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PILONUL II. JUSTIȚIA PENALĂ

I. ASPECTE GENERALE
Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (în
continuare Strategia) conține dispoziții cu privire la aspectele ce țin de revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea
profesionalismului și a independenței procuraturii, consolidarea capacităților profesionale individuale și instituționale de investigare a
infracțiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice și a celui de evaluare a performanțelor profesionale la nivel individual și
instituțional, umanizarea politicii penale și consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor. Conform Planului de acţiuni pentru
implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute pentru realizare în total 85 de acțiuni. În baza acestui document, s-a elaborat Planul de
activitate pentru implementarea Pilonului II al Strategiei în anul 2012, care a fost aprobat în ședința Grupului de lucru din data de 12 septembrie
2012. În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, în anul 2012 urmau a fi implementate și monitorizate 27 de acțiuni. Analiza modului
de implementare al acestor acțiuni este prezentată mai jos în tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu
prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la: termenele și nivelul de
realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și
provocări privind procesul de realizare al acțiunilor, acte probante. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat
pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.
Dintre cele 27 de acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în 2012, la sfârșitul anului de raportare – 19 acțiuni au termen de scadență, 8 se referă la un
termen mai mare de realizare sau, după caz, comportă un caracter continuu. Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2012 – 15 sunt
realizate, 3 sunt realizate parțial iar 1 sunt nerealizate. Dintre cele 8 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului individual
al acțiunii, 2 acțiuni le putem aprecia ca realizate (în conformitate cu planul instituției pentru perioada raportată), 2 ca nerealizate și 4 ca realizate
parțial.
Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru implementarea acțiunilor prin
intermediul Rapoartelor de activitate intermediare anuale care au fost recepționate de către Secretariat până la 25 ianuarie, 2012. Totodată, au fost
luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul II pe parcursul celor 8
ședințe întreprinse în primul an de monitorizare a implementării Strategiei și Planului de acțiuni.
Acțiuni scadente la sfârșitul anului 2012
19
100%

Acțiuni realizate
15
79%

Acțiuni realizate parțial
3
16%

Acțiuni nerealizate
1
5%

1

Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției
din data de 6 februarie 2013 și reflectă situația implementării acțiunilor pînă la această dată.
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Acțiuni cu caracter continuu sau care au
un termen mai mare
8
100%

Acțiuni realizate
(pentru perioada raportată)
2
25%

Acțiuni realizate parțial
(pentru perioada raportată)
4
50%

Acțiuni nerealizate
(pentru perioada raportată)
2
25%

***
A. Acțiuni nerealizate (scadente):
1. Act. 2.1.5. punct. 2. Efectuarea unui studiu asupra legislaţiei, inclusiv a legislației procesual penale, pentru determinarea conformității acesteia cu standardele
existente în domeniul protecţiei drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
***
B. Acțiuni realizate parțial (scadente):
1. Act. 2.1.1. punct. 1. Perfecţionarea cadrului legal privind activitatea poliţiei şi a carabinierilor prin elaborarea legii cu privire la activitatea poliţiei şi statutul
poliţistului, a legii cu privire la Serviciul Carabinieri şi a altor acte legislative relevante şi aducerea actelor normative în vigoare în corespunde-re cu acestea.
2. Act. 2.2.2. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind criteriile şi procedura de selectare, numire, transfer şi promovare a procurorilor şi criteriile de evaluare
periodică a performanţelor procurorilor şi ale personalului din organele procuraturii.
3. Act. 2.4.3. punct. 1. Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora.
***
C. Acțiuni nerealizate (cu termen mai mare):
1. Act. 2.2.2. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură.
2. Act. 2.2.8. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură, a Codului de procedură penală
nr. 122-XV din 14 martie 2003 etc. în vederea demilitarizării instituției procuraturii.
***
NB. Mai jos sunt enumerate acțiunile care au un termen mai mare de implementare și demarează în semestrul III-IV al anului 2012. Aceste acțiuni nu au fost
incluse în prezentul raport întrucât nu au fost raportare de către instituțiile responsabile:
- Act. 2.2.5. punct. 1
- Act. 2.4.2. punct. 1
- Act. 2.2.6. punct. 1
- Act. 2.5.1. punct. 1
- Act. 2.2.6. punct. 3
- Act. 2.5.1. punct. 2
- Act. 2.2.6. punct. 4
- Act. 2.2.6. punct. 5
- Act. 2.2.6. punct. 6
- Act. 2.2.7. punct. 1
- Act. 2.2.10. punct. 3
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II. ASPECTE SPECIFICE
Numărul domeniului de
intervenție, numărul şi
denumirea acţiunii,
conform Planului de
acţiuni

