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: 15 septembrie 2016
Şedinţa nr. : 06/16
Locul desfăşurării:sala 104 (et. IV), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte Ion Costanda
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni
Procuratura Generală
Act. 2.2.2. punct 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr.
294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea
oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele
procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară
Ministerul Justiției
Act. 2.2.2 punct 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul
justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii
Act. 2.2.4 punct 2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea
competenţelor procuraturii
Act. 2.2.8. punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de
demilitarizarea instituţiei procuraturii
Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire
la Procuratură
Act. 2.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire
la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ şi
alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.6 punct. 4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul
Act. 2.3.1 punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.3. punct. 4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul
procuraturii
II. Identificarea acțiunilor care nu mai sunt relevante – a fi propuse spre desuetudine
III. Discuții generale:
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile;
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali.
I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri.
b. Agenda a fost aprobată unanim.
II. Deliberări conform Agendei
Ion Costanda:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II și, avînd în vedere faptul
că avem de discutat acțiunile planificate pentru această perioadă de monitorizare, urmează să aprobăm agenda,
dacă nu sunt careva completări, visavi de anumite acțiuni.
Subiectul I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este
prevăzut de Planul de Acţiuni
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Procuratura Generală:
Act. 2.2.2. punct 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr.
294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură
Votat unanim – realizată parțial
Act. 2.2.6 punct 6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea
oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale și organele
procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară
Votat unanim – realizată parțial
Ministerul Justiției:
Act. 2.2.6 punct.3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităţilor ei
instituţionale
Votat unanim – realizată
Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul
Votat unanim – realizată parțial
Act. 2.2.6 punct.5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii
Votat unanim – realizată
Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire
la Procuratură
Cu propunerea de a fi excluși indicatorii 5,6 și anume: ind. 5) Numărul de procurori supuşi evaluării conform
noilor criterii; ind. 6) Raportul de analiză a implementării criteriilor de evaluare elaborat.
Votat unanim – realizată
Act. 2.2.3. punct. 1 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură, prin care să se stabilească un buget separat, numărul necesar de personal administrativ
şi alocarea unui sediu pentru Consiliul Superior al Procurorilor
Cu propunerea de a fi inclusă în următorul document de politici publice privind reformarea sectorului justiției.
Votat unanim – realizată
Act. 2.2.2 punct. 4 Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul
justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii
Cu mentiunea ca actele probatoare să fie transmise în decurs de 5 -7 zile, luînd în consideraremesajul de la
Daniel Graur
Votat unanim – realizată parțial
Act. 2.2.7 punct.2 Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a organelor procuraturii
prin majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii
Votat unanim – realizată (pentru perioada de raportare)
Act. 2.2.7 punct.3 Sporirea eficienţei managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de
administrare a organelor procuraturii şi a analizei strategice în materie bugetară
Votat unanim – realizată (pentru perioada de raportare)
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Act. 2.3.1 punct 7 Crearea laboratoarelor criminalistice mobile (în centrul, nordul şi sudul țării)
Cu mentiunea de a întocmi cu un demers către Ministerul Afacerilor Interne privind gradul de realizare a
acțiunii, precum și a indicatorului: Laboratoare create şi funcţionale. Dacă este funcțional.
Votat unanim – realizată parțial (pentru perioada de raportare )
Act. 2.2.6 punct.4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor
procuraturii cu publicul
Cu mentiunea de a veni cu un demers către Procuratura Generală privind realizarea paginilor web pentru
procuraturilespecializate.
Votat unanim – realizată parțial
Subiectul II. Identificarea acțiunilor care nu mai sunt relevante – a fi propuse spre desuetudine.
Ministerul Justiției:
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
Votat unanim – desuetă
Subiectul III. Discuții generale.
Igor Blanari:
S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării
Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 20 octombrie 2016, ora 15:00
- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8
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
____________________
Ion Costanda

__________________
Igor Blanari
[ SFÂRŞIT ]

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.

Nume /Prenume

A.

Membrii cu drept de vot

Instituţia reprezentată
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1
2
3
4
5
6
7
B.
C.
1
D.
1
2
E.
1
2
3
4
5
6

Nadejda Vieru
Rodica Bostănică
Nadejda Vieru
Natalia Bargan
Vadim Popa
Ion Costanda
Igor Grosu
Membrii observatori
Membrii invitaţi
Vladimir Cebotari
Secretariat
Igor Blanari
Tatiana Moraru
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionisie
Bivol Mihail
Liliana Catan
Svetlana Novac
Ion Guzun
Victor Panțîru

Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Procuratura Generală
Centrul de Telecomunicații Speciale
Centrul Naţional Anticorupţie
Ministerul Justiției
Consilul Superior al Magistraturii
Ministru al Justiției
Secretariatul grupului de lucru
DAMEP, Ministerul Justiției

Serviciul Vamal
Serviciul de Informații și Securitate
Curtea Supemă de Justiție
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
Uniunea Avocaţilor
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