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Data: 21 iunie 2013 

Ședința nr.: 4 (2013) 

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

Moderator: Lilia IONIȚĂ 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Adoptarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013 

 

2. Selectarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014 

 

3. Prezentarea situației de implementare a acțiunilor CNI: 4.1.2 p.2, 4.1.2. p. 6. 

     

4. Situația și planul de realizare a acțiunilor: 4.3.4. p.1., 4.1.4. p.2., 4.1.5 p.7, 4.2.4. p.1., 4.2.4. 

p.2., 4.2.4. p.3., 4.3.4 p.2 și 4.3.4 p.3 

       

5. 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 

 

6. Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul IV 

  

7. 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 12 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Adoptarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013. 

 

Olivia PÎRȚAC 

Deja colectăm de cîteva luni informația pentru a putea aproba Planul anual de activitate al grupului. 

Avem subacțiunile din partea tuturor instituțiilor, cu excepția CSM. 

 

Lilia IONIȚĂ 

Propun să aprobăm Planul de activitate cu rezervă că Consiliul Superior al Magistraturii va prezenta 

detalii. 

 

Decizie: 

 

 

 

  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” 
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Se aprobă cu vot unanim Planul de activitate, cu rezerva completării acestuia cu detalii de la Consiliul 

Superior al Magistraturii. 

 

Subiectul 2. Selectarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2014 

 

Olivia PÎRȚAC 

Secretariatul a selectat toate acțiunile care au termen de desfășurare inclusiv anul 2014. Trebuie să 

decideți pe care din acțiuni le propuneți pentru finanțare donatorilor din motivul că ajutorul acestora ar 

fi de dorit. 

 

Lista tuturor acțiunilor discutate este următoarea: 

4.1.1. 2 Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei 

4.1.2. 6 Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi 

proprietate şi a declaraţiilor de interese personale 

4.1.3. 3 Organizarea trainingurilor pentru  judecători şi procurori în vederea uniformizării practicii 

judiciare privind infracţiunile de corupţie 

4.1.3. 5 Analiza şi difuzarea informaţiei cu privire la dinamica cazurilor de condamnare pentru acte de 

corupţie în sectorul justiţiei 

4.1.3. 6 Elaborarea de ghiduri metodologice privind aplicarea legislaţiei în cazurile de corupţie 

4.1.4. 3 Organizarea cursurilor de instruire cu privire la comportamentul anticorupție pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei  

4.1.4. 6 Monitorizarea implementării prevederilor privind  testul de integritate  

4.1.5. 3 Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire  a comportamentului  corupţional 

4.1.5. 4 Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-pilot 

4.1.5. 5 Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional 

4.1.5. 8 Organizarea cursurilor de instruire a personalului privind utilizarea aparatului poligraf de 

detecție a comportamentului simulat 

4.1.5. 9 Instituirea şi aplicarea mecanismului de testare cu aparatul poligraf 

4.1.6. 1 Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării  activităţii unităţilor 

responsabile de asigurarea securităţii interne 

4.1.6. 2 Instruirea membrilor unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne 

4.1.6. 3 Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne 

 

4.2.1. 2 Elaborarea unor îndrumări detaliate privind aplicarea codurilor de etică profesională 

4.2.2. 2 Organizarea și desfăşurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru reprezentanții 

sectorului justiţie 

4.2.3. 2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a membrilor organelor abilitate cu 

investigarea abaterilor de la etica profesională  

4.2.3. 3 Monitorizarea noilor mecanisme de investigare a abaterilor de la etica profesională 

4.2.4. 1 Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei publice 

cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiției 

4.2.4. 2 Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiţiei 

4.2.4. 3 Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei şi 

publicarea acestora pe Internet 

4.2.5. 2 Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului justiţiei; 

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare 

 

4.3.1. 2 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii corupţiei pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei 

4.3.2. 3 Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu aparatul poligraf și 

mediatizarea utilizării acestuia 
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4.3.3. 3 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de integritate pentru 

reprezentanții sectorului justiţiei 

4.3.4. 2 Actualizarea şi optimizarea structurii şi conţinutului paginilor web ale instanţelor judecătoreşti  

în vederea publicării hotărîrilor judecătoreşti privind condamnarea reprezentanților sectorului justiţiei 

pentru acte de corupţie 

4.3.4. 3 Mediatizarea hotărîrilor judecătoreşti definitive privind condamnarea reprezentanților 

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie 

 

Se discută fiecare acțiune în parte și se aprobă care să fie inclusă în lista priorităților. 