Indicatorii de
rezultat
prevăzuţi de
Planul de
acțiuni

Termenul
prevăzut
pentru
realizarea
acțiunii

Instituția
responsabilă
conform
Planului de
acțiuni

Măsurile întreprinse
de către instituția responsabilă

Nivelul de
realizare
a acțiunii

Mijloace
financiare
alocate
(planificate)
; cheltuieli
reale
/asistența
recepționată

Dificultăţi,
riscuri, concluzii,
recomandări

Documente
probatoare

-

-Legea cu
privire la Poliția
de Frontieră
-Legea privind
prevenirea și
combaterea
criminalității
organizate
-Legea privind
activitatea
specială de
investigație
-Legea cu
privire la
aplicarea forţei
fizice,
mijloacelor
speciale şi a
armei de foc
-Hotărârea
Guvernului
nr.986
-Hotărârea
Guvernului nr.
990

Direcția strategică 2.1. Revizuirea conceptului și a procedurii fazei prejudiciare
Act. 2.1.1. punct. 1
Perfecţionarea cadrului
legal privind activitatea
poliţiei şi a
carabinierilor prin
elaborarea legii cu
privire la activitatea
poliţiei şi statutul
poliţistului, a legii cu
privire la Serviciul
Carabinieri şi a altor
acte legislative
relevante şi aducerea
actelor normative în
vigoare în corespundere cu acestea

1.Proiecte de
legi elaborate
şi remise spre
examinare
Guvernului;
2.Actele
normative
elaborate sau
modificate.

Trimestrul
IV 2012

Ministerul
Afacerilor
Interne

1. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la Poliția de
Frontieră (nr. 283 din 28.12.2011). MO nr. 76-80/245 din
20.04.2012
2. A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și
combaterea criminalității organizate (nr. 50 din 22.03.2012).
MO nr. 103/343 din 29.05.2012
3. A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea
specială de investigație (nr. 59 din 29.03.2012). MO nr. 113118/373 din 8.06.2012
4. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la aplicarea
forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armei de foc (nr. 218
din 19.10.2012). MO nr. 254-262/836 din 14.12.2012
5. A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la activitatea
poliţiei şi statutul poliţistului (adoptată la 27 decembrie
2012).
6. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la asigurarea și
restabilirea ordinii publice și este remis Ministerului Justiției
pentru expertizare prin scrisoarea nr. 14/1340 din 13.12.2012
7. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu
privire la structura și efectivul –limită ale inspectoratului
General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 986
din 24.12.2012). MO nr. 273-279/1064 din 28.12.2012
8. A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu
privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale
Guvernului (nr. 990 din 26.12.2012). MO nr. 273-279/1067

Acțiune
realizată
parțial

Asistență
externă,
colaborare
cu
societatea
civilă.

***Lipsesc
- Scrisoarea nr.
14/1340 din
13.12.2012
- Proiectul de
lege cu privire la
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asigurarea și
restabilirea
ordinii publice
- Legea cu
privire la
activitatea
poliţiei şi
statutul
poliţistului
- Proiectul
Conceptului
privind crearea
Centrului pentru
managementul
situațiilor de
criză în
domeniul ordinii
publice

din 28.12.2012
9. A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea
Centrului pentru managementul situațiilor de criză în
domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare
internă.

Act. 2.1.2. punct. 1
Elaborarea strategiei
de reformare a
Centrului pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei

Strategie
elaborată

Trimestrul
IV 2011

Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei

Proiectului de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea
Strategiei de consolidare instituţională a Centrului Naţional
Anticorupţie a fost aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 633
din 24.08.2012 şi a fost prezentat Parlamentului spre
examinare.

