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: 11 septembrie 2013
Şedinţa nr. : 7/13
Locul desfăşurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Preşedinte dl.Valentin Covali
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
1. Prezentarea Raportului privind implementarea acţiunilor din Pilonul II al Strategiei de
reformă a sectorului Justiţiei pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013.
Intervenție: Igor Blanari, Secretariatul grupurilor de lucru.
2. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Raportului de monitorizare Sectorial privind

Pilonul II. Aprobarea Raportului.
3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe,

precum şi a invitaţilor adiţionali.
I. Informaţii administrative
a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri.
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.
II. Deliberări conform Agendei
Subiectul 1. Prezentarea Raportului privind implementarea acțiunilor din Pilonul II al
Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II,
2013. Intervenție: Igor Blanari, Secretariatul grupurilor de lucru:
Valentin Covali:
A se declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II, prezentînd
subiectele pe ordinea de zi. Stimaţi colegi, dacă aveţi careva sugestii, propuneri, rog să vă expuneţi.
Propuneri nu sunt, în acest caz vom trece la agenda stabilită pentru ziua de azi.
Totodată, Dl.Svanidze a venit cu propunerea ca fiecare instituţie să transmită actele probatoare,
studiile realizate, pentru a confirma cele descrise în parte la fiecare acţiune.
Igor Blanari:
Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu
privire la aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea
profesionalismului şi a independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale
şi instituţionale de investigare a infracţiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice
şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea
politicii penale şi consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.
În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute
pentru realizare în total 56 de acţiuni. În trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau
finalizate 30 acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării altor 2 acţiuni, care fie
au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru 57 din aceste acţiuni este
prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte detalii, în conformitate cu
prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei
pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de
realizare al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii
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pentru realizarea acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată,
au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acţiunii.
Din cele 30 acţiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 22 sunt realizate, 8 realizate parţial, iar 0
nerealizate.
27 din acţiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, cu
caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că în privinţa lor au fost
planificate şi au demarat acţiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului mai restrâns de
realizare, trebuiau demarate astfel de acţiuni. Din aceste acţiuni 13 pot fi apreciate ca realizate pentru
perioada de raportare,11 acţiuni pot fi considerate realizate parţial pentru perioada de raportare, iar în
privinţa la 3 acţiuni nu s-au întreprins încă acţiuni de realizare.
A. Acţiuni realizate parţial (scadente):
1. Act. 2.1.5. punct. 2 Efectuarea unui studiu asupra legislaţiei, inclusiv a legislaţiei procesualpenale, pentru determinare conformităţii acesteia cu standardele existente în domeniul protecţiei
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
2. Act. 2.2.2. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile şi procedura de selectare, numire,
transfer şi promovare a procurorilor şi criteriile de evaluare periodică a performanţelor procurorilor
şi ale personalului din organele procuraturii,
3. Act. 2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie
2008 cu privire la Procuratură,
4. Act. 2.2.6 punct.1 Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor
procuraturii şi de optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar,
5. 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,
6. Act. 2.3.3. punct. 2 Elaborarea proiectului noii legi privind expertiza judiciară, care să
reglementeze condiţiile de obţinere a calităţii de expert judiciar; condiţiile de recunoaştere a
calificării de expert judiciar în Republica Moldova pentru persoanele care au obţinut-o într-unalt stat;
criteriile de admitere şi de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea
proiectului de modificare a unor acte normative,
