
Data: 25 octombrie 2013 

Ședința nr.: 6 

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

Moderator: Lilia IONIȚĂ, Vicepreședinte al Grupului de lucru pentru Pilonul IV 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

Prezentarea progreselor cu privire la acțiunile nerealizate pînă în  trimestrul II 2013 pentru 

Pilonul IV. 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

 

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 

Termenul de realizare- Trimestrul IV, 2011 –  Trimestrul IV, 2012 

 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

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  

Termenul de realizare -  Trimestrul III-IV,  2012 

 

Raportor: Nichifor COROCHII 

  

 

Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor "realizate parțial" pînă în  trimestrul 

II 2013 pentru Pilonul IV. 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 

 

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; 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV, 2012 

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

judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe; 

Termenul de realizare -  Trimestrul I, 2012 –  Trimestrul II, 2013 

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

de integritate  reprezentanţilor sectorului  Justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV, 2012 

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 

Termenul de realizare -  Trimestrul I-IV,  2012 

Raportor: Lilia IONIȚĂ 

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” 

 

 

 



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI:  

 

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

sectorului justiţiei 

Termenul de realizare -  Trimestrul I, 2012 –  Trimestrul, II 2013 

 

Raportor: Vladimir HOLBAN 

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII: 

 

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

integritate să semnaleze ilegalitățile 

Termenul de realizare -  Trimestrul III, 2012 - Trimestrul II, 2013 

 

Raportor: Nichifor COROCHII/ Valeriu CUPCEA (CNA) 

 

CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE: 

 

Acțiunea 4.3.3 p.4 -  Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate 

Termenul de realizare - Trimestrul I-II 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Raportor: Valeriu CUPCEA 

 

Rundă de discuții privind acțiunile desuete sau irelevante pe Pilonul IV: 

Propuneri de la ședința din 13.09.2013: 

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

poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei  

Termenul de realizare -  Trimestrul I-II 2013 

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 

Termenul de realizare -  Trimestrul III-IV, 2012 

Opinii, propuneri. 

 

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

și a invitaților adiționali. 

 

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  

Subiectul I. Prezentarea progreselor cu privire la acțiunile nerealizate pînă în  trimestrul II 2013 

pentruPilonul IV. 

Lilia Ioniță: 

Se declară ședința deschisă, se pune la vot aprobarea Agendei propuse pentru ședința din 25.10.2013. 

Concluzie: Votat unanim. 

Primul subiect care este raportat de către Ministerul Justiției se referă la 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. Acesată acțiune este nerealizată, dar săptămîna 

trecută Guvernul săptămîna trecută a dat avizul pozitiv la Legea inițiată de către Președintele Republicii 

Moldova cu privire la salarizarea judecătorilor, în scurt timp acest proiect de lege va fi pus în discuție în 



Plenul Parlamentului. Dl. Covali dacă o să mă întrebe privitor la procuratură, atunci cred că eu anticipez 

aceste lucruri, dar se vine cu un pachet de alte reforme în domeniul procuraturii, un aspect al refornei îl 

constituie și garanțiile sociale și salarizarea procurorilor. Cît privește ceilalți actori ai sectorului justiției, 

avem profesii conexe care lucrează în baza onorariilor, avem CNA cărora le-a fost majorat salariul. La 

MAI se intenționează, dar la moment nu este o inițiativă concretă.  

Gheorghe Malic: 

Organele de urmărire penală, justiția și procuratura, celelalte nu se includ. 

Valentin Covali: 

Dar de unde s-a luat Curtea Constituțională ca actor în sistemul justiției penale? 

Lilia Ioniță: 

Nu este indicat justiția penală,  Curtea Constituțională de asemenea face parte. 

Valentin Covali: 

La această acțiune trebuia de indicat expres: Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne, 

Institutul Vamal și CNA; 

Lilia Ioniță: 

În Strategie și în Planul de acțiuni a fost indicat astfel, respectiv așa și rămîne 

Gheorghe Malic: 

Acțiunea este nerealizată; 

Lilia Ioniță: 

S-a discutat și în cadrul altor grupuri de lucru, iar atîta timp cît s-a realizat ceva, au fost efectuate 

majorări la anumiți actori ai sistemului justiției, la începutul anului cu 35%, respectiv acțiunea urmează a 

fi calificată – realizată parțial. 