Acțiune
realizată

-

Act. 2.1.2. punct. 2
Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr.1104-XV din 6 iunie
2002 cu privire la
Centrul pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei
şi a Codului de
procedură penală nr.
122-XV din 14 martie
2003, elaborarea altor
proiecte de acte
normative în vederea
determinării rolului,

1.Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului;
2.Proiecte de
acte
normative,
elaborate şi
aprobate.

Trimestrul
III 2012

Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul
Vamal,
Ministerul
Finanţelor

A fost adoptată Legea Parlamentului RM pentru modificarea
și completarea unor acte legislative, nr. 120 din 25 mai 2012,
în vigoare din 1 octombrie 2012.

Acțiune
realizată

-

-

Au fost elaborate
un şir de acte
normative – vezi
Act. 2.1.2 pct. 3

Strategia de
consolidare
instituţională a
Centrului
Naţional
Anticorupţie a
fost aprobată
prin Hotărârea
Parlamentului
nr. 232 din
25.10.2012
Legea
Parlamentului
RM pentru
modificarea și
completarea
unor acte
legislative, nr.
120 din 25 mai
2012
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locului şi competenţelor organului
specializat în
combaterea
infracţiunilor de
corupţie
Act. 2.1.2 punct. 3
Implementarea
modificărilor
referitoare la statutul
Centrului pentru
Combaterea Crimelor
Economice şi Corupţiei

Modificări
implementate

Trimestrul
IV 2012

Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul
Vamal

1 A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului
privind aprobarea listei funcţiilor din cadrul Centrului
Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le corespund.

Acțiune
realizată

-

-

2. . A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului
privind aprobarea structurii şi efectivului-limită al Centrului
Naţional Anticorupţie.
3. A fost elaborat proiectul de lege privind Codul de conduită
al angajatului Centrului Naţional Anticorupţie.
4. A fost elaborat proiectul de hotărâre a Parlamentului
privind aprobarea uniformei şi însemnelor distinctive ale
colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.

Hotărârea
Parlamentului
nr. 280 din
07.12.2012
privind
aprobarea listei
funcţiilor din
cadrul Centrului
Naţional
Anticorupţie şi a
gradelor
speciale ce le
corespund.
Hotărârea
Parlamentului
nr. 230 din
25.10.2012
privind
aprobarea
structurii şi
efectivuluilimită al
Centrului
Naţional
Anticorupţie.

5. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (Legea nr. 90-XVI din 25
aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Codul contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008).
6. A fost elaborat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la
aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice
anticorupţie.
7.A fost elaborat proiectul de lege cu privire la evaluarea
riscurilor de corupţie în instituţiile publice.
8. A fost elaborat proiectul Ordinului Directorului Centrului
Naţional Anticorupţie privind aprobarea Metodologiei de
măsurare a perceperii fenomenului corupţiei în domeniile
vulnerabile din Republica Moldova.

Act. 2.1.3. punct. 1
Elaborarea proiectului
de modificare a
Codului de procedură
penală nr. 122-XV din

1.Grup de
lucru creat;
2. Analiza
legislaţiei
realizată şi

Trimestrul
IV 2011

Ministerul
Justiţiei

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea
proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură
penală.
Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu,

Acțiune
realizată

-

-

- Legea
Parlamentului
RM pentru
modificarea și
completarea
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14 martie 2003 şi a
altor proiecte de
acte normative în
scopul clarificării
rolului şi a competenţelor organelor de
urmărire penală şi ale
organelor care exercită
activitatea specială de
investigaţii

recomandările formulate;
3. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului;
4. Proiecte de
acte
normative,
elaborate.

precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a
CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Codului de Procedură Penală al Republicii
Moldova, care clarifică rolul şi competenţele organelor de
urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea
specială de investigaţii.

Act. 2.1.3. punct. 2
Efectuarea unui studiu
comparativ privind
sistemele organelor de
urmărire penală în
vederea optimizării
numărului acestora şi,
după caz, elaborarea
proiectului de
modificare a unor acte
legislative

1. Studiu
efectuat și
recomandări
formulate;
2. După caz,
proiect de
lege elaborat
și remis spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
IV 2012

Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informații și
Securitate,
Serviciul
Vamal

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie
2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a realizat
această acțiune. Studiul conţine recomandări de modificări
legislative.

