
Data: 31 ianuarie 2014 

Ședința nr.: 1 

Locul desfășurării: Sala mare (et. 2), 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:  

 

 

15:00 – 15:15 

 

 

Prezentarea generală a  proiectului Raportului anual pentru Pilonul IV2013 

 

 

 

15:15– 16:45 

Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual pentru Pilonul IV 

2013. Aprobarea Raportului anual pentru Pilonul I 2013.  

 

 

16:45-17:00 Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare și 

stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum 

și a invitaților adiționali. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Informații despre stabilirea cvorumului:  13 membri prezenți din numărul total de 16 membri cu drept de 

vot; 

b. Informații despre aprobarea Agendei:  numărul de voturi întrunite- unanim. 

II. Deliberări conform Agendei   

Nadeja Vieru:  

Ședința se declară deschisă, se pune în discuție aprobarea Agendei pentru ședința din 31.01.2014 

Concluzie: 

Votat unanim 

 

Subiectul I. Prezentarea generală a  proiectului Raportului anual pentru Pilonul IV2013 

 

Cazacu Doina:  

Conform Planuluide 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 26 acțiuni, dar și este prevăzută perioada de începere a implementării a alte 

10acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 46 de acțiuni 

este prezentat mai jos tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, 

măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, 

dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare 

care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-
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a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate 

parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, irelevante –portocaliu. 

 

Din cele 26 acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 14 sunt realizate, 7 realizate parțial, iar 1 

nerealizată, 4 acțiuni sunt considerate ca fiind desuete/irelevante. Din cele 10 din acțiuni cu caracter continuu, 

sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, 8 acțiuni sunt realizate, nerealizate - 2 acțiuni., 11 acțiuni  

termen de realizare mai mare:3 acțiuni pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni  

poate fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, iar în privința la 6 acțiuni nu s-au întreprins 

încă acțiuni de realizare. 

 

 

 Subiectul II. Rundă de discuții cu privire la conținutul Raportului anual pentru Pilonul IV 2013. 

Aprobarea Raportului anual pentru Pilonul I 2013.  

 

Nadejda Vieru: 

Acțiunea 4.1.1. p. 1 -Modificarea cadrului normativ în vederea simplificării modului de calculare a salariului 

şi reevaluării garanţiilor sociale ale actorilor  din sectorul justiţiei- realizată parțial 

 

Olesea Stamate: 

Nu s-a realizat în totalitate această acțiune, deoarece  nu la toți actori i s-a reevaluat  modalitatea de calculare. 

Concluzie: 

Realizată parțial 
 

Acțiunea 4.1.2. p. 1 - Elaborarea proiectului de lege  cu privire la Comisia Naţională de Integritate şi a 

proiectului de  modificare a unor acte legislative care reglementează mecanismul de verificare a declaraţiilor 

cu privire la venituri şi proprietate și 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- 

acțiune realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Acțiune 4.1.2. p. 2 - Numirea  membrilor Comisiei Naţionale de Integritate şi selectarea personalului 

acesteia – realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Acțiunea 4.1.2. p. 3 -- 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- realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Acțiunea 4.1.2. p. 4 - Crearea paginii web a Comisiei Naţionale de Integritate – realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

  

Acțiunea 4.1.2. p. 5 - Elaborarea şi aprobarea instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiilor cu 

privire la venituri  şi proprietate  şi a declaraţiilor de interese personale- realizată 

Concluzie: acțiune realizată 

 

Acțiunea 4.1.3. p. 1 -Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea sancţionării mai 

severe a actelor de corupţie, inclusiv lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de dreptul de a beneficia de 

garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute- realizată parțial 

Prin Legea nr. 153 din 05.07.2012 a fost deja prevăzută limitarea garanţiilor sociale ale judecătorilor, eliberaţi 

din funcţie pe motive imputabile, vor fi lipsiţi de dreptul la pensie privilegiată şi la indemnizaţia unică de 

concediere. Pachetul de legi anticorupție a fost examinat în Parlament, în cadrul ședinței plenare din 



23.12.2013. 

