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Data: 13 septembrie 2013 

Ședința nr.: 5 

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

Moderator: Nadejda VIERU, Președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea Raportului privind implementarea acțiunilor din Pilonul IV al Strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013.  

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de lucru. 

 

2. Runda de discuții cu privire la conținutul raportului sectorial pe Pilonul IV. Aprobarea 

Raportului. 

 

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 10 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Nadejda Vieru: 

A se declara deschisă şedinţa Grupului de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiţiei. Urmează prezentarea subiectelor conform agendei. 

Subiectul 1. Prezentarea Raportului privind implementarea acțiunilor din Pilonul IV al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 

2013.  

Veronica Vition: 

Pilonul IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții 

privind prevenirea și lupta cu corupția și se referă la aspecte ce țin de lupta eficientă cu corupţia din 

sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a standardelor etice şi de conduită 

anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei și dezvoltarea unei culturi de intoleranţă 

faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de autoadministrare din cadrul sectorului 

justiţiei. 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 acțiuni. Pînă în trimestrul II 

anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 19  acțiuni, dar și este prevăzută perioada de 

începere a implementării a alte 21 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare 

de realizare. Pentru aceste 40 de acțiuni este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de 

realizare și alte detalii. Din cele 19  acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 9 sunt realizate, 8 

realizate parțial, iar 2 nerealizate.  

 

Subiectul 2. Prezentarea Raportului privind implementarea acțiunilor din Pilonul IV al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 

2013. 

Nadejda Vieru: 

 

 
 

  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” 

 

 



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

2 

Din acţiunile scadente pentru perioada Trimestrul IV 20111 - Trimestrul II 2013, anumite acţiuni 

rămîn a fi în continuare realizate parţial şi propun să discutăm astăzi gradul de realizare a acestora şi 

dificultăţile întîlnite. 

Dina Rotarciuc: 

La acţiunea 4.1.1 p.1 dorim să aflăm la ce etapă se află proiectul de lege privind modul de calculare a 

salariului şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor din sectorul justiţiei. 

Galina Bostan: 

Proiectul dat este un proiect extrem de important pentru implementarea Strategiei. Consider că 

problema realizării acţiunii date trebuie pusă în discuţie la şedinţa Grupului pentru Pilonul VII. 

Gheorghe Malic: 

Proiectul de lege, la care se face referire, prevede simplificarea modului de calcul a salariului, ceea ce 

poate determina în consecință chiar și diminuarea salariului per ansamblu. Acum salariul de funcţie 

este de 2000 de lei la care se adaugă mai multe sporuri şi adaosuri. Procedura de calcul este una 

complicată şi urmează a fi simplificată. 

Elena Bedros: 

În conformitate cu ultimele modificări ale Legii nr.1104/2002, salariul colaboratorilor CNA a fost 

majorat substantial şi procedura de calculare a acestuia a fost simplificată. Nu suntem siguri dacă 

salariile vor rămîne în continuare majorate sau nu. 

Gheorghe Malic: 

Consider ca acţiunea 4.1.1. p.1 trebuie discutată în cadrul şedinţei Grupului pentru Pilonul VII. 

Nadejda Vieru: 

La finele şedinţei vom vota pentru toate acţiunile care vor fi discutate astăzi. 

Acţiunile 4.1.2. p.1 - 4.1.2. p.4 sunt realizate. 

 

Rusu Veronica: 

Acțiunea 4.1.3. p.1. Proiectul de lege este definitivat şi urmează a fi transmis Guvernului pînă la data 

de 30 septembrie curent. Tergiversarea realizării acţiunii date a fost cauzată de criza guvernamentală. 

Acţiunile 4.1.4. p.1, 4.1.4. p.5  şi 4.1.5. p.1 fac parte din acelaşi pachet de acte normative care au fost 

elaborate de către grupul lucru interdepartamental şi urmează a fi transmise Guvernului pentru 

aprobare pînă la data de 30 septembrie 2013. 

 

Acțiunea 4.1.5. p.1 Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului  corupţional 

Galina Bostan: 

La acţiunea dată CAPC a prezentat public studiul. În prezent a fost angajat un specialist care va 

modifica pagina web a CAPC pentru a permite plasarea tuturor studiilor efectuate. 