Acțiune
realizată

-

-

- Ordinul
Procurorului
General nr.
48/09 din 17
iulie 2012 cu
privire la crearea
grupurilor de
lucru și
aprobarea
componenței
acestora.
- Studiul realizat

Act. 2.1.4.
Elaborarea proiectului
de modificare a
Codului de procedură
penală nr. 122-XV din
14 martie 2003, a
proiectului de lege cu
privire la activitatea
specială de investigaţii
şi a altor acte
normative în vederea
optimizării
procedurilor
de investigare
operativă

1. Grup de
lucru creat;
2. Analiza
legislaţiei
realizată şi
recomandările formulate;
3. Proiecte de
legi elaborate
şi remise spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
IV 2011

Ministerul
Justiţiei,
Curtea
Supremă de
Justiţie,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Procuratura
Generală,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea
proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură
penală.

Acțiune
realizată

-

-

- Legea
Parlamentului
RM pentru
modificarea și
completarea
Codului de
procedură
penală al RM
nr. 122-XV din
14 martie 2003,
nr. 66 din 5
aprilie 2012;

Codului de
procedură
penală al RM
nr. 122-XV din
14 martie 2003,
nr. 66 din 5
aprilie 2012

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în
noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent proiectul a fost
adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66 din
05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14
martie 2003.

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu,
precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a
CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Codului de Procedură Penală al Republicii
Moldova, care clarifică rolul şi a competenţele organelor de
urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea
specială de investigaţii.
Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în
noiembrie 2011. La data de 5 aprilie 2012 proiectul a fost
adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66.

***Lipseste
- Ordinul MJ
pentru crearea
grupului de
lucru

***Lipseste
- Ordinul MJ
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şi de urmărire penală

Act. 2.1.5. punct. 1
Elaborarea proiectului
de lege cu privire la
activitatea specială de
investigaţii şi a
modificărilor
corespunzătoare la
Codul de procedură
penală nr. 122-XV din
14 martie 2003

1. Grup de
lucru creat;
2. Analiză
efectuată şi
recomandări
formu-late;
3. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
IV 2011

Corupţiei,
Serviciul
Vamal,
Uniunea
Avocaţilor,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate
Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informații și
Securitate,
Serviciul
Vamal

Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu
privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost
remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27
septembrie 2011.

În anul 2011 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea
proiectului de lege pentru modificarea Codului de procedură
penală.

pentru crearea
grupului de
lucru

Acțiune
realizată

-

-

Grupul de lucru a analizat practica altor state în domeniu,
precum şi problemele existente în procesul de aplicarea a
CPP şi a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Codului de Procedură Penală al Republicii
Moldova, care clarifică rolul şi competenţele organelor de
urmărire penală şi ale organelor care exercită activitatea
specială de investigaţii.
Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului în
noiembrie 2011. La data de 5 aprilie curent proiectul a fost
adoptat de Parlament în lectura a doua prin Legea nr. 66.
Concomitent, grupul de lucru a elaborat proiectul Legii cu
privire la activitatea specială de investigaţii, care a fost
remisă Guvernului prin scrisoarea nr. 03/7667 din 27
septembrie 2011. Acesta a fost adoptat prin Legea nr. 59 din
29 martie 2012.

- Legea
Parlamentului
RM privind
activitatea
specială de
investigații, nr.
59 din 29 martie
2012;
- Legea
Parlamentului
RM pentru
modificarea și
completarea
Codului de
procedură
penală al RM
nr. 122-XV din
14 martie 2003,
nr. 66 din 5
aprilie 2012
***Lipseste
- Ordinul MJ
pentru crearea
grupului de
lucru

Act. 2.1.5. punct. 2
Efectuarea unui studiu
asupra legislaţiei,
inclusiv a legislației
procesual penale,
pentru determinarea
conformității acesteia
cu standardele
existente în domeniul
protecţiei drepturilor
omului şi a libertăţilor

Studiul
efectuat şi
recomandările
formulate

Trimetrul
IV 2012

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor

-

Acțiune
nerealizată

Studiul
urmează a
fi efectuat
cu
participarea
Fundației
Konrad
Adenauer/
MJo Rom.

