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: 15 iunie 2013
Şedinţa nr. : 5/13
Locul desfăşurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Valentin COVALI
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1
Agenda:
1.Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este
prevăzut de Planul de Acţiuni trimestrul II al anului 2013:
Ministerul Afacerilor Interne:
-2.1.1. punct. 2 Implementarea modificărilor cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al MAI
şi al instituţiilor subordinate
Procuratura Generală:
-2.2.10. punct. 1 Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de
răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora
Ministerul Justiţiei:
-2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură
-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-un alt stat; criteriile de
admitere şi de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea proiectului de
modificare a unor acte normative
-2.5.1. punct. 1 Evaluarea aplicabilităţii măsurilor preventive neprivative de libertate
-2.5.1. punct. 2 Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor penale privative şi neprivative de
libertate
2.Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013.
3.Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din Planul de acţiuni pentru
Pilonul II.
Intervenţie: Natalia CRISTIAN
4.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 8 membri
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.
II. Deliberări conform Agendei
Subiectul 1. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de
realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni trimestrul II al anului 2013:
Valentin COVALI:
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II, prezentînd
subiectele pe ordinea de zi.
Acţiunile:
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- 2.1.1. punct. 2 Implementarea modificărilor cadrului instituţional, organizaţional şi funcţional al
MAI şi al instituţiilor subordinate. În vederea realizării acestei acţiuni au fost elaborate şi aprobate
următoarele acte normative şi legislative:
S-a decis: Avînd în vedere faptul că din partea MAI nu a fost prezent niciun reprezentant, această
acţiune rămîne a fi raportată în cadrul şedinţei următoare.
-2.2.10. punct. 1 Efectuarea studiului privind regulile de răspundere a procurorilor, inclusiv de
răspundere disciplinară, şi eliminarea imunităţii generale a acestora. Studiul a fost efectuat şi cuprinde
un şir de propuneri care urmează a fi examinate în cadrul grupului de lucru comun.
S-a decis: Acţiune realizată.
-2.2.2 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură. Au fost remise de către Procuratura Generală demersuri în adresa Ministerului
Jutiţiei pentru prezentarea eventualelor soluţii şi viziuni referitoare la reformarea instituţiei
procuraturii.
S-a decis: Acţiune realizată parţial.
-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-un alt stat; criteriile de
admitere şi de examinare a candidaţilor la funcţia de expert judiciar şi elaborarea proiectului de
modificare a unor acte normative.
În acest sens, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 85 din 28 februarie 2012, a fost format Grupul de
lucru pentru elaborarea actelor normative necesare reformării cerinţelor faţă de expertiza judiciară.
La data de 21 septembrie 2012, prin scrisoarea nr. 102/08, grupul de lucru a prezentat ministerului
studiul privind reformarea sistemului de expertiză judiciară. În baza recomandărilor formulate în
studiu, la 12 martie 2013, prin scrisoarea nr. 029/08, grupul de lucru a prezentat proiectul Legii cu
privire la expertiza judiciară, extrajudiciară şi statutul expertului judiciar. Proiectul se definitivează şi
urmează a fi transmis spre coordonare instituţiilor interesate.
S-a decis: Acţiune realizată parţial.
-2.5.1. punct. 1 Evaluarea aplicabilităţii măsurilor preventive neprivative de libertate.
În acest sens, acţiunea dată a fost analizată în colaborare cu reprezentanţii Procuraturii Generale. Drept
urmare s-a constat că Procuratura Generală a efectuat studiul prevăzut în p. 6.4.1. al Strategiei de
reformare a sectorului justiţiei, a cărui scop ţine de eficientizarea modului de aplicare a măsurilor
procesuale de constrîngere şi a măsurilor preventive în sensul asigurării respectării dreptului la liberate
şi siguranţă fizică.
S-a decis: Acţiune realizată.
-2.5.1. punct. 2 Evaluarea eficienţei aplicării şi executării pedepselor penale privative şi neprivative de
libertate.
În scopul efectuării Studiului şi formulării recomandărilor au fost stabilite obiectivele şi caietul de
sarcini. În acest sens, a fost selectat expertul responsabil de efectuarea acestui studiu, cu stabilirea
termenului pînă la data de 20 septembrie 2013.
S-a decis: Acţiune realizată parţial.
Subiectul 2. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru
anul 2013
Valentin COVALI:
Pînă la data şedinţei de astăzi membrii Grupului de lucru/instituţiile responsabile urmau să remită
Secretariatului informaţii privind subacţiunile şi termenii acestora în vederea realizării acţiunilor
incluse în Planul de activitate al grupului de lucru pentru anul 2013.
Mai sunt necesare de efecuat care completări, prin urmare acest subiect rămîne pe agenda şedinţei
următoare cu condiţia, ca Secretariatul să completeze integral Planul de activitate în baza informaţiilor
Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării
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remise de la instituţiile respionsabile şi remiterea proiectului tuturor membrilor Grupului, pentru a
putea fi aprobat în cadrul şpedinţei următoare.
Subiectul 3. Cu privire la raportarea intermediară a realizării acţiunilor din Planul de acţiuni
pentru Pilonul II
Natalia CRISTIAN:
Conform metodologiei aprobate, instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor urmează să prezinte
secretariatului pînă la data de 15 iulie 2013, informaţia tipizată cu privire la implementarea acţiunilor
din Strategie şi a documentelor probatoare. Ulterior, în baza cestor date prezentate, secretariatul va
elabora raportul intermediar sectorial pînă la data de 15 august 2013. În acest sens, secretariatul va
emite un demers cu privire la acțiunile care urmează a fi raportate de către toate instituțiile
responsabile de implementarea acțiunilor. Informația prezentată trebuie să fie completă și remisă în
timp util secretariatului grupurilor de lucru.
Subiectul 4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei
şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali
Unanim a fost votată data următoarei şedinţe – 31 iulie 2013, ora: 15:00
III. Decizii ale Grupului de lucru
IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare
- Data: 31 iulie 2013, ora 15:00
- Locul desfăşurării: 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 Preşedintele şi Secretarul
Grupului şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.
VII. Semnături
Preşedintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului de lucru

____________________

____________________

Valentin COVALI

Natalia CRISTIAN

[ SFÂRŞIT ]
Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2
3
4
5

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Ludmila Popa
Veceslav Didâc
Natalia Bargan
Grigore Manole
Valentin Covali

Instituţia reprezentată

Ministerul Justiţiei
Institutul Naţional al Justiţiei
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
B.
1
2
3
4
C.
1
D.
1
2
3
4
5
6

Nadejda Vieru
Valeriu Cupcea
Vladislav Gribincea

Membrii observatori
Dumitriţa Bologan
Pavel Postica
Virgiliu Sabutis
Levinte Iurie
Secretariat
Natalia Cristian
Membrii cu drept de vot
absenţi de la şedinţă
Gheorghe Malic
Anatolie Ţurcan
Constantin Gurschi
Veaceslav Ionisie
Alexandru Carmanovici
Veronica Mihailov-Moraru

Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Reprezentant al societăţii civile

NORLAM
Promo LEX
EUHLPAM
Asistent EUHLPAM
Secretariatul Grupurilor de lucru

Ministrerul Afacerilor Interne
Consiliul Superior al Magistraturii
Curtea Supremă de Justiţie
Serviciul Vamal
Serviciul de Informaţii şi Securitate
Reprezentant al societăţii civile
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