MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL
Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016

Data: 10 iunie 2014
Şedinţa nr.: 06/14
Locul desfăşurării: or. Vadul lui Vodă, Complexul hotelier-turistic “Vatra”
Moderator: Preşedinte ad-hoc D. Nadejda Vieru
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Aprecierea nivelului de realizare a următoarelor acţiuni:
1. Acţ. 2.1.1 punct 3 Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional,
organizaţional şi funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate
(Trimestrul III 2013 – II 2014) – Ministerul Afacerilor Interne
2. Acţ. 2.4.2 punct 2 Elaborarea unui regulament privind modul unitar de prelucrare şi analiză a
datelor statistice ce ţin de justiţia penală (Trimestrul II – III 2013) – Ministerul Afacerilor
Interne/Procuratura Generală
3. Acţ. 2.4.1 punct 1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a infracţiunilor
„Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice” (Trimestrul I 2013 – IV 2014) – Procuratura
Generală/ Ministerul Afacerilor Interne
II. Discuţii cu privire la acţiunile prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2015 şi
aprobarea acestora
III. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei
ședințe
I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri.
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.
II. Deliberări conform Agendei
Nadejda Vieru:
Se declară deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II, cu prezentarea
subiectelor pe ordinea de zi. Stimaţi colegi, dacă aveţi careva sugestii, propuneri, rog să vă expuneţi.
Propuneri nu sunt, în acest caz vom discuta subiectele stabilite în agendă.
Subiectul 1 Aprecierea nivelului de realizare a următoarelor acţiuni:
Nadejda Vieru: Acţ. 2.1.1 pct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului
instituţional, organizaţional şi funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor
subordonate, instituţia responsabilă Ministerul Afacerilor Interne.
Gheorghe Malic: Monitorizarea implementării modificărilor a fost efectuată, raportul a fost transmis
secretariatului şi membrilor grupului de lucru, ulterior va fi plasat pe pagina web a Ministerului
Justiţiei în cadrul strategiei la acte probante. Astfel propun acordarea calificativului de realizată.
Notă: Grupul de lucru a acordat prin vot unanim calificativul – realizată.
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Nadejda Vieru: Acţ. 2.4.2 pct. 2 Elaborarea unui regulament privind modul unitar de prelucrare şi
analiză a datelor statistice ce ţin de justiţia penală
Gheorghe Malic: Regulamentul a fost elaborat şi aveţi în faţa dvs. şi proiectul ordinului cu privire la
aprobarea Regulamentului privind modul unitar de prelucrare și analiză a datelor statistice ce ţin de
justiţia penală. În aşa fel acţiunea a fost realizată.
Nadejda Vieru: Dacă este proiect de ordin, înseamnă că nu a fost aprobat?
Gheorghe Malic: Nu, încă nu a fost aprobat.
Nadejda Vieru: În aşa caz propun membrilor de lucru, votarea acestei acţiuni.
Notă: Acţiunea a fost calificată de către grupul de lucru, drept realizată parţial până la aprobarea
regulamentului.
Nadejda Vieru: Acţ. 2.4.1 pct. 1 Elaborarea sistemului informaţional automatizat de evidenţă a
infracţiunilor „Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice”, această acţiune se realizează în
contextul implementării sistemului e-file, care este realizat cu suportul UNDP.
Gheorghe Malic: Acţiunea respectivă nu are legătură cu dosarul online al infractorilor, este vorba de
o informaţie statistică, astfel nu văd relevanţa sistemului elaborate de UNDP în contextul acestei
acţiuni.
Nadejda Vieru: Sistemul e-file, cuprinde mai multe domenii, inclusiv registrul informaţiilor
criminalistice şi criminologice, o să sugerez să fie organizată o şedinţă cu Ministerul Afacerilor Interne
şi să se ajungă la un consens referitor la această acţiune.
Valeriu Cupcea: De ce numai Ministerul Afacerilor Interne, când mai sunt şi alte instituţii?
Gheorghe Malic: MAI este deţinătorul registrului, dar nu este o problemă să fie implicat şi Centrul
Naţional Anticorupţie şi Serviciul Vamal. De la MAI este implicat STI, punctul este mai mult statistic,
dacă era vorba de e-dosar trebuia de implicat şi alte instituţii, dar în acest caz nu e neapărat.
Nadejda Vieru: O să vorbesc să se facă o şedinţă comună şi să dea informaţii, dacă toţi membrii sunt
de acord.
Subiectul 2 Discuţii cu privire la acţiunile prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2015 şi
aprobarea acestora
Nadejda Vieru: Asistenţă externă pentru anul 2015 au prezentat doar Institutul Naţional al Justiţiei şi
Ministerul Justiţiei.
Veaceslav Didâc: Prima acţiune este 2.3.2 pct. 2 Organizarea cursurilor de instruire a persoanelor
implicate în activităţile de investigare şi urmărire penală, deoarece pentru eficienţa instruirilor este
necesară invitarea experţilor străini şi organizarea grupelor mixte: judecători, procurori, precum şi
ofiţeri de urmărire penală. Anterior au fost organizate cu suportul NORLAM, noi am vrea să continue
acest parteneriat. Altă acţiune este 2.3.4 pct. 4 Organizarea cursurilor de instruire pentru ofiţerii de
urmărire penală în materie de cooperare în cadrul grupurilor interdepartamentale, deoarece ofiţerii de
urmărire penală nu sunt beneficiari direcţi ai Institutului Naţional al Justiţiei.
Notă: Grupul de lucru a aprobat lista acţiunilor propuse pentru asistenţă externă pentru anul 2015, cu
îndemnarea celorlalte instituţii să trimită propuneri în timpul cel mai apropiat.
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Subiectul 3 Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a
următoarei ședințe
Nadejda Vieru: Data viitoare vom discuta acţiunile care le-am stabilit la şedinţa din 21 mai 2014.
Data viitoarei şedinţe va fi stabilită de secretariat, cu coordonarea membrilor grupului de lucru.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1. Aprobarea agendei
2. Schimbarea calificativului la 1 acţiune
3. Aprobarea listei acţiunilor prioritare pentru asistenţă externă pentru anul 2015

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 20 iulie 2014
- Locul desfăşurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82
V. Anexe
- Tabelul de prezenţă
VI. Formula de final
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul
Grupului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
VII. Semnături
Preşedintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

____________________

____________________

Vieru Nadejda

Lidia Carchilan

[ SFÂRŞIT ]
Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Diana Demideţchi
Veceaslav Didâc
Vasile Postolachi
Nadejda Vieru
Valeriu Cupcea
Anatolie Ţurcan
Gheorghe Malic

Instituţia reprezentată
Procuratura Generală
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Afacerilor Interne
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13
14
B.
1
C.
1
2
3
4
5
D.
1
E.
1
2
3
4
5
6

Membrii observatori
Pavel Postica
Membrii invitaţi
Erik Svanidze
Ion Graur
Ioana Cornescu
Dumitriţa Bologan
Denis Arcuşa
Secretariat
Lidia Carchilan
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionesie
Alexandru Carmanovici
Liliana Catan
Ludmila Lupu
Vladislav Gribincea
Grigore Manoli

PromoLex
Leader de proiect în coordonarea reformei în domeniul justiţiei
Proiectul UE
Expert UE
NORLAM
NORLAM
Secretariatul Grupurilor de lucru

Serviciul Vamal
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Curtea Supremă de Justiţie
Ministerul Justiţiei
Reprezentant al Societăţii Civile
Uniunea Avocaţilor
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