediu, prin urmare se
propune includerea acțiunii date în agenda ședinței următoare.
Se ia act de informațiile prezentate.
3. Discuții cu privire la Planul de activitate a Grupului de lucru pentru Pilonul II. Discuţii
generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a
invitaţilor adiţionali

Liliana Talpă: Nu toți au prezentat propuneri la Planul de activitate al gupului de lucru și eu aș
ruga foarte mult persoanele responsabile să prezinte informația necesară. Avem doar o singură
instituție care a prezentat propuneri la Planul de activitate.
Au urmat discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei
şedinţe.
S-a decis pentru următoarea ședință:
1)
Prezentarea propunerior la Planul de activitate de către instituțiile responsabile.
2)
Acțiunile restante din agenda de azi.
3)
Examinarea Raportului intermediar de monitorizare al Grupului de lucru pentru Plonul II.
Următoarea ședință a fost fixată pentru data de 12 septembrie 2012, ora 15:00.
Valentin Covali a mulțumit tuturor pentru prezență și a declarat ședința închisă.
Anexe la prezentul proces-verbal:
1.
2.

Agenda ședinței Grupului de lucru;
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:
Vicepreședintele Grupului de lucru pentru Pilonul II – Valentin Covali
Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul II – Liliana Talpă
Anexa 2. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
Nume /Prenume
Instituția

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Membrii cu drept de vot
Valentin Covali
Ludmila Popa
Viorel Berliba
Valerian Mînzat
Dumitru Zolotco
Alexandru Carmanovici
Vladislav Gribincea
Membrii observatori
Denis Arcușa
Harald Ciarlo
Membrii invitați
Iulian Rusu
Secretariat
Liliana Talpă
Membrii cu drept de vot
care au fost absenți
de la ședință
Igor Dolea

Vice-Președintele Grupului de lucru / Consiliul Superior al
Procurorilor
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Interne / Centrul de reformare a MAI
Baroul Avocaților din RM
Centrul de Telecomunicații Speciale
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
NORLAM
NORLAM
Consultant național, Oficiul Procurorului General

Președintele Grupului de lucru / Consiliul Superior al

2
3
4
5
6
7

Veaceslav Didâc
Constantin Gurschi
Nadejda Vieru
Veaceslav Ionesie
Veronica MihailovMoraru
Veronica Vition

Magistraturii
Institutul Național al Justiției
Curtea Supremă de Justiție, Colegiul Penal
Procuratura Generală
Serviciul Vamal
AO „Asociația Femeilor de Carieră Juridică din RM”
CCCEC