Valentin Covali: 

Majorările care au avut loc nu se încadrează în acțiunea respectivă. Indicatori de rezultat sunt majorarea 

salariului. 

Lilia Ioniță: 

Este vorba de persoane cu demnitate publică sub incidența cărora cad și procurorii, și judecătorii. 

Doina Cazacu: 

Ca și indicatori de performanță sunt specificate: Proiect de modificare a cadrului normativ, elaborat şi 

remis spre examinare Guvernului; 

Lilia Ioniță: 

Cadrul normativ a fost prezentat Guvernului 

Concluzie:acțiune realizată parțial 

Lilia Ioniță: 

Cu regret reprezentanții CSM lipsesc, astfel acțiunea ce vizează CSM se transferă pentru ședința viitoare. 

Subiectul II. Prezentarea situației privind nivelul de realizare a acțiunilor "realizate parțial" pînă 

în  trimestrul II 2013 pentru Pilonul IV. 

Lilia Ioniță:  

Indicatorii asupra acestor acțiuni urmează a fi modificați, deoarece au fost elaborate proiecte de lege și 

transmise spre Guvern: 

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;  

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

judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe;  

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

de integritate  reprezentanţilor sectorului  Justiţiei; 

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. 

La începutul acestei săptămîni s-a desfășurat o Conferință în cadrul căreia a mai fost realizată o 

prezentare și au fost puse în dezbatere publică aceste proiecte, cu participarea experților străini, cu 

suportul Ambasadei SUA, Consiliului Europei. 



Se propune grupului de lucru ca aceste acțiuni să fie trecute în categoria acțiunilor realizate , pentru că 

indicatorii prevăzuți în Planul de acțiuni – elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ și 

transmiterea către Guvern, a fost realizat.  

Proiectele de legi au fost expediat în mesajul cu agenda ședinței de astăzi de către secretariat. Proiectele 

au fost aprobate de către Guvern. 

Concluzii: acțiuni realizate 

Următorul raportor este INJ, care nu este, nici CSM nu este prezent, motiv pentru care vom trece la 

următorul raportor- CNA. 

Aceste subiecte vor fi transferate pentru ședința următoare. 

Valeriu Cupcea: 

Deoarece la acțiunea Acțiunea 4.3.3. p. 2 - Crearea în cadrul instituţiilor  a unor mecanisme prin care 

avertizorii de integritate să semnaleze ilegalitățile, suntem coraportori cu CSM, am să mă expun pe 

subiectul dat. 

CNA a elaborat un Regulament-cadru aprobat prin Hotărîre de Guvern 707 din septembrie 2013, 

privind avertizorii de integritate, care la punctul 2, prevede obligația pentru toate autoritățile publice de 

a crea/aproba regulamente interne cu privire la avertizorii de integritate.  

Valentin Covali: 

Dle Cupcea, la instituțiile responsabile, este inclusă și Procuratura? 

Doina Cazacu:  

Procuratura Generală, CNA ș.a.  

Valeriu Cupcea: 

Ca și indicatori- este specificat crearea mecanismelor, la moment este elaborat cadrul normativ, putem 

considera acțiunea ca fiind realizată? 

Lilia Ioniță: 

Cînd toate instituțiile vizate vor crea mecanisme interne, atunci acțiunea va fi considerată ca fiind 

realizată integral. 

Valentin Covali: 

Poate trebuie de stabilit un termen de executare.  

Virgilius Sabutis: 

În cadrul Ministerului Justiției sunt create astfel de mecanisme? Dar în care instituții sunt 

implementate? 

Lilia Ioniță:  

Nu, nu este creat. Dar a fost stabilit în Regulamentul-cadru al CNA obligația de a crea aceste 

regulemante în cadrul tuturor instituțiilor vizate. 

Doina Cazacu: 

Poate este cazul de a stabili un termen pentru realizarea acestei acțiuni, spre exemplu- trimestrul I 2014. 

Lilia Ioniță: 

Cred că pînă la finele anului 2013 va fi deja realizat. Guvernul a transmis această hotărîre în adresa 

instituțiilor prin care le obligă să creeze regulemante interne, fiecare la rîndul său va trebui să raporteze. 

