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    MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

PROCES VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” Integritatea actorilor în sistemul justiției” 

 

Data: 15 mai 2017 

Ședința nr. 3 

Locul desfășurării: Sala 104, et. I, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82, mun. Chișinău 

Moderator: Vladislav Cîrlan 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea Președintelui și Vice-președintelui Grupului de coordonare şi monitorizare al Pilonului 

IV 

2. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali. 
 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 16 membri cu drept de vot au fost prezenţi 11 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

 

 

Subiectul 1. Alegerea Președintelui și Vice-președintelui Grupului de coordonare şi monitorizare al 

Pilonului IV 

 

 

Vladimir Valuța – Secretariatul Grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ: 

Avînd în vedere că Grupul de coordonare și monitorizare a Pilonuluui IV nu are președinte, a fost 

necesară convocarea ședinței de astăzi pentru a alege Președintele Grupului. 

 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 

Propun ca cineva din societatea civilă să-și propună candidatura pentru președinte al Grupului de lucru. 

 

Galina Bostan – Centru de Analiză și Prevenire a Corupției: 

Propun ca președinte al Grupului de lucru să fie un reprezentant al autorităților, avînd în vedere faptul 

că ei sunt responsabili de prezentarea informațiilor cu privire la implementarea SRSJ în cadrul 

ședințelor Grupului de lucru. 

Eu propun de dna Nina Cernat, reprentantul Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Nina Cernat - Consiliul Superior al Magistraturii: 

În toamnă expiră mandatul de membru al CSM și, respectiv, de reprezentant în Grupul de lucru și 

pentru a nu purcede la alegerea unui nou președinte al Grupului de lucru, consider necesar de ales un 

reprezentant al altei autorități. 

Data trecută a fost propusă candidatura reprezentatului Ministerului Justiției pe care o susțin. 

 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 
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Am menționat la ședința anterioară a Grupului de lucru și menționez și acum că, nu ar fi posibilă 

candidatura din partea autorităților din motivul că ultimele raportează. Ar fi bine să fie un reprezentant 

din partea societății civile, or, președintele Grupului de lucru este membru de bază din Grupul de lucru 

al Pilonului VII și, respectiv, se crează situația cînd în ședință reprezentantul autorității raportează 

despre ceea ce sa implementat și la Pilonul VII votează pentru ceea ce a raportat și a fost implementat. 

 

Galina Bostan – Centru de Analiză și Prevenire a Corupției: 

Nu este o problema dacă președintele este ales din partea reprezentanților autorităților. Pînă la urmă, 

Grupul de lucru este un organ colegial și decide prin majoritate de voturi. Mai mult, conform 

regulamentului Grupurilor de lucru, președintele are atribuții stric organizatorice. 

 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 

După cum am reiterat, alegerea președintelui Grupului de lucru din reprezentanții autorităților trebuie 

să fie o ultimă soluție, în cazul dat, reprezentantul Ministerului Justițieil. 

 

Galina Bostan – Centru de Analiză și Prevenire a Corupției: 

Nu este nici o problemă. Avînd în vedere conținutul Pilonului IV, ar fi bine să mergem pe ideea alegerii 

reprezentatului Centrului Național Anticorupție și/sau Autorității Naționale de Integritate, sau 

Procuratura Generală. 

 

Olga Botnari – Centrul Național Anticorupție: 

În cadrul ședinței de astăzi particip în calitate de membru supleant, ceea ce face imposibilă alegerea în 

calitate de președinte al Grupului de lucru. Totodată, avînd în vedere că Centru nu are restanțe la 

capitolul implementarea acțiunilor din Pilonul IV, ar fi mai oportun de ales un președinte din instituția 

care mai are acțiuni de impelentat la moment. 

 

Galina Bostan – Centru de Analiză și Prevenire a Corupției: 

Eu totuși propun ca reprezentantul Centrului Național Anticorupție să fie ales în calitate de președinte 

al Grupului de lucru și, respectiv, reprezentantul Autorității Naționale de Integritate să fie ales în 

calitate de vice-președinte al Grupului de lucru. 

 

Vladislav Cîrlan – Ministerul Justiției: 

Fiind ultima soluție, propun canditatura mea ca președinte al Grupului de lucru. 

 

Concluzie: Membrii Grupului de lucru au votat unanim pentru alegerea dlui Vladislav Cîrlan în 

calitate de președinte al Grupului de lucru al Pilonului IV. 

 

 

Subiectul 2. Discuții generale: 

 

 

Vladislav CÎRLAN 

Ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului IV se declara închisă.  

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului IV din 15.05.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Alegerea dlui Vladislav Cîrlan în calitate de Președinte al Grupului de coordonare și monitorizare al 

Pilonului IV. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 
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V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

 

               Președintele Grupului de lucru                                             Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

               

                  ____________________                                                    ____________________ 

                       

                      Vladislav CÎRLAN                                                              Vladimir VALUȚA 

 

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

2 Olga BOTNARI Centrul Național Anticorupție 

3 Nina CERNAT Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Valentina CONȚESCU Institutul Național al Justiției 

5 Carolina VIDRAȘCU Procuratura Generală 

6 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

7 Parascovia MIHĂILĂ Ministerul Afacerilor Interne 

8 Maria POPESCU Serviciul Vamal 

9 Cristina CECAN Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

10 Viorel SOCHIRCĂ Autoritatea Națională de Integritate 

11 Galina BOSTAN Centru de Analiză și Prevenire a Corupției 

 B. Membrii observatori  

1 Irina COROBENCO Asociația Promo-LEX 

C. Membrii invitați  

D. Secretariat  

1 Vladimir VALUȚA Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Ala COBANEANU Curtea Supremă de Justiție 

2 Mihail BIVOL Serviciul de Informații și Securitate 

3 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

4 Eduard VARZAR Consiliul Superior al Procurorilor 

5 Lilia CARAȘCIUC Transparency International - Moldova 
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