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Data: 17 iunie 2016 

Şedinţa nr. : 04/16 

Locul desfăşurării:sala mare (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Ion Costanda 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda: 

 

I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II. 

II. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

Ion Costanda – Ministerul Justiției 

2.2.4. p.2 Monitorizarea implementării modificărilor în cadrul normativ privind revizuirea competenţelor 

procuraturii Nerealizată  

Act. 2.2.8 punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii – Nerealizată 

2.2.2. p. 2 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură Realizată parțial  

Nadejda Vieru – 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  - Realizată parțial 

Act. 2.2.5. p.2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură şi a altor acte normative Realizată parțial 

Act. 2.2.6. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii 

Realizată parțial 

Act. 2.2.6. p. 3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităţilor ei 

instituţionale Realizată parțial 

Act. 2.2.6. p.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale şi organele 

procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

Realizată parțial 

Act. 2.2.7. p.2 Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a organelor procuraturii prin 

majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii Realizată parțial 

Consiliul Superior al Procurorilor 

Act. 2.2.3 p.2  Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Procurorilor şi a organelor acestuia Nerealizată 

Act. 2.2.3.p.4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii 

Realizată parțial  

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 5 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Igor Blanari:  
Stimați membri nu avem cvorum, dar asta nu înseamnă că nu putem petrece ședința. Pentru că nu avem 

președinte, nici vice-președinte, propun să alegem un președinte ad-hoc pentru ședința de azi. 

A fost propusă candidatura dnei.Diana Demedețchi. Votat unanim. 

 

 
 

  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 

 

 



SecretariatulGrupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

2 

 

Totodată, dați-mi voie să vă comunic că, urmare a demersurilor înaintate către Ministerul Sănătății, a venit 

dl.Valeri Savciuc, director Centrul de Medicină Legală.  

 

Valeri Savciuc: 

Stimați membri mai mult decît am răspuns prin intermediul scrisorii anterioare nu avem careva schimbări, plus 

la toate suntem verificați practic de toate instituțiile statului, Procuratura Generală, Centrul Național de 

Anticorupție. Deficiențele pentru această acțiune constă în resursele financiare insuficiente pentru a fi pus în 

funcțiune. 

 

Subiectul I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II 

 

II. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni 
 

Diana Demidețchi: 

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  - Realizată parțial 

 

Act. 2.2.5. p.2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la 

Procuratură şi a altor acte normative Realizată parțial 

 

Act. 2.2.6. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ ce vizează personalul procuraturii 

Realizată parțial 

În 2016 au fost elaborate următoarele proiecte: Proiectul legii cu privire la procuraturile specializate care a fost 

aprobat în şedinţa Guvernului 15.06.2016; proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte 

legislative (cadru conex) care a fost aprobat în ședința Guvernului din 20.04.2016, iar la 17.06.2016 proiectul 

de lege nr.243 a fost adoptat în prima lectură în şedinţa plenară Parlamentului. 

 

Act. 2.2.6. p.3 Optimizarea hărţii dislocării organelor procuraturii în vederea consolidării capacităţilor ei 

instituţionale Realizată parțial 

 

La 27 mai 2016 a fost emis Ordinul Procurorului General-interimar nr.587-p privind reorganizarea şi stabilirea 

structurii interne a Procuraturii Generale, prin care s-a stabilit noua structură internă a Procuraturii Generale din 

01.08.2016 şi aprobat funcțiile și numărul statelor de personal ale Procuraturii Generale de la 01.08.2016. În 

acelaşi context, la 27 mai 2016 a fost emis Ordinul Procurorului General-interimar nr.588-p, privind 

reorganizarea, stabilirea structurii procuraturilor specializate, teritoriale şi lichidarea Procuraturilor de nivelul 

Curţii de Apel, militare şi de transport, prin care s-a stabilit începînd cu 01.08.2016 structura, funcțiile, numărul 

statelor de personal şi reşedinţa  procuraturilor teritoriale şi specializate. 

Act. 2.2.6. p.6 Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor procuraturii, inclusiv examinarea 

oportunităţii edificării unui sediu comun pentru toate subdiviziunile Procuraturii Generale şi organele 

procuraturii din municipiul Chişinău; construcţia/renovarea sediilor organelor procuraturii din întreaga ţară 

Realizată parțial 

 

Act. 2.2.7. p.2 Crearea unui mecanism adecvat, consecvent şi durabil de finanţare a organelor procuraturii prin 

majorarea finanţării acestora şi unificarea procesului bugetar al organelor procuraturii Realizată parțial 

 

Act. 2.2.3 p.2  Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Procurorilor şi a organelor acestuia Nerealizată 

La data de 27.05.2016 a avut loc Adunarea Generală a Procurorilor în cadrul căreia a fost aprobat Regulamentul 

Adunării Generale a Procurorilor şi au fost aleşi din rîndul procurorilor membrii Colegiului pentru selecția și 

cariera procurorilor, Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiului de disciplină şi etică. 

Totodată menţionăm că prin Hotărîrea Consiliului Superior a Procurorilor nr.12-122/16 din 29 aprilie 2016 au 

fost aprobate modificările la Regulamentul privind procedura alegerii din rîndul procurorilor a membrilor 

Consiliului Superior al Procurorilor, Colegiului de calificare și Colegiului disciplinar, întrucît au fost scoase în 

evidență unele divergențe dintre prevederile regulamentului în vigoare și dispozițiile Legii nr.3 din 25.02.2016 

cu privire la Procuratură. La 09.05.2016 prin Ordinul Procurorului General - interimar nr.13/28 a fost constituit 

un Grup de lucru pentru elaborarea proiectului Regulamentului Procuraturii. La 09.06.2016 prin Hotărîrea 

Consiliului Superior al Procuraturii nr.12-173 /16 s-a hotărît constituirea grupurilor de lucru privind elaborarea 
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regulamentelor de funcționare a Consiliului Superior al Procurorului, Colegiului de selecție și carieră, 

Colegiului de evaluare a performanțelor procurorilor și Colegiului de disciplină și etică, în corespundere cu 

Legea nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

 

Act. 2.2.3.p.4 Sporirea transparenţei mecanismelor şi organelor de autoadministrare din cadrul procuraturii 

Realizată parțial 
 

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: 21 iulie 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  

 

              ____________________                                                                               __________________ 

                    Diana Demidețchi                                                                                          Igor Blanari           

 

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

2 Veaceslav Iurțuc Ministerul Afacerilor Interne 

3 Bivol M. Serviciul de Informații și Securitate 

4 Natalia Bargan Centrul de Telecomunicații Speciale 

5 Vadim Popa Centrul Naţional Anticorupţie 

 B. Membrii observatori  

1 Dumitrița Bologan NORLAM 

C. Membrii invitaţi  

1 Rodica Bostănică DGUP a MAI 

2 Valeri Savciuc Director Centrul de Medicină Legală 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul grupului de lucru 
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2 Morari Tudor DAMEP, Ministerul Justiției 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Veaceslav Ionisie Serviciul Vamal 

2 Igor Grosu Consilul Superior al Magistraturii 

3 Liliana Catan Curtea Supemă de Justiție 

4 Ion Costanda Ministerul Justiției 

5 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Nadejda Vieru Procuratura Generală 

7 Svetlana Novac Institutul Naţional al Justiţiei 

8 Victor Panțîru Uniunea Avocaţilor 

 

 

 

 

  


