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: 20 aprilie 2016
Şedinţa nr. : 02/16
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.Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016.
II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării
Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016.
III. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut de
Planul de Acţiuni:
Ion Costanda – Ministerul Justiției
Act. 2.2.1. punct. 2Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de procedura de numire
şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia – Nerealizată
Act. 2.2.2 punct. 4Creara mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie în rîndul
justiţiabililor privind activitatea organelor procuraturii – Nerealizată
Valentin Covali – Consiliul Superior al Procurorilor
Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Procurorilor şi a organelor acestuia – Nerealizată
IV. 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 8 membri.
b. Agenda a fost aprobată unanim.
II. Deliberări conform Agendei
Igor Blanari:
Stimați membri, vă aduc la cunoștință că, Președinte al Grupului de lucru nu mai este, urmează să punem în
discuție și acest subiect, fie pentru următoarea ședință.
Ion Costanda:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II și, în condiția lipsei unor
propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul
unanim al membrilor prezenți la ședință.
Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia.
I. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016
Igor Blanari:
La acest subiect urma ca fiecare instituție să transmit informația privind proiectul planului de activitate, or
pentru ședința de azi urma să se definitiveze planul de activitate și fiecare membru al Grupului de lucru să se
expună asupra acțiunilor care îl vizează, fie pentru a o susține, fie a asigura un support informațional.
II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea
implimentării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016
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Ion Costanda:
A fost discutată fiecare acțiune în parte, iar reprezentanții instituțiilor care au fost responsabili de monitorizarea
acțiunilor din cadrul instituției pe care o reprezeintă are dreptul să intervină pentru a face careva completări sau
anumite puncte de reper pentru a reuși să se facă modificările solicitate. Mai mult ca atît s – a atras o atenție
deosebită asupra acțiunilor ce țin a fi realizate de Procuratura Generală, fapt ce denotă că membrii Grupului de
lucru pun un accent deosebit în realizarea acestor acțiuni, acțiuni ce țin de justiția penală.
A propus pentru aprobare Planul de activitate pentru anul 2016 al Grupului de lucru, care a fost aprobat cu vot
unanim.
III. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni
Ion Costanda:
Act. 2.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de procedura de numire
şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia – Nerealizată.
La etapa actuală, acțiunea respectivă poate fi considerată realizată, luînd în considerare faptul, că indicatorul
stabilit pentru acțiunea respectivă („Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului”) a fost
îndeplinit. În acest sens, comunicăm, că proiectul Legii pentru modificarea Constituției a fost expediat spre
avizare prin scrisoarea nr. 03/4064 din 21 martie 2016.Proiectul de lege prenotat a fost expediat către CNA
pentru efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea nr.03/4566 din 31 martie 2016.Proiectul legii a fost
expediat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 03/4566 din 31.03. 2016. Proiectul de lege a fost aprobat
la ședința Guvernului din 06.04.2016 (a se vedea Hotărîrea Guvernului nr. 431 din 11 aprilie 2016).
Act. 2.2.2 punct. 4 Crearea mecanismelor de măsurare a performanţei prin sondajele de opinie înrîndul
justiţiabililorprivindactivitateaorganelorprocuraturii. În măsura în care Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu
privire la Procuratură intră în vigoare abia la 1 august 2016,se consideră prematură elaborarea și implementarea
mecanismelor de măsurare a performanței activității organelor procuraturii.
Diana Demidețchi:
Act. 2.2.3. punct 2 Elaborarea/ revizuirea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Procurorilor şi a organelor acestuia.
Referitor la această acțiune schimbări nu avem, astfel ca, nu putem înainta nici o propunere de modificare a
statutului acesteia, vom reveni pe parcurs cu completări.
IV. 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.
Planul de activitate este anexat procesului-verbal.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1.AprobareaPlanului de activitate 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al Strategiei de reformă
a sectorului Justiției.
2.A fost stabilită următoarea ședință pentru luna mai 2016.

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 20 mai 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
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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.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
B.
1
C.
1
2
D.
1
E.
1
2
3
4
5

Instituţia reprezentată

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Diana Demidețchi
Veaceslav Iurțuc
Igor Grosu
Svetlana Novac
Valeriu Cupcea
Ion Costanda
Victor Panțîru
Natalia Bargan
Membrii observatori
Dumitrița Bologan
Membrii invitaţi
Coșleț Mihail
Bejan Octavian
Secretariat
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionisie
Morozan N
Liliana Catan
Valentin Covali
Ion Guzun

Procuratura Generală
Ministerul Afacerilor Interne
Consilul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul Naţional Anticorupţie
Ministerul Justiției
Uniunea Avocaţilor
Centrul de Telecomunicații Speciale
NORLAM
Sef adjunct Centru CTCEJ a IGP
DGUP a MAI, OSUP
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Serviciul de Informații și Securitate
Curtea Supemă de Justiție
Procuratura Generală
Centrul de Resurse Juridice din Moldova

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

3

