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Data: 12 februarie 2013 

Ședința nr. : 1 (2013) 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Nadejda VIERU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Prezentarea generală  a Raportului anual pentru implementarera Pilonului IV (trimestrul IV 

2011-trimestrul IV 2012); 

2. Confirmarea/corectarea/completarea informaţiei prezentate în Raportul anual, după cum 

urmează: 
Acțiunea: 4.1.1 p.1. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.1.2 p.1. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.1.2. p.2. – CNI (Adela Griciuc) 

Acțiunea: 4.1.2. p.3. – CNI (Adela Griciuc) 

Acțiunea: 4.1.2. p.4. – CNI (Adela Griciuc) 

Acțiunea: 4.1.2. p.5. – CNI (Adela Griciuc) 

Acțiunea: 4.1.2. p.6. – CNI (Adela Griciuc) 

Acțiunea: 4.1.3. p.1. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.1.3. p.3. – INJ (Vladimir Holban) 

Acțiunea: 4.1.4. p.1. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.1.4. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.1.4. p.5. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.1.5. p.1. – MJ (Lilia Ioniță), CAPC (Galina Bostan) 

Acțiunea: 4.1.5. p.5. – CNA (Valeriu CUPCEA) 

Acțiunea: 4.1.5. p.6. – MJ (Lilia Ioniță) 

Acțiunea: 4.2.2. p.1. – INJ (Vladimir Holban) 

Acțiunea: 4.2.4. p.1. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.2.4. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.2.4. p.3. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.3.1. p.1. – INJ (Vladimir Holban) 

Acțiunea: 4.3.2. p.1. – CNA (Valeriu CUPCEA), CAPC (Galina Bostan) 

Acțiunea: 4.3.3. p.1. – CNA (Valeriu CUPCEA) 

Acțiunea: 4.3.3. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.3.4. p.1. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.3.4. p.2. – CSM (Anatol Țurcan) 

Acțiunea: 4.3.4. p.3. – CSM (Anatol Țurcan) 

 
3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

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

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

 

 
  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 sectorului justiţiei” 
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Subiectul 1. Prezentarea generală a Raportului anual pentru implementarea Pilonului IV (trimestrul IV 

2011 – trimestrul IV 2012).  

 

Olivia PÎRŢAC 
Conform planului de acţiuni pentru implementarea strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011-2016, în pilonul IV sunt prevăzute pentru realizare 56 de acţiuni. 

În anul 2012 trebuiau finalizate  14 acţiuni, dar este prevăzut începerea implementării altor 12 acţiuni 

care fie au un caracter continuu sau termenul de realizare este mai mare.  

Din cele 14 acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2012, 6 acţiuni sunt realizate, 7 sunt realizate 

parţial, iar o acțiune este nerealizată. 

În total există 12 acţiuni care îşi au termenul de realizare începînd cu 2012, însă demararea a 5 acţiuni 

dintre acestea au fost prevăzute pentru a doua jumătate a anului 2012, şi anume: acţiunile 4.1.2 p.6, 

4.1.4 p.2, 4.2.4 p.1, 4.2.4 p.2, 4.2.4 p.3. 

Șapte din acţiunile cu termenul de realizare mai mare au un caracter continuu, în privinţa lor fiind 

planificate acţiuni de implementare, 6 din aceste acțiuni sunt realizate pentru perioada de raportare, iar 

în privinţa unei acţiuni nefiind întreprinse încă acţiuni de realizare. 

S-a făcut o raportare la conţinutul acţiunilor şi s-a constatat că situaţia nu poate fi apreciată ca fiind 

gravă, iar întîrzierile sunt în proces rapid de recuperare. 

La realizarea acţiunilor din pilonul IV au contribuit mai mulţi  implementatori ca EU/UNDP prin 

proiectele MIAPAC, EUHLPAM, Consiliul Europei, Ambasada SUA în Chişinău, IRZ, GIZ şi alţii. 

 

Subiectul 3. Confirmarea /corectarea/completarea informaţiei prezentate în Raportul anual. 

Membrii instituţiilor responsabile de realizarea acţiunilor menţionate au expus comentarii 

suplimentare pe seama realizării acestora: 

 

Lilia IONIŢĂ: 

Acţiunea 4.1.1. p.1 - În acest sens au  fost făcute demersuri cu privire la necesitatea promovării 

majorării salariilor actorilor din sistemul justiţiei, şi anume a judecătorilor, iar ulterior a procurorilor, 

este ceea ce rezultă și din răspunsurile date de către Ministerul Finanţelor. Aceste date au fost luate în 

calcul cînd s-a făcut cadrul bugetar pe termen mediu pînă în anul 2015.  

