MINISTERUL JUSTI ŢIEI
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: 29 octombrie 2014
Şedinţa nr. : 07/14
Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dl.Valentin Covali
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni:
Acţ. 2.1.1. pct.3 ,,Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi
funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate” (Trimestrul III - IV 2013 – I - II
2014)
Act. 2.4.2. punct. 2 Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice
ce ţin de justiţia penală(Trimestrul II 2013 – III 2013)
Intervenient - Gheorghe Malic (Ministerul Afacerilor Interne)
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
(Trimestrul I - IV 2013)
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
(Trimestrul IV 2011 - III 2013)
Act. 2.2.8. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea
demilitarizării instituţiei procuraturii
(Trimestrul II 2012 - I 2013)
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
(Trimestrul III 2013 - I 2014)
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
(Trimestrul I 2013 - III 2013)
Acț. 2.5.2.punct. 3Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii
acestuia
(Trimestrul IV 2013 - II 2014)
Act. 2.2.10 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor
de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora
(Trimestrul III 2013 - II 2014)
Intervenient - Natalia Roşca (Ministerul Justiției)
Acț. 2.3.4. punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii
modului, procedurii şi condiţiilor de funcţionare a grupurilor interdepartamentale
(Trimestrul II 2014 - IV 2014)
Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de
perfecţionare a acestuia
(Trimestrul III 2014 - IV 2014)
Act. 2.4.3. punct. 2 Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru
toate instituţiile implicate în procesul penal
(Trimestrul II 2012 - IV 2014)
Intervenient - Diana Demidețchi (Procuratura Generală)
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II.
"PROGRAMELE
DE
SUPORT
A
REFORMELOR
SECTORIALE.
INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA"Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE
privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției
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 10 membri
b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări.
II. Deliberări conform Agendei
Valentin Covali:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II. Avem agenda propusă
spre discuție formată din trei puncte, dacă aveți careva obiecții, completări la agendă, dacă nu sunt, atunci
acceptăm agenda în forma elaborată. Vă rog să vă exprimați prin vot, cine este pentru?
Votat unanim.
Propuneri nu sunt, în acest caz vom trece la agenda stabilită pentru ziua de azi.
I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acţiuni:
Natalia Roşca:
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
(Trimestrul I - IV 2013)
Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695 Proiectul unei noi legi cu privire
la Procuratură (elaborat de Grupul de lucru format prin ordinul comun al ministrului justiției și Procurorului
General) a fost transmis, prin scrisoarea comună a ministrului justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și 11d/14-2656 din 22 mai 2014, pentru definitivare și promovare, Grupului de lucru parlamentar pentru
definitivarea Concepției de reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează
reforma activității Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie
2014.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
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
(Trimestrul IV 2011 - III 2013)
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Act. 2.2.8. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură, a Codului de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea
demilitarizării instituţiei procuraturii
(Trimestrul II 2012 - I 2013)
Concepția de reformă a Procuraturii a fost aprobată de Parlamentul prin Legea nr. 122 din 03.07.2014 - .
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354695. Proiectul Legii cu privire la
Procuratură a fost transmis Grupului de lucru parlamentar pentru definitivarea Concepției de reformare a
Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității Procuraturii, format prin
Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, pentru definitivare și promovare,
prin scrisoarea comună a ministrului justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și 1-1d/14-2656 din 22 mai
2014.. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la reformarea
Procuraturii (eventual, şi a proiectului de modificare a Constituţiei) şi prezentarea acestora Parlamentului spre
adoptare.
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S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Act. 2.3.3. punct 3 Elaborarea unui nou proiect de regulament privind Centrul Naţional de Expertize Judiciare
(Trimestrul III 2013 - I 2014)
Realizarea acţiunii este în dependenţă directă de adoptarea proiectului de lege prevăzut la pct. 2.14.1, fapt ce
determină imposibilitatea realizării actualmente a acțiunii în cauză.
S-a decis: Acțiune nerealizată.
Act. 2.5.2. punct. 1 Elaborara unui studiu privind eficienţa aplicării procedurilor simplificate
(Trimestrul I 2013 - III 2013)
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Acț. 2.5.2.punct. 3 Modificarea mecanismului medierii garantate de stat în vederea sporirii funcţionalităţii
acestuia
(Trimestrul IV 2013 - II 2014)
Baza normativă pentru medierea garantată de stat a fost creată drept urmare a promovării proiectul Legii cu
privire la mediere (pct.5.1.2(2) PA SRSJ), care a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr.
03/6163 din 18.06.14 şi a fost aprobat la ședința Guvernului din 16 iulie 2014, prin Hotărîrea Guvernului nr.
646 din 07.08.2014. Actualmente proiectul este la etapa examinării în comisiile parlamentare, acesta fiind