7. Act. 2.4.3. punct. 1 Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în
înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora,
8. Act. 2.5.1. punct. 2 Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor penale privative şi
neprivative de libertate.
Subiectul 2. Runda de discuţii cu privire la conținutul Raportului Sectorial privind Pilonul II.
Aprobarea Raportului.
Erik Svanidze:
Dacă e să privim cu atenţie la acţ.2.1.3. p.2, efectuarea unui studiu comparativ privind sistemele
organelor de urmărire penală în vederea optimizării numărului acestora şi, după caz, elaborarea
proiectului de modificare a unor acte legislative, şi descrierea acţiunilor întreprinse întru realizarea
acesteia, atunci observăm discrepanţa dintre acţiunea propriu-zisă şi informaţia oferită. Ar fi binevenit
ca instituţia responsabilă să verifice informaţia şi să aducă corectările de rigoare.
Valentin Covali:
Referitor la acţ.2.2.8 p.1, privind utilizarea termenului, consider că termenul de demilitarizare nu e
utilizat corect în strategie. Să intervină pentru a pune la vot sub ce aspect va fi utilizat acest cuvînt şi
posibilitatea modificării acestuia. Poate ar fi bine să venim cu această propunere la şedinţele Pilonului
VII, pentru a interveni cu modificări în acest sens.
Vladislav Gribincea:
Important în acest sens este conţinutul strategiei şi realizare acţiunii, nu termenul în sine.
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Valentin Covali:
Referitor la prezentarea studiilor care sunt lipsă Procuratura Generală va expedia studiile
secretariatului grupului de lucru, care le va structura şi plasa pe site-ul Ministerului Justiţiei.
Valentin Covali:
Cît priveşte acţiunile 2.2.8. punct. 1 Efectuarea studiului privind demilitarizarea instituţiei
procuraturii şi oportunitatea de a acorda procurorilor statutul de magistrat şi 2.2.8. punct. 3
Monitorizarea implimentării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de demilitarizarea
instituţiei procuraturii ce prevede indicatorii de performanţă, atunci Procuratura va trimite scrisori
către toate instituţiile responsabile pentru a prezenta propuneri în acest sens.
Vladislav Gribincea:
Cred că trebuie de specificat, este vorba despre indicatori de performanţă a instituţiei sau a
colaboratorilor?
Elena Bedros:
Sunt necesari ambii indicatori, cît priveşte şi, timpul de lucru al grupului.
Valentin Covali:
Referitor la raport, mai sunt careva propuneri de modificare, completare etc.
Nu sunt.
Se pune la vot aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial trimestrul II, 2013.
Votat unanim.
Totodată, în decurs de 5 zile membrii intituţiilor sunt rugate să intervină cu schimări dacă acestea ţin
nemijlocit de raport, şi a le transmite secretariatului petnru a modifica raportul.
Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei
şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali.
Şedinţa următoare o vom începe cu punctele care n-au fost discutate azi, iar dacă cineva are careva
propuneri pentru a fi discutate anumite subiecte, va contacta secretariatul pentru a fi incluse ordinea de
zi. Următoarea şedinţă se stabileşte pentru data de 16 octombrie 2013.
III. Decizii ale Grupului de lucru
1.Fiecare instituţie să transmită actele probatoare.
2.Procuratura Generală să adreseze scrisori către toate instituţiile privind subiectul indicatorilor de
performanţă.
3.La acţ.2.2.8 p.1 statutul de realizat să fie modificat prin Realizat sub aspectul pct.2.2.5 p.1.
IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 16 octombrie 2013, ora 15:00
- Locul desfăşurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
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 VI
Nr.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B.
1
2
C.
1

Membrii cu drept de vot
Daniel Goinic
Gheorghe Malic
Veceslav Didâc
Natalia Bargan
Grigore Manole
Valentin Covali
Nadejda Vieru
Elena Bedros
Alexandru Carmanovici
Vladislav Gribincea

2

Adriana Mîrza

D.
1
2
3
E.

Secretariat
Olivia Pîrţac
Igor Blanari
Vition Veronica
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Anatolie Ţurcan
Constantin Gurschi
Veaceslac Ionisie
Veronica Mihailov Moraru

1
2
3
4

Instituţia reprezentată

Nume /Prenume

Membrii observatori
Marit Evjemo
Pavel Postica
Membrii invitaţi
Erik Svanidze

Ministerul Justiţiei
Ministrerul Afacerilor Interne
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Reprezentant al Societăţii Civile

NORLAM
Promo LEX
Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul
justiţiei
Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul
justiţiei
Secretariatul Grupurilor de lucru
Consultant
Coordonator al Secretariatului Grupurilor de lucru

Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Supremă de Justiţie
Serviciul Vamal
Reprezentant al Societăţii Civile
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