-

-
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Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informații și
Securitate,
Serviciul
Vamal

fundamentale

Act. 2.1.5. punct. 3
Revizuirea categoriilor
de persoane care
beneficiază de
imunitate procesual
penală și reglementarea în Codul de
procedură penală nr.
122-XV din 14 martie
2003 a unor prevederi
care să permită
tragerea lor la
răspundere penală

1. Grup de
lucru creat;
2. Studiu
efectuat și
recomandări
formulate;
3. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
III 2012

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul
Vamal,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

A fost efectuat un studiu comparativ al legislaţiei naţionale şi
al documentelor şi standardelor internaţionale referitoare la
garanţiile, care sunt acordate persoanelor ce beneficiază de
imunitate la pornirea urmăririi penale, punerea lor sub
învinuire, efectuarea acţiunilor de urmărire penală, a
procedurilor speciale de investigaţie sau de aplicare a
măsurilor procesuale de constrângere în privinţa acestor
persoane, precum şi a legislaţiei altor state în acest domeniu.

Acțiune
realizată

-

-

- Legea 153 din
05.07.2012
privind
modificarea
unor acte
legislative

Acțiune
realizată

-

-

- Proiectul de
lege
- Nota
informativă

Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege privind
revizuirea imunităţilor în procesul penal, care urmează să fie
prezentat în comun cu alte propuneri de modificare şi
completare a Codului de procedură penală instituţiilor
interesate, pentru avizare şi coordonarea acestuia, cu
remiterea ulterioară Legislativului. Nu s-a ajuns la un numitor
comun vizavi de propunerile prezentate de către Procuratura
Generală, acestea urmând a fi examinate ulterior în cadrul
altor proiecte de modificare a CPP sau a altor legi de profil.
Prin legea 153 din 05.07.2012 privind modificarea unor acte
legislative, a fost revăzută imunitatea judecătorilor, astfel
încât, în cauzele privind art. 324 şi 326 din Codul penal,
aceştia nu se mai bucură de imunitate.

Act. 2.1.5. punct. 4
Alinierea prevederilor
Codului penal nr. 985XV din 18 aprilie 2002
şi ale Codului
contravenţional nr.
218-XVI din
24 octombrie 2008 la
noile prevederi ale
legislaţiei procesual
penale

1. Grup de
lucru creat;
2. Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate;
3. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
IV 2012

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul
pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul

Proiectul de modificare a fost elaborat în lunile august –
septembrie 2012. Documentul a fost expediat spre avizare
prin Scrisoarea nr. 03/7802 din 25.09.2012. Totodată,
proiectul a fost plasat pe pagina web a MJ pentru a încuraja
societatea civilă de a contribui cu propuneri și comentarii.
Proiectul a fost expediat Guvernului prin Scrisoarea nr.
03/9041 din 08.11.2012
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Vamal,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Direcţia strategică 2.2. Consolidarea profesionalismului şi a independenţei procuraturii
Act. 2.2.1. punct. 1
Efectuarea studiului
privind procedura de
numire și demitere a
Procurorului General
și a procurorilor
ierarhic inferiori și
durata mandatului
Procurorului General

Studiu
efectuat și
recomandări
formulate

Trimestrul
IV 2012

Procuratura
Generală

A fost selectată, studiată și analizată legislația
internațională și practica țărilor membre ale Uniunii
Europene.
Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie
2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru care a
definitivat studiul dat.

Acțiune
realizată

-

-

- Ordinul
Procurorului
General nr.
48/09 din 17
iulie 2012 cu
privire la crearea
grupurilor de
lucru și
aprobarea
componenței
acestora;
- Studiul realizat
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Act. 2.2.2. punct. 1
Efectuarea unui studiu
privind criteriile şi
procedura de selectare,
numire, transfer şi
promovare a
procurorilor şi
criteriile de evaluare
periodică a performanţelor procurorilor şi ale
personalului din
organele procuraturii

Studiu
efectuat și
recomandări
formulate

Trimestrul
III 2012

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul Vamal,
Institutul
Naţional al
Justiţiei

A fost selectată, studiată și analizată legislația
internațională ce ține de selectarea, numirea și promovarea
procurorilor.

Acțiune
realizată
parțial

-

În anul 2011 Ministerul Justiţiei a creat un grup de lucru în
vederea elaborării modificărilor şi completărilor la Legea
nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură.
Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare şi
completare a Legii cu privire la Procuratură.