înregistrat
în
Parlament
cu
nr.
328
la
data
de
08.08.2014
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2435/language/roRO/Default.aspx
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Act. 2.2.10 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea modificării regulilor
de răspundere a procurorilor şi eliminării imunităţii generale a acestora
(Trimestrul III 2013 - II 2014)
Proiectul Legii cu privire la Procuratură a fost transmis Grupului de lucru parlamentar pentru definitivarea
Concepției de reformare a Procuraturi şi elaborarea proiectelor de acte normative ce vizează reforma activității
Procuraturii, format prin Dispoziția Președintelui Parlamentului DDP/C1 nr. 2 din 15 ianuarie 2014, pentru
definitivare și promovare, prin scrisoarea comună a ministrului justiției și Procurorului General, nr. 03/5047 și
1-1d/14-2656 din 22 mai 2014. Grupul numit are ca obiectiv elaborarea proiectelor de acte normative cu privire
la reformarea Procuraturii (eventual, și a proiectului de modificare a Constituției) și prezentarea acestora
Parlamentului spre adoptare.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Diana Demidețchi:
Acț. 2.3.4. punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii
modului, procedurii şi condiţiilor de funcţionare a grupurilor interdepartamentale
(Trimestrul II 2014 - IV 2014)
La 30 septembrie 2014 a fost emis un ordin cu privire la constituirea Grupului de lucru cu privire la elaborarea
proiectului de modificare a cadrului legislativ primar în vederea stabilirii modului, procedurii și condițiilor de
funcționare a grupurilor interdepartamentale.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Acț.2.4.1 punct.4 Analiza implementării noului sistem informaţional şi elaborarea propunerilor de
perfecţionare a acestuia
(Trimestrul III 2014 - IV 2014)
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
Act. 2.4.3. punct. 2 Instituirea şi implementarea unui nou sistem unitar de indicatori de performanţă pentru
toate instituţiile implicate în procesul penal
(Trimestrul II 2012 - IV 2014)
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La 12 septembrie 2014 prin ordinal comun (Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul
Național Anticorupție, Serviciul Vamal) s-a aprobat indicatorii unici de performanță pentru instituțiile implicate
în procesul penal și a Metodologiei de evaluare a eficienței activității de urmărire penală . Astfel, urmează ca
instituțiile semnatare să organizeze testarea aplicării indicatorilor în cadrul procuraturilor și organelor de
urmărire penală în perioada octombrie – noiembrie 2014. Rezultatele aplicării indicatorilor unici de performanță
urmeazăa fi examinate și evaluate de către Grupul de lucru care, pînă la 10 decembrie 2014, va prezenta
concluziile și recomandările sale emise în acest sens conducătorilor instituțiilor semnatare.
S-a decis: Acțiune realizată parțial.
II.
"PROGRAMELE
DE
SUPORT
A
REFORMELOR
SECTORIALE.
INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA"Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE
privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției
Prezentarea programelor de suport a reformei în sectorul justiției o găsiți atașată la procesul – verbal.
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.
Veronica Viton:
În cadrul ședințelor, donatorii si-au exprimat dorina ca în cadrul grupurilor de lucru să fie încă o dată analizată
lista și identificat exact tipul asistenței externe solicitate. De multe ori, donatorii sunt confuzi în ceea ce priveste
asistența externă solicitată, mai ales în cazul în care deja sunt prevăzuți bani din buget, sau în cazul în care
acțiunea a fost realizată parțial de către instituție în parteneriat cu donatorii, dar rămîne a fi în continuare
nerealizată. Astfel, vom discuta și lista acțiunilor care necesită asistență, dar și motivarea acestor mijloace
financiare pentru fiecare acțiune în parte.
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1. Acţ. 2.1.1. pct.3 ,,Monitorizarea implementării modificărilor aduse cadrului instituţional, organizaţional şi
funcţional al Ministerului Afacerilor Interne şi al instituţiilor subordonate” (Trimestrul III - IV 2013 – I - II
2014)
2. Act. 2.4.2. punct. 2 Elaborarea unui document privind modul unitar de prelucrare şi analiză a datelor
statistice ce ţin de justiţia penală(Trimestrul II 2013 – III 2013)
3. Act. 2.4.2. punct. 3 Monitorizarea implementării modului unitar de prelucrare şi analiză a datelor statistice
ce ţin de justiţia penală (Trimestrul IV 2013 – IV 2014)

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 26 noiembrie 2014, ora 15:00
- Locul desfăşurării: sala mare de conferințe (et. II), 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
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____________________

____________________

Valentin Covali

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
9
10
B.
1
C.
1
D.
1
2
E.
1
2
3

Instituţia reprezentată

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Natalia Roșca
Igor Grosu
Veaceslav Didîc
Liliana Catan
Natalia Bargan
Grigore Manoli
Valentin Covali
Diana Demidețchi
Valeriu Cupcea
Pavel Grecu
Membrii observatori
Dumitrița Bologan
Membrii invitaţi
Iurie Levinte
Secretariat
Veronica Vition
Igor Blanari
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Veaceslav Ionesie
Gheorghe Malic
Alexandru Carmanovici

Ministerul Justiţiei
Consiliul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Curtea Supremă de Justiției
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Centrul de Resurse Juridice
NORLAM
Junior expert European Union Project
Secretariatul grupului de lucru
Secretariatul grupului de lucru

Serviciul Vamal
Ministrerul Afacerilor Interne
Serviciul de Informaţii şi Securitate
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