 

Galina Bostan: 

Deși cadrul normativ este modificat, un se aplică în practică aceste prevederi, este cazul recent cu 

judecătorii carea u demisionat și care vor beneficia de tóate aceste garanții. 

Cazacu Doina: 

Indicatori de performanțe: Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi remis spre examinare 

Guvernului, dra nu și aplicarea acestui proiect 

Galina Bostan: 

Strategia este elaborată, dacă nu se aplică și se încalcă legea. Trebuie sesizat Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministrul Justiției, o sesizare de către secretariat. 

Doina Cazacu: 

Secretariatul nu poate să înainteze un astfel de demers, urmează ca membrii grupului de lucru să formuleze 

sesizare, semnată de către președintele grupului 

Galina Bostan: 

Grupul de lucru urmează să înainteze un demers către instituții, Consiliul Superior al Magistraturii, Procurorul 

General, Ministerul Justiției prin care să exprime îngrijorarea că, deși cadrul legal a fost modificat, aplicarea în 

practică se face eronată. 

Lilia Carașciuc: 

Am să vin cu o declarație: cînd este vora de ridicarea salariiilor, acțiunile merg foarte bine, dar ceea ce ține de  

Consolidarea capacităților, asigurarea comportamentului antcorupțional, tot ce ține de poligraf, nu este făcut 

nimic, conduit etică, nimic nu este făcut. Concluzia mea este că eu votez contra acestui raport și părăsesc 

ședința. 

Galina Bostan: 

Modificarea cadrului legal există, iar măsuri pentru aplicare nu se fac. Ministerul Justiției ar trebui să se 

autosesizeze. 

Gheorghe Malic: 

Trebuie de decis ce putem face, data trecută am insistat să facem adresări din numele grupului de lucru către 

instituții.  

Valentin Cocîrlă: 

Trebuie precizat la dificultăți de ce este parțial, cu indicarea motivelor. 

Concluzie: realizată parțial 

Acțiunea este realizată parțial 

Acțiunea 4.1.4. p. 1 -Elaborarea cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi comunicarea 

judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe- realizată.  

Proiectul a fost definitivat şi remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/9233 din 04.10.2013. 

Proiectul a fost adoptat în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 23.12.2013 

Concluzie:Acțiune realizată 

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

elaborarea unor recomandări metodologice-nerealizată 

Acțiunea 4.1.4 p. 4 – Perfecționarea cadrului legislativ în vederea precizării marjei de discreție a 

reprezentanților sectorului justiției și elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ relevant- 

irelevantă 

În cadrul şedinţei nr. 5 a Grupului de monitorizare a implementării Pilonului IV al Strategiei de reformare a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, s-a stabilit că, este cazul să se renunţe la această acţiune, urmînd a 

fi formulate propuneri de acest gen în vederea amendării Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei. 

Concluzie: irelevantă 

Acțiunea 4.1.4. p. 5 -Elaborarea proiectului de lege care să reglementeze modul de aplicare a testului de 

integritate  reprezentanţilor sectorului justiţiei- realizată 

Concluzie: realizată 

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- - realizată 

Concluzie: realizată 

Acțiunea 4.1.5 p.2 – Elaborarea unui proiect de modificare a cadrului normativ în vederea stabilirii modului 

și a procedurii de aplicare a instrumentelor de prevenire a imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiției și 

de prevenire a comportamentului corupțional- irelevantă 

Concluzie: irelevantă 

Acțiunea 4.1.5. p. 6 -Modificarea cadrului normativ  în vederea instituirii obligaţiei de testare cu poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală- - realizată 

A fost aprobat proiectul de lege cu privire la testarea poligraf. 