Propunere de
extindere a
termenului.
Procuratura
Generală a propus
formarea unui grup
de lucru
interdepartamental
cu includerea
membrilor din
toate instituțiile
responsabile;

Proiectele de
modificare şi
completare a
Legii cu privire
la Procuratură
(PG și MJ)

Instituția
coordonatoare este
Ministerul Justiției
și până la moment
nu a parvenit nici o
inițiativă pentru
realizarea acestei
măsuri.
Act. 2.2.2 punct. 2
Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu
privire la Procuratură

1. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului
2. Criteriile
de selectare,
numire,
transfer şi
promovare a
procurorilor,
elaborate şi
aprobate
3. Criteriile de
evaluare
periodică a
performanţelo
r, elaborate
4. Structuri
învestite cu
funcții de
selectare,

Trimestrul
II 2013

Ministerul
Justiţiei,
Consiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

-

Acțiune
nerealizată
pentru
perioada
de
raportare

-

Termenii urmează
a fi stabiliţi
reieşind din
momentul
definitivării
acţiunii de la pct.
2.2.2 (1).

-
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Act. 2.2.3. punct. 1
Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu
privire la Procuratură,
prin care să se
stabilească un buget
separat, numărul
necesar de personal
administrativ şi
alocarea unui sediu
pentru Consiliul
Superior al
Procurorilor
Act. 2.2.3. punct. 4
Sporirea transparenţei
mecanismelor şi
organelor de
autoadministrare din
cadrul procuraturii

numire,
transfer,
promovare şi
evaluare
periodică a
performanţelo
r procurorilor
5. Numărul de
procurori
supuşi
evaluării
conform
noilor criterii
6. Raportul de
analiză a
implementării
criteriilor de
evaluare
elaborat.
1. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului;
2. Buget
propriu
stabilit;
3. Sediu
alocat.

1. Proiect de
modificare a
cadrului
normativ,
elaborat şi
adoptat;
2.Regulamentele
Consiliului
Superior al
Procurorilor

Trimestrul
III 2013

Ministerul
Justiţiei,
Consiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

În anul 2011 Ministerul Justiţiei a creat un grup de lucru în
vederea elaborării modificărilor şi completărilor la Legea
nr. 294 din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură.
Astfel, a fost elaborat un proiect de modificare şi
completare a Legii cu privire la Procuratură.

Acțiune
realizată
parțial
pentru
perioada
de
raportare

Pe
parcursul
anilor
2012-2014

Consiliul
Superior al
Procurorilor,
Procuratura
Generală

Au fost prezentate propuneri la proiectul de lege pentru
modificarea şi completarea
Legii cu privire la Procuratură;

Acțiune
realizată
pentru
perioada
de
raportare

Au fost adoptate:
- Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor;
- Regulamentul Colegiului de calificare;
- Regulamentul cu privire la activitatea Colegiului
disciplinar şi răspunderea disciplinară a procurorilor.
Informaţiile privind activitatea CSP și a organelor
procuraturii sînt publicate şi actualizate periodic pe site-ul

-

Nu a fost
solicitată
asistență

-

Proiectele de
modificare şi
completare a
Legii cu privire
la Procuratură
(PG și MJ)

-

- Extras din
proiectul de lege
pentru
modificarea şi
completarea
Legii cu privire
la Procuratură;
Regulamentul
Consiliului
Superior al
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adoptate;
3. Informațiile
privind
activitatea
organelor
procuraturii
publicate și
actualizate.

Act. 2.2.4. punct. 1
Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr. 294-XVI din 25
decembrie 2008 cu
privire la Procuratură,
a Codului de procedură
civilă nr. 225-XV din
30 mai 2003, a Legii
nr. 793-XIV din
10 februarie 2000

Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului

http://www.procuratura.md;

Procurorilor;
-Regulamentul
Colegiului de
calificare;
- Regulamentul
cu privire la
activitatea
Colegiului
disciplinar şi
răspunderea
disciplinară a
procurorilor;
- Informaţiile
privind
activitatea CSP
și a organelor
procuraturii
publicate şi
actualizate
periodic pe siteul
http://www.proc
uratura.md;
- Ordinul
Procurorului
General nr.
48/09 din 17
iulie 2012 cu
privire la crearea
grupurilor de
lucru și
aprobarea
componenței
acestora;

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie
2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru
realizarea acțiunii date.

Trimestrul
IV 