S-a discutat despre faptul că majorarea salariilor trebuie sa fie precedată de o optimizare, restructurare 

şi reformă a organelor procuraturii, aceast0a din cauza constatării numărului mare de procurori, ceea 

ce nu permite realizarea în totalitate a obiectivelor propuse. Acţiunea este realizată pentru perioada de 

raportare. 

Recomandare: Acţiunea va fi realizată complet cînd vor fi iniţiate proiecte de ridicare a salariilor 

tuturor salariilor din sectorul justiţiei. 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată. 

 

Acţiunea 4.1.2. p.1 – acţiunea este realizată, fapt confirmat și de reprezentantul CNI,  în acest sens a 

fost elaborat Proiectul de lege cu privire la Comisia Naţională de integritate şi adoptat prin Legea nr. 

180 din 19 decembrie 2011. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care reglementează 

mecanismul de verificare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese 

personale, mecanismul de soluţionare a conflictelor de interese şi controlul respectării regimului de 

incompatibilităţi impus persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, 

funcţionarilor publici şi persoanelor cu funcţii de conducere a fost adoptat prin Legea nr. 181 din 19 

decembrie 2011. 

Concluzie: Acţiunea este realizată. 

 

Olivia PÎRŢAC: 
Adela GRICIUC nu a putut să vină la ședință, însă ne-a trimis toată informația actualizată prin e-mail. 

 

Acţiunea 4.1.2. p.2 – acţiunile pentru îndeplinirea completă sunt în derulare. 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată. 
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 Acţiunea 4.1.2. p.3 – în ceea ce privește desemnarea persoanelor responsabile de colectarea 

declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale în cadrul 

autorităţilor publice centrale şi locale termenul limită a fost 8 februarie 2013, în acest sens au parvenit 

în jur de 40 % informaţii care încă continuă să vină. Persoanele au fost desemnate. La moment nu 

poate fi prezentat numărul persoanelor, indicatorii, aceasta urmează a fi adusă la cunoştinţă în timp de 

o săptămînă. Acțiunea se consideră realizată, iar în acest sens va fi prezentat raportul. 

Concluzie: Acţiunea este realizată.  

 

Acţiunea 4.1.2. p.4 – nu sunt careva obiecţii faţă de acestă acţiunea, ea este realizată, 

Recomandare: Identificarea în regim prioritar a surselor financiare necesare procurării unui server, 

crearea bazelor de date on-line pentru publicarea declaraţiilor şi instuirea personalului în gestionarea 

acestora. 

Concluzie: Acţiunea este realizată.  

 

Acţiunea 4.1.2. p.5 – în acest sens au fost elaborate şi aprobate instucţiunile privind modul de 

completare a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale, 

pentru a fi publicate în Monitorul Oficial. 

Concluzie: Acţiunea este realizată. 

 

Acţiunea 4.1.2. p.6 – Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la 

venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale. Această acţiune este una continuă, dar 

pentru perioada de raportate este nerealizată. Actiunea a fost exclusă din raport și introdusă doar în 

partea analitică. 

Concluzie: Acţiunea este nerealizată. 

 

Lilia IONIŢĂ: 

Acţiunea 4.1.3. p.1 – nu sunt prezentate obiecţii la această măsură, pîna la 01 martie proiectul va 

merge către Institutul Naţional al Justiţiei, sunt aşteptate expertizele Consiliului Europei, care vor fi 

traduse pentru a putea face tabelul de concordanţă şi divergenţă. 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată. 

 

Olivia PÎRŢAC: 
Vladimir HOLBAN nu a putut să vină la ședință, însă ne-a trimit toată informația în raportul 

instituției, care este detaliat. 

Acţiunile 4.1.3 p.3, 4.2.2 p.1 și 4.3.1 p. 1– 

 

Acţiunea 4.2.2.p.1 – cu titlu informativ s-a adus la cunoștință că au fost organizate două seminare 

profesionale cu 37 de judecători, seminare cu 40 de procurori privind etica profesională, acțiunea este 

realizată pentru perioada de raportare. Împreună cu ROLISP se lucrează la modelul de curriculum.  

Concluzie: Acţiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acţiunea 4.3.1 p.1 – Pentru planul de informare continuă pentru anul 2013 se prevăd 15 seminare, 

planul de acțiuni este elaborat și aprobat. 

Concluzie: Acţiunea este realizată  

 

 

Lilia IONIŢĂ: 

Acţiunea 4.1.4. p.1 - Proiectele vor fi remise Guvernului pînă la 1 martie 2013.  

Concluzie: Acţiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

 

Anatol ŢURCAN 
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Acţiunea 4.1.4 p.2 – s-a propus crearea unui grup de lucru, CSM, Procuratura Generală, CNA pentru 

realizarea acțiunii. S-a propus să se revină la subiect la următoarele şedinţe. 

 

Lilia IONIŢĂ: 

Acţiunea 4.1.4 p.5 - Proiectele vor fi remise Guvernului pînă la 1 martie 2013.  