Concluzie: realizată 

Acțiunea 4.1.5 p.7 – Achiziționarea aparatelor poligraf de detecție a comportamentului simulat- nerealizată 

Gheorghe Malic: 

Centrul Național Anticorupție are, precum și Ministerul Afacerilor Interne 

Concluzie: Realizată parțial 

Cazacu Doina: 

Acțiunea 4.2.1 p.1 – Modificarea sau, după caz, elaborarea codurilor de etică profesională pentru toți 

reprezentanții sectorului justiției- realizată parțial 

Sunt făcute trimiteri la linkuri la care dintre actori sunt coduri de etică. 

Nadejda Vieru: 

S-a colectat doar informația la care instituții sunt și la care nu sunt ciduri de etică. 

Galina Bostan: 

Să facem un demers din partea președintelui grupului de lucru ca să fie comunicat care este starea de fapt? 

Veronica Rusu: 

Am făcut un demers prin care am atenționat toți actorii din sistemul justiției și cei care fac parte din 

profesiile conexe, ca să elaboreze coduri. 

Valentin Cocârlă: 

Ați identificat pe cei care nu au? 

Veronica Rusu: 

Da. Știu că la notari se lucrează asupra proiectului. 

Gheorghe Malic: 

Este identificată persoana? 

Veronica Rusu: 

Adresările au fost adresate direct instituțiilor 

Gheorghe Malic: 

 Este cazul de a se interveni din numele grupului de lucru, pentru ca acești actori să ne comunice care este 

situația. 

Galina Bostan: 

Să punem la vot, adresarea către Ministerul Justiției. 

Gheorghe Malic: 

Sesizarea către Ministerul Justiției care să identifice care dintre actori are sau nu. 

Se pune la vot: unanim 

Concluzie: realizată parțial și adresarea demersului către Ministerul Justiției. 

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

sectorului justiţiei- realizată  

Iulia Gorbatenco: 
Se elaborează curricurile pentru instruirea în domaniul eticii profesionale pentru judecători și procurori. 

Concluzie: realizată 

Acțiunea 4.2.3 p.1 - Modificarea sau, după caz, elaborarea cadrului normativ necesar pentru activitatea 

organelor abilitate  cu investigarea abaterilor de la etica profesională- realizată parțial.   

Prin Hotărîrea Guvernului. nr.664 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Codului de conduită a 

colaboratorilor CNA, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.113 din 17 iunie 2010 

privind executorii judecătoreşti; proiectul HG cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al 



poliţistului,  modificarea Legii cu privire la Procuratură, precum şi a Regulamentului Colegiului disciplinar.  În 

proiectul Legii privind organizarea activităţii notarilor sunt incluse şi prevederi referitoare la etica profesională 

şi răspunderea pentru abaterile de la aceasta. 

În partea ce se referă la administratorii autorizaţi, proiectul Legii privind administratorii autorizaţi conţine şi 

prevederi ce se referă la etica profesională.  

În partea ce se referă la mediatori, proiectul Legii cu privire la mediere vine cu noi reglementări referitoare 

la abaterile disciplinare ale mediatorilor şi sancţiunile aplicabile pentru acestea. 

Veronica Rusu: 

Proiectete sunt în Parlament, mai întîî trebuie să fie cadrul legal, pentru notari sunt create Comisiile de 

etică, respectiv după adoptarea cadrului legal, va fi posibil și realizarea acestei acțiuni. 

Concluzie: realizată parțial și adresarea în demers urgentarea examinării acțiunii. 

Acțiunea 4.2.5 p.1 – Elaborarea unui proiect de act normativ privind implicarea reprezentanţilor societăţii 

civile în procesul de supraveghere a legislaţiei cu  privire la etica profesională a reprezentanților sectorului 

justiţiei- realizată 

Concluzie: realizată 

Acțiunea 4.3.2. p. 1 -  Efectuarea unui studiu privind testarea benevolă cu aparatul poligraf a 

reprezentanților  sectorului justiţiei- realizată 

Concluzie: realizată 

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

poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei – nerealizată 

Valeriu Cupcea: 

Acțiunea este desuetă, votată în cadrul ședinățelor anterioare 

Concluzie: desuetă 

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

instituţiei avertizorilor de integritate şi protecţiei acestora- realizată 

Concluzie: acțiunea realizată 

Acțiunea 4.3.3. p. 2 -  Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care avertizorii de integritate să 

semnaleze ilegalitățile- realizată parțial 

CNA și MAI au aceste mecanismo. Procuratura un are.  