Valentin Covali: 

Propun ca în ședința următoare instituțiile să vină și să raporteze.  

Lilia Ioniță: 

Propun să transferăm acest subiect pentru ultima ședință din anul 2013, urmînd ca fiecare instituție să 

menționeze cum a implementat această acțiune.  

Valeriu Cupcea: 

Acțiunea 4.3.3 p.4 -  Mediatizarea instituţiei avertizorilor de integritate- o măsură de realizare a acestei 

acțiuni poate fi considerată și publicarea pe site-ul oficial al CNA a Regulamentului-cadru, precum și 

publicarea în presă. Pentru mediatizarea instituției avertizorilor în cadrul lecțiilor care sunt efectuate în 

autoritățile publice de către colaboratorii CNA, cu privire la prevenire. Colaboratorii instituțiilor sunt 

preveniți despre existența avertizorilor de integritate, despre modalitatea de prevenire, care sunt 

drepturile și care sunt măsurile de protecție. Este Legea, codul de conduită. 

Lilia Ioniță: 



Consider că pentru următoarea ședință ar fi bine să avem un număr concret de date, numărul de lecții pe 

care le-ați desfășurat, cum le-ați mediatizat, cîte procente din funcționari au fost informați despre 

avertizorii de integritate. 

Cazacu Doina: 

Indicatorul "realizat parțial" așa și rămîne sau poate fi schimbat? 

Lilia Ioniță: 

Termenul este scadent? 

Cazacu Doina: 

Trimestrul II 2013.  

Lilia Ioniță: 

Acțiunile de mediatizare nu pot fi stabilite în timp, ele sunt continue. 

Gheorghe Malic: 

Acțiunea poate fi considerată realizată, deoarece obiectivul este atins. 

Radu Foltea:  

Aveți nevoie de un sprijin extern? 

Valeriu Cupcea : 

Da, bineînțeles. 

Doina Cazacu: 

Pentru ședința viitoare o punem în discuție, ca să fie prezentate numărul de comunicate de presă, etc. 

Valeriu Cupcea : 

Nu putem să identificăm în număr comunicatele de presă, căci altfel s-ar repeta. 

Lilia Ioniță: 

Propunerea este ca să o calificăm ca realizată pentru perioada de raportare. La propunerea Dlui Foltea, 

cu susținerea Ambasadei SUA, procedura de mediatizare se va realiza. 

Virgilius Sabutis: 

Se înțelege prin realizare, etapa cînd toate instituțiile vor avea un Regulament/ Ordin intern.  

Lilia Ioniță: 

CNA vine cu completări, dacă mai lansați careva campanii de mediatizare în comun cu Ambasada 

SUA, veniți cu aceste completări la ședința din noiembrie 2013. 

Gheorghe Malic: 

Consider că o singură mediatizare este suficientă și nu trebuie de revenit la acest subiect, deoarece 

acțiunea este realizată. 

Lilia Ioniță: 

Se pune la vot atribuirea calificativului: 

Cine este pentru modificarea indicatorului în acțiune realizată: 4 voturi 

Valentin Covali: 

Consider că trebuie de prezentat o notă cu numărul de comunicate. 

Lilia Ioniță: 

Rămîne pentru următoarea ședință cu informația completă. 

 

Subiectul III: Rundă de discuții privind acțiunile desuete sau irelevante pe Pilonul IV: 

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

poligraf a reprezentanților sectorului justiţiei 

Valeriu Cupcea: 

Nu consider că testarea cu poligraf ar fi cea mai eficientă metodă de selectare a cadrelor 

Lilia Ioniță: 

Considerăm că poziția CNA este foarte argumentată în nota prezentată. 

Gheorghe Malic: 

Poate grupul de lucru să modifice strategia? 

Cazacu Doina: 

În cadrul grupurilor de lucru pentru alți piloni, s-a discutat asupra faptului că, grupurile de monitorizare 

vin cu un șir de propuneri vis-a-vis  de acțiunile care le consideră desuete/termeni etc. către grupul VII 



de coordonare și monitorizare, ca printr-o notă informativă sau sub forma unei solicitări să se înainteze 

Parlamentului propuneri de modificare a Strategiei. Iar membrii care reprezintă o anumită instituție 

implementatoare să vină cu propuneri, la fel cum a făcut-o CNA, în care să indice care acțiuni le 

consideră desuete, care ar fi alte propuneri pentru realizarea cît mai optimă a strategiei. 