 

Acțiunea 4.2.2.p.1 Elaborarea curriculei în domeniul eticii profesionale pentru  reprezentanţii 

sectorului justiţiei 

Vladimir Holban: 

Curiculla a fost elaborată și aprobată dar rămîne în continuare ”realizată parțial” dat fiind faptul că nu 

cunoaştem situaţia de la Academia “Ştefan cel Mare” şi INJ nu dispune de resurse financiare suficiente 

pentru organizarea continuă a instruirilor. 

Eric Svanidze: 

Pentru organizarea instruirilor au fost alocaţi bani pentru instruiri. 

Margarita Andrieş: 

Pentru anul 2013 INJ au fost alocate resurse financiare bani pentru instruiri în valoare de 171.2 mii de 

lei. Din contul acestor bani urmează a fi efectuate instruirile. 

Nadejda Vieru: 

INJ trebuie să se informeze care instituţii nu dispun de curricula şi să întreprindă toate măsurile ca 

acțiunea să devină realizată. 
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Acțiunea 4.3.1. p.1 Elaborarea planului de instruire pentru actorii din sectorul justiţiei. Acţiunea este 

realizată. 

Acțiunea 4.3.2. p.1 Elaborarea unui studiu privind testarea benevolă a reprezentanţilor sectorului 

justiţiei. Acţiunea este realizată şi studiul urmează a fi plasat pe pagina web a CAPC. 

Acțiunea 4.3.2. p.2 Elaborarea cadrului normativ privind procedura de testare benevolă cu aparatul 

poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei. 

Elena Bedros: 

Colaboratorii CNA sunt deja testați în mod obligatoriu în conformitate cu prevederile Legii nr.1104 

din 06.06.2002. În ceea ce privește elaborarea cadrului normativ pentru alți reprezentanți ai sectorului 

justiției, acţiunea este nerealizată şi însăşi oportunitatea acesteia este discutabilă din moment ce a fost 

elaborat un proiect de lege care prevede testarea obligatorie a judecătorilor şi procurorilor. Totodată, 

considerăm că CNA nu dispune de competenţa necesară pentru a testa judecătorii şi procurorii şi 

solicităm opinia Ministerului Justiţiei în acest sens. 

Galina Bostan: 

CAPC a efectuat un studiu privind testarea benevolă a judecătorilor și procurorilor și în cadrul acestuia 

am identificat mai multe probleme cum ar fi,  

- identificarea instituţiei care va efectua testarea (Serviciul de Informaţii şi Securitate sau alta), 

- oportunitatea testării la detectorul de minciuni, etc. 

Gheorghe Malic: 

Fiecare cetățean are dreptul de a trece testarea la detectorul de minciuni și acest fapt poate constitui ca 

un avantaj și pentru procurori și judecători. Testarea benevolă poate fi inclusă ca un avantaj în anumite 

situații chiar în proiectul de lege care este deja elaborat. Dacă proiectul de lege va fi completat cu 

prevederi în acest sens, urmează de propus în cadrul ședinței Pilonului VII excluderea acestui punct 

din Planul de acțiuni.  

Galina Bostan: 

Această propunere urmează a fi argumentată într-un raport care va fi prezentat Grupului de lucru 

pentru Pilonul VII. 

 

Acțiunea 4.3.3. p.1 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

reglementării instituției avertizorilor de integrității și protecției acestora. Acțiunea este realizată. 

Acțiunea 4.3.3. p.2 

Elena Bedros: 

A fost aprobat Regulamentul-cadru  privind avertizorii de integritate prin Hotărîrea Guvernului nr. 707 

din 09.09.2013. Autorităţile publice urmează să aprobe în conformitate cu acest regulament cadru 

regulamentele sale interne privind mecanismele interne de protecție a avertizorilor de integritate. 

În momentul în care fiecare instituție va aproba propriile mecanisme interne, acțiunea va deveni 

realizată.. Potrivit acțiunii, astfel de regulamente urmează a fi create în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, Procuraturii generale, Consiliului Superior al Procurorilor și Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Nadejda Vieru: 

Acțiunea va fi considerată ”realizată” atunci cînd instituțiile responsabile vor elabora și implementa 

propriile mecanisme de raportare și protecție a avertizorilor. Pînă atunci, acțiunea rămîne a fi 

”realizată parțial”. 