Concluzie: acțiunea realizată parțial 

Acțiunea 4.3.3 p.4 -  Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate- realizată 

Concluzie: acțiunea realizată 

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- nerealizată 

Nadejda Vieru: 
S-a discutat în ședințele anterioare că această acțiune este desuetă 

Concluzie: desuetă 

 

ACȚIUNI CU CARACTER CONTINUU: 

 

Acțiunea 4.1.2 p.6 – Instruirea persoanelor responsabile de colectarea declarațiilor cu privire la venituri și 

proprietate și a declarațiilor de interese personale- realizată parțial pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

Acțiunea 4.1.3. p. 3 -  Organizarea trainingurilor pentru  judecători şi procurori în vederea uniformizării 

practicii judiciare privind infracţiunile de corupţie- realizată parțial pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

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

reprezentanții sectorului justiției- realizată pentru perioada de raportare. 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

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

pentru perioada de raportare 



Pentru ca să fie realizată monitorizarea este necesar un terman de 6 luni de la intrarea în vigoarea a cadrului 

normativ. 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

Acțiunea 4.1.5. p. 5 - Informarea societăţii despre implementarea noilor instrumente de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional- realizată 

pentru perioada de raportare. Au fost adoptate în decembrie 2013 Legea privind testarea integirtăţii 

profesionale şi Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care prevede amendamente la 

Legea nr. 269-VI din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

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

de detecție a comportamentului simulat-  nerealizată pentru perioada de raportare . 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

Acțiunea 4.2.2 p.2 – Organizarea și desfășurarea cursurilor în domeniul eticii profesionale pentru 

reprezentanții sectorului justiției- realizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

Acțiunea 4.2.5 p.2 -Încurajarea societăţii civile de a monitoriza activitatea reprezentanților sectorului 

justiţiei; participarea societăţii civile la procesul de monitorizare- realizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

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

investigarea abaterilor de la etica profesională- realizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

Acțiunea 4.3.1 p.2 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul combaterii corupţiei 

pentru reprezentanții sectorului justiţiei- realizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

 

ACȚIUNI CU TERMEN DE REALIZARE MAI MARE: 
 

Acțiunea 4.1.1 p.2 – Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției- realizată parțial pentru 

perioada de raportare 

Concluzie: realizată parțial pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.1.3 p.2- Dezvoltarea instituţiei confiscării (penale şi civile) bunurilor dobîndite, inclusiv în cazul 

persoanelor găsite vinovate de săvîrșirea actelor de corupţie- realizată  pentru perioada de raportare. 

Proiectul a fost adoptat în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 23.12.2013 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.1.5. p. 3-  Procurarea echipamentului necesar implementării instrumentelor de prevenire a 

imixtiunii în activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional - realizată 

pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.1.6 p.1 – Modificarea cadrului normativ în vederea instituționalizării și organizării activității 

unităților responsabile de asigurarea securității interne- realizată parțial pentru perioada de raportare 

Concluzie: realizată parțial  pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.2.4 p.1 – Elaborarea conceptelor de promovare a eticii profesionale și de sensibilizare a opiniei 

publice cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului justiției- nerealizată pentru perioada de 

raportare- nerealizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.2.4 p.2 – Publicarea de broşuri cu privire la etica profesională a reprezentanților sectorului 

justiţiei- nerealizată pentru perioada de raportare 



Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.2.4 p.3 – Realizarea spoturilor publicitare cu privire la activitatea instituţiilor din sectorul justiţiei 