Pentru decembrie ne propunem să venim cu aceste propuneri  și cu proiect care indicatori, acțiuni, 

termeni etc. să fie modificați. 

În cadrul ședinței de la Pilonul I s-a stabilit ca fiecare instituție să vină cu notă în care să conțină aceste 

propuneri, atunci scriem un mesaj prin care solicităm această informație. 

Valentin Covali: 

Nu doar discuții, ci și o notă informativă argumentată. 

Doina Cazacu: 

Sunteți de acord să stabilim un termen pentru prezentarea acestor informații? Sunteți de acord să luăm 

aceeași tactică. 

Gheorghe Malic: 

Mesajul urmează a fi expediat către șeful instituției, deoarece pe interior sunt cîteva trepte de 

subordonare; 

Valentin Covali: 

Eu nu pot să vin în cadrul Procuraturii Generale și să dau indicații. 

Doina Cazacu: 

Dvs Dle Malic, spre exemplu, sunteți delegat de la MAI, respectiv mesajul se expediază în adresa Dvs, 

iar Dvs decideți, pe interior care subdiviziune, direcție se ocupă nemijlocit de implementarea acțiunii. 

Noi pentru acțiuni nu cunoaștem care este subinstituția responsabilă de implementare. 

Gheorghe Malic: 

Toate instituțiile care sunt vizate în Pilonul IV, spre exemplu, membrii grupului de lucru, propunem să 

expediem solicitarea din numele grupului de lucru sau din numele cuiva anume. Eu nu pot să semnez 

pentru activitatea întregului minister.  

Lilia Ioniță: 

Trebuie să revenim la statutul grupurilor de lucru, cine semnează din numele grupurilor de lucru?  

Gheorghe Malic: 

Eu sunt delegat, dar nu pot să semnez anumite acte din numele întregii instituții.  

Stela Pavlov: 

Solicitarea urmează să fie semnată din numele reprezentanților Ministerului Justiției, dar cel mai bine 

de viceministrul responsabil de implementarea strategiei. 

Doina Cazacu: 

Ministerul Justiției nu poate din numele său să facă o solicitare, ca rezultat al deciziei unui grup de 

lucru. 

Gheorghe Malic: 

Trebuie de făcut o singură solicitare pentru toți pilonii, nu numai pentru Pilonul Iv, ca să revadă care 

probleme le consideră necesare de a fi abordate. 

Lilia Ioniță: 

La moment, este vorba de Pilonul IV, în momentul în care secretariatul va expedia o astfel de 

informație, Dvs pe interior, puteți identifica acțiunea care ține de MAI și pe care Dvs le vedeți că nu 

sunt necesare. Această informație va fi stocată și prezentată Pilonului VII, care coordonează ceilalți 

piloni, aceste propuneri vor lua forma unui proiect de act normativ care va fi prezentat fiecărei 

institituții, inclusiv conducătorilor tuturor instituțiilor pentru avizare.  

Gheorghe Malic: 

Noi nu avem nici o relevanță cu Direcția Monitorizare și elaborarea politicilor, noi suntem Inspectoratul 

General, secretariatul grupului de lucru este organul executiv, dar organul decesiv este grupul de lucru.  

Valentin Covali: 

Puneți la vot procedura de solicitare a informației. 

Lilia Ioniță: 

Sunt două opțiuni: 



1) Fie  se face în mod mai puțin birocratizat și transmitem un e-mail către toți membrii grupului de 

monitorizare și ei asigură coordonarea pe interior; 

2) Să formalizăm această procedură, procesul-verbal va fi prezentat unui viceministru care este 

responsabil de realizarea Strategiei, care urmează să înainteze un demers oficial către toate 

instituțiile care să identifice acțiunile din Pilonul IV, fie care sunt desuete sau irelevante. 

Pentru opțiunea 1- ? 

Gheorghe Malic: 

Dar care este mai puțin efectivă? Noi vom reveni în ședință cu același rezultat, nu pot să-i dau indicație 

Dlui ministru. 