Acțiunea 4.3.4. p.1 Efectuarea unui studiu privind oportunitatea modificării cadrului normativ care 

vizează publicarea şi mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie. 

Dina Rotarciuc : 

Toate hotărîrile judecătorești se publică pe paginile web și poate ar fi oportun de exclus această 

acțiune. 
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Eric Svanidze : 

Deși toate hotărîrile judecătorești se publică pe paginile web ale instanțelor judecătorești, acțiunea nu 

presupune doar încărcarea automată a acestora dar și efectuarea unui studiu comparativ, cu formularea 

unor recomandări pentru a vedea impactul și evoluția condamnărilor pentru acte de corupție. 

Galina Bostan: 

Este necesar de revizuit necesitatea efectuării unui studiu  deoarece hotărîrile judecătorești sunt deja 

publicate și respectiv mediatizate. 

Nadejda Vieru: 

Propun să ne mai întoarcem la acest punct iar acțiunea să rămîna nerealizată îm continuare. 

Olivia Pîrțac : 

Referitor la acțiunile cu caracter continuu, am inclus noțiunea ”not available” care semnifică că pentru 

perioada de raportare, avînd în vedere termenul mare de implementare, nu sunt prevăzute careva 

măsuri. Dacă grupul de lucru este pentru includerea acestui calificativ, vom lăsa opțiunea ”n/a” pentru 

anumite acțiuni continue. 

 

Acțiunea 4.1.2. p.6  - acțiunea este realizată pentru perioada de raportare și are un caracter continuu 

pînă în 2014. 

 

Acțiunea 4.1.3. p.3 – acțiunea este realizată pentru perioada de raportare și are un caracter continuu 

pînă în 2014. 

 

Acțiunea 4.1.4 p.2 – Consolidarea capacităților de asigurare a comportamentului anticorupției prin 

elaborarea unor recomandări metodologice.  

Elena Bedros: 

CNA dispune de Regulamentul cu privire la statutul disciplinar al colaboratorilor  CNA care este un 

act normativ intern și conține prevederi ce reglementează comportamentul anticorupție.  

Nadejda Vieru: 

Acțiunea rămîne a fi în continuare nerealizată deși termenul a expirat. Este necesar de a solicita 

instituțiilor implementatoare, prezentarea informațiilor în acest sens. Urmează de expediat scrisori cu 

titlu de avertizare. 

 

Acțiunea 4.1.4. p.4 

Nadejda Vieru: 

Acțiunea rămîne a fi nerealizată dat fiind faptul că grupul de lucru nu este creat. Totodată, este dificilă 

realizarea acestei acțiuni deoarece nu sunt stabilite minimele discreției. 

Eric Svanidze: 

Acceptarea și implementarea acestei acțiuni este la discreția Grupului de lucru.Trebuie de creat un 

grup de lucru care va decide dacă Republica Moldova are nevoie de această acțiune. 

Nadejda Vieru: 

Ministerul Justiției va crea un grup de lcuru interdepartamental care va decide asupra necesității 

acțiunii respective. 

 

Acțiunea 4.1.4. p. 6 Monitorizarea implementării prevederilor privind testul de integritate.     

Elena Bedros: 

Între Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Procuratura Generală a fost 

semnat un Ordin comun cu privire la instrucţiuni privind testarea integrităţii profesionale a angajaţilor 

Centrului Naţional Anticorupţie. La moment acest Ordin este transmis Ministerului Justiţiei pentru a fi 

înregistrat.   

 

Acțiunea 4.1.5. p.5  

Dina Rotarciuc: 

Au fost elaborate Regulile de comunicare cu mass-media care au fost aprobate prin Hotărîrea 

Consiliului și probabil, publicate pe site. Totodat, fiecare instanță a stabilit o persoană care va 
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comunica cu presa. Deocamdată, Consilul Superios al Magistraturii nu dispune de o persoană care este 

responsabilă de comunicarea cu mass-media. 