Concluzie: Acţiunea este parțial realizată. 

 

Lilia IONIŢĂ/Radu JIGĂU: 

Acţiunea 4.1.5 p.1 și 4.3.2 p.1 sunt realizate parţial, dar pînă pe 15 aprilie 2013 studiile vor fi finalizate 

și prezentate. Se realizează de CAPC cu suportul Ambasadei SUA. 

Concluzie: Acţiunea este parțial realizată. 

 

Valeriu CUPCEA 

Acţiunea 4.1.5.p.5 – Se realizează de către CNA. Este o acțiune continuă. Dar nu există un sistem de 

colectare a datelor. Este necesară o metodologie de monitorizare a realizării acțiunii. CNA solicită ca 

MJ să creeze acest sistem de colectare, o rețea a comunicatorilor cu publicul. 

Concluzie: Acţiunea este realizată pentru perioada de raportare. 

 

Llia IONIȚĂ 

Acţiunea 4.1.5.p.6 – Proiectele vor fi remise Guvernului pînă la 1 martie 2013.  

Concluzie: Acţiunea este parțial realizată. 

 

Anatol ȚURCANU 

Acţiunea 4.2.4.p.1, acţiunea 4.2.4 p.2, acţiunea 4.2.4 p.3   – Acțiunile au un termen mare și încă nu s-

au pus în implementare. S-a propus excluderea acțiunilor din raport și doar menționarea lor în partea 

analitică 

 

Valeriu CUPCEA 
Acţiunea 4.3.3.p.1 – Cadrul normativ este elaborat și adoptat demult.  

Concluzie: Acţiunea este realizată  

 

Anatol ȚURCANU 

Acţiunea 4.3.3 p.2 – s-a propus crearea unui grup de lucru a instituțiilor coexecutoare întru elaborarea 

mecanismelor de rigoare.  La acest subiect se va reveni în ședința următoare.  

Concluzie: Acţiunea este nerealizată.  

 

Acţiunea 4.3.4 p.1 – Realizarea unui studiu privind oportunitatea creării unui portal informațional unic 

al tuturor instanțelor judecătorești în vederea optimizării paginilor web ale acestora. S-a propus ca 

acest studiu să se efectueza concomitent cu realizarea  acțiunii 1.2.4 p.3. 

De asemenea, s-a propus să se facă studiu de catre reprezentantul societăţii civile și să se facă 

optimizări ale legislaţiei. 

Concluzie: Acţiunea este nerealizată.  

 

Acţiunea 4.3.4.p.2 – acțiunea este realizată cu suportul USAID/ROLISP 

Concluzie: Acţiunea este realizată (pentru perioada de raportare). 

 

Acţiunea 4.3.4.p.3 – acțiunea este realizată pentru perioada de raportare, este o acțiune continuă cu 

termen de realizare pîna în anul 2016. În acest sens este necesară demararea unor monitorizări care să 

acopere concret specificul acțiunii date. 

Pentru următoarea ședință s-a propus a fi discutată care va fi modalitatea de implementare a acţiunii. 

Concluzie: Acţiunea este realizată (pentru perioada de raportare). 

 

Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali. 
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Şedinţa următoare urmează va fi desfăşurată la data de 22 martie 2013.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost apreciat gradul de realizare al acţiunilor incluse pe ordinea de zi și aprobat raportul sectorial 

pentru pilonul IV. 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 22 martie 2013, ora 15:00. 

- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare confrom 

Metodologiei aprobate.  

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 22 martie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau realizate parțial 

în anul 2012; 

- Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea termenelor-limită 

de prezentare a informației. 

 

 

 

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  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Nadejda VIERU                                                                  Olivia PÎRŢAC 

                                                      

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      

 

 

Executor: Angela Mazîlu 

 

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

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Lilia IONIŢĂ Ministerul Justiţiei 

2 Valeriu CUPCEA  Centrul Naţional Anticorupţie 

3 Anatolie ŢURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Vera MACINSKAIA Curtea Supremă de Justiţie 

5 Alexandru CARMANOVICI Serviciul Informaţii şi Securitate 

6 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Nadejda VIERU Procuratura Generală 

8 Margarita ANDRIEŞ Ministerul Finanţelor 

9 Tatiana BUNDUC Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

10 Ianina SPINEI  Reprezentant al Societăţii Civile 

11 Radu JIGĂU Reprezentant al Societăţii Civile 

B. Membrii invitați  

1 Olesea STAMATI Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă 

(AGER) 

C. Secretariat  

 Olivia PÎRŢAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Vladimir HOLBAN Institutul Național de Justitție 

2 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

3 Eugeniu ȘEVCIUC Ministrul Afacerilor Interne 

4 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

5 Adela GRICIUC Comisia Națională de Integritate 

 