şi publicarea acestora pe Internet- nerealizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

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

poligraf și mediatizarea utilizării acestuia - nerealizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.3.3 p. 3 - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor cu privire la instituţia avertizorilor de integritate 

pentru reprezentanții sectorului justiţiei- nerealizată pentru perioada de raportare 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 4.3.4. p. 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 – acțiune desuetă 

Doina Cazacu : 

S-au expus membrii grupului de lucru în ședințele anterioare și se consideră ca fiind desuetă, pe motiv că 

toate hotărîrile instanțelor de judecată se publică pe paginile web ale instanțelor. 

Galina Bostan : 

Dacă cineva a încercat să caute o decizie pe site-ul Curții de Apel, nu este practic posibil. 

Olesea Stamate:  

Trebuie publicate separat și mediatizate. 

Galina Bostan : 

Dacă ședințele sunt închise? 

Veronica Vition: 

Poate ar fi oportun de a o califica ca fiind nerealizată? 

Concluzie: nerealizată pentru perioada de raportare 

 

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

sectorului justiţiei pentru acte de corupţie- realizată pentru perioada de raportare 

Nadejda Vieru: 

Nu este posibilă mediatizarea acestor acțiuni, pe motiv că nu există astfel de condamnări. Dar pe paginile web 

sunt publice toate hotărîrile/deciziile. 

Concluzie: realizată pentru perioada de raportare 

 

Nadejda Vieru: 

 

Se pune la vot aprobarea Raportului Anual 2013 

Concluzie: votat unanim (12 membri, un membru a părăsit sala de ședințe) 
 

Subiectul III. Discuții generale cu privire la propunerile membrilor grupului de coordonare și stabilirea 

subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

Doina Cazacu: 

 Proiectul Uniunii Europene "Suport în coordonarea implementării reformei în domeniul justiței", va organiza 

un atelier de lucru la Vadul lui Vodă în perioada 26-27 februarie. La data de 27 februarie se va organiza și 

ședința grupului de coordonare și monitorizare. Suplimentar, veți primi agenda atelierului și a ședinței de 

lucru. Pentru februarie este planificată aprobarea Planului de activitate a grupului de coordonare și 

monitorizare pentru anul 2014.  

Instituțiile implementatatoare sunt rugate să completeze planul de activitate și să expedieze pînă cel tîrziu 15 



februarie informația, pentru ca secretariatul să poată întocmi Planul de Activitate pentru 2014. 

 

Nadejda Vieru:  

Ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- stabilirea datelor ședinței următoare; 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 27  februarie, ora: 10:00 

- Locul desfășurării:Vadul lui Vodă, Baza de odihnă "vatra"  

- Subiecte de discutat: Planul de activitate 2014. 
 

V. Anexe  

- Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

- Agenda ședinței; 

- Raportul Anual 2013; 

 

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                                                             Doina CAZACU 

 

    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. Iulia GORBATENCO Institutul Naţional al Justiţiei 

2. Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

3. Vladimir BORDEA Serviciul de Informații și Securitate 



4. Veronica RUSU Ministerul Justiției 

5. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

6. Gheorghe MALIC Ministerul Afacerilor Interne 

7. Valentin COCÎRLĂ  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

8. Inga ALBU Uniunea Avocaților 

9. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

10. Galina BOSTAN  Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 

11. Anatolie ȚURCAN Consiliul Superior al Magistraturii 

12.  Nadejda VIERU Procuratura Generală 

13. Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

 B. Membrii observatori  

 Olesea STAMATE  ONG "AGER" 

C. Membrii invitați  

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE suport în coordonarea reformei în 

justiție 

 Eugen POPOVICI Consultant principal, Aparatul Președintelui Republicii 

Moldova 

D. Secretariat  

 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1. Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

2. Adela GRICIUC  Comisia Națională de Integritate 

3. Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

 

 

 