Acțiunea 4.1.5. p.7 

Radu Foltea: 

Recent Ambasada SUA din Republica Moldova a procurat aparate poligraf pentru testarea 

colaboratorilor MAI și CNA. 

Nadejda Vieru: 

Calificativul aciunii poate fi schimbat din ”nerealizat” în realizat” dat fiind faptul că Ambasada SUA a 

procurat aparate poligraf pentru MAI și CNA. 

Acțiunea 4.1.6. p.1 

Gheorghe Malic: 

Calificativul acțiunii poate fi schimbat din ”nerealizat” în ”realizat pentru perioada de raportare” dat 

fiind faptul că în cadrul MAI a fost creată o direcție cu statut special. 

Acțiunea 4.2.1. p. 1  Modificarea  sau după caz elaborarea codurilor de etică pentru toţi 

reprezentanţii sectorului justiţiei  

Acţiunea rămîne a fi în continuare realizată parțial, dat fiind faptul că nu sunt elaborate codurile de 

etică pentru reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei. Ministerul Justiţiei, în calitate de 

instituţie responsabilă va raporta despre acţiunile întreprinse în vederea realizării. 

Acțiunea 4.2.3. p.2 Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru 

activitatea organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională.  

Acţiunea este realizătă pentru perioada de raportare, grupul de lucru este format şi proiectele de acte 

normative urmează a fi definitivate şi expediate la Guvern. 

Acțiunea 4.2.4. p.4 Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților 

sectorului justiţiei. 
Sunt prevăzute acțiuni pentru anul 2014. 

Acțiunea 4.3.4. p.3 Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea 

reprezentanților sectorului justiţiei pentru acte de corupţie. 

Valentin Covali: 

Pentru realizarea acestei acțiuni este necesar de creat subpagini speciale și de schimbat motorul de 

căutare a acestora. 

Dina Rotarciuc: 

Termenul de “mediatizare” utilizat în contextul Strategiei este diferit de termenul “informare” şi 

presupune acţiuni diferite. Grupul de lucru poate modifica conținutul acțiunii și să excludă termenul 

”mediatizare”. 

Nadejda Vieru: 

Modificarea Startegiei poate fi efectuată doar de către Parlament și în acest sens, putem solicita 

Grupului de lucru pentru Pilonul VII de a discuta și revizui acțiunile problematice. 

Totodată, urmează de a fi votată propunerea de a discuta în cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru 

Pilonul VII realizarea acțiunilor 4.1.1. p.2 și 4.1.1. p.2.  

 

Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lcuru au votat unanim Raportul și au stabilit data ședinței 

următoare și subiectele acesteia. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost aprobat Raportul privind implementarea acțiunilor din Pilonul IV al Strategiei de reformă a 

sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013. 

- A fost apreciat gradul de realizare al acţiunilor incluse pe ordinea de zi 
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- Au fost stabilite acțiunile care urmează a fi discutate în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru 

Pilonul VII. 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 25 octombrie 2013, ora 14:00. 

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

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

Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 25 octombrie 2013, ora 14:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), 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 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                                                                  Veronica VITION                                                      
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    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 Lilia IONIȚĂ  Ministerul Justiţiei 

2 Elena BEDROS  Centrul Național Anticorupție 

3 Anatolie ŢURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

5 Alexandru CARMANOVICI Serviciul de Informații și Securitate 

6 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

7  Diana DEMIDEȚCHI Procuratura Generală 

8 Vladimir HOLBAN Institutul Naţional al Justiţiei 

9 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

10 Ianina SPINEI Transparency Internațional-Moldova 

11 Galina BOSTAN Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

12 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 B. Membrii observatori  

 Radu FOLTEA Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

 Erik SVANIDZE Șef de Proiect al UE support în coordonarea reformei în 

justiție 

 Iurie LEVINTE  EUHLPAM 

 Adriana MÎRZA Asistent Proiect al UE support în coordonarea reformei 

în justiție 

 Gheorghe MALIC DGUP a Direcției Generale a Poliției 

D. Secretariat  

 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Vera MACINSKAIA Curtea Supremă de Justiție 

2 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

3 Adela GRICIUC Comisia Națională de Integritate 

4 Eugeniu ȘEVCIUC Ministerul Afacerilor Interne 

 