Lilia Ioniță: 

Pentru opțiunea a 2-a  ? 

Valentin Covali:  

Nu pot să mă duc la un șef de Direcție sau la Procurorul General să-i spun că trebuie ceva de făcut. 

Lilia Ioniță: 

Noi vom transmite procesul-verbal Dnei viceministrului cu decizia grupului de monitorizare, și dacă va 

fi semnat, atunci va fi expediată o solicitare în acest sens.  

Rezultatul votului- s-a optat pentru opțiunea a 2-a. 

Virgilius Sabutis: 

Aș vrea să revin la prima întrebare, nu au fost modificate nici garanțiile sociale ale procurorilor, nici 

salariile. 

Lilia Ioniță: 

Le-a fost majorat salariul la începutul anului 2013 cu 35%.  

Virgilius Sabutis: 

Dar a fost majorat la toți, și cunoaștem foarte bine ce salarii au angajații altor instituții din domeniul 

juridic, și nu corespunde cu ceea ce au procurorii la moment. Întrebarea sună în felul următor: prin ce s-

a decis că este realizat parțial? 

Lilia Ioniță: 

Este un proiect de lege ce ține de salarizarea judecărilor, iar cele 35% cu care au fost majorate salariile 

la începutul anului de asemenea se consideră parțial. 

Virgilius Sabutis: 

De ce este o așa situație? Deoarece, dacă merg în cadrul instituției și le comunic că această acțiune din 

strategie este realizată parțial, dar iertați-mă, nu este nici parțial realizată. 

Lilia Ioniță: 

În ceea ce ține salarizarea judecătorilor, se menționează schimbări importante, au fost adoptate două 

Lege ce ține de reforma sectorului judecătoresc, ce ține de procuratură, aceasta a rămas într-o stare 

statică. De asta am și menționat la început, că în conceptul de reformare a procuraturii, există un capitol 

dedicat garanțiilor sociale și salariilor.  

Lilia Carașciuc: 

Pe de altă parte, în strategie nu este menționat că urmează de majorat de două ori în comparație cu alții. 

Gheorghe Malic: 

Dacă era la toți parțial, acesta semnifica cîte 5%, dar tuturor, dar așa se primește că parțial și numai 

unor categorii. Dar deja s-a votat  asupra calificativului acțiunii. 

Virgilius Sabutis: 

Parțial realizată acțiunea, totuși este calificată foarte vag. 

Valentin Covali: 

Realizată parțial, acțiunea se califică deaorece prin proiectul de modificare s-a majorat totuși ceva. 

Lilia Ioniță: 

În principiu, au fost epuizate subiectele de pe ordinea de zi, a mai rămas ultimul. 

Subiectul IV: Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

Lilia Ioniță: 

Propuneri, sugestii? 



Raportorul CSM este trecut pentru ședința următoare. 

Propunem ca ședința următoare să fie planificată pentru data de 28 noiembrie 2013, ora 15:00. 

 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 28 octombrie 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 227 (sala mare), 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  

 

 

 

          ____________________                                                          ____________________ 

                 Lilia IONIȚĂ                                                                      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 Lilia IONIȚĂ  Ministerul Justiţiei 

2 Valeriu CUPCEA  Centrul Național Anticorupție 

3 Inga ALBU Uniunea Avocaților 

4 Roman POPA Serviciul de Informații și Securitate 

5.  Iurie LEVINTE Procuratura Generală 

6 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

7. Margarita ANDRIEȘ Ministerul Finanțelor 

8. Lilia CARAȘCIUC Transparency Internațional-Moldova 

9. Stela PAVLOV Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției 



10. Valentin COCÎRLĂ  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 

 Ion  GRAUR Asistent Proiect al UE support în coordonarea reformei 

în justiție 

 Virgilius SABUTIS Consilier GPO 

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 Iulia SÎRCU Curtea Supremă de Justiție 

2 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

3 Adela GRICIUC Comisia Națională de Integritate 

4 Eugeniu ȘEVCIUC Ministerul Afacerilor Interne 

5. Nichifor COROCHII Consiliul Superior al Magistraturii 

6. Vladimir HOLBAN Institutul Naţional al Justiţiei 

 