 

Se decide că toate acțiunile sunt prioritare pentru asistență externă, cu excepția următoarelor 

acțiuni:  

4.1.1. p.2 Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei; 

4.1.5. p.4 Implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a 

justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional în cadrul unui proiect-pilot; 

4.1.5. 5 Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional 

4.1.6. p.1 Modificarea cadrului normativ în vederea instituţionalizării şi organizării  activităţii 

unităţilor responsabile de asigurarea securităţii interne; 

4.1.6. p.3 Informarea societăţii despre unităţile responsabile de asigurarea securităţii interne; 

4.2.5. p.2 Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului justiţiei; 

participarea societăţii civile la procesul de monitorizare; 

4.3.2. p.3 Elaborarea şi aplicarea unui mecanism de încurajare a testării benevole cu aparatul poligraf 

și mediatizarea utilizării acestuia; 

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

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie. 

 

Subiectul 3. Prezentarea situației de implementare a acțiunilor CNI: 4.1.2 p.2, 4.1.2. p. 6. 

 

Acest subiect se amână pentru o ședință următoare din cauza absenței reprezentantului CNI, dna Adela 

GRICIUC. 

 

Subiectul 4. Situația și planul de realizare a acțiunilor: 4.3.4. p.1., 4.1.4. p.2., 4.1.5 p.7, 4.2.4. p.1, 

4.2.4 p.2, 4.2.4 p.3., 4.3.4 p.2 și 4.3.4 p.3 

 

Acest subiect se amână pentru o ședință următoare din cauza absenței reprezentantului CSM dnul 

Nichifor COROCHII. Dnul Anatolie Țurcan (supleant) nu este informat cu privire la intențiile CSM. 

 

Subiectul 5. Efectuarea unui studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în activitatea de 

înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional, acțiunea 4.1.5 p 1. 

 

Stela PAVLOV 

Studiul a fos elaborat. De asemenea, a fost efectuată prezentarea acestui studiu la care au fost invitați 

și membrii grupului de lucru. Urmează a fi publicat pe site-ul Centrului de Analiză și Prevenire a 

Corupției. Studiul servește la elaborarea pachetului de legi anticorupție. 

 

Subiectul 6. Informație privind elaborarea raportului intermediar 2013 pe pilonul IV 

 

Olivia PÎRȚAC 

Pe strategie se fac două rapoarte, intermediar și anual. Acum este perioada raportului intermediar și 

urmează ca instituțiile să ne trimită informație. Ca punct de reper este Raportul Anual, care poate fi 

găsit pe site-ul Ministerul Justiției. Raportarea se va face cu preluări, completări și actualizări. 

Termenul limită al prezentării rapoartelor intermediare este 15 iulie 2013. 
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Subiectul 7. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 
 

Membrii Grupului de lucru au agreat de comun acord data şedinţei din luna iulie. Şedinţa urmează a fi 

desfăşurată la data de 26 iulie 2013, ora 14:00.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost aprobat Planul de activitate privind implementarea acțiunilor din Pilonul IV în 2013, cu 

rezerva completării acestuia cu detalii de la Consiliul Superior al Magistraturii. 

- A fost aprobată lista acțiunilor prioritare pentru asistență externă în 2014. 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe - 26 iulie 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 confrom 

Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 26 iulie 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  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Lilia IONIȚĂ                                                                        Olivia PÎRȚAC 

                                                      

 

[ 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 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 
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9 Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

10 Ianina SPINEI Transparency Internațional-Moldova 

11 Stela PAVLOV Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

12 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 B. Membrii observatori  

 Traian ȚURCANU Ambasada SUA la Chișinău 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  

 Olivia PÎRȚAC 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 

 

 
Ex. Angela MAZÎLU 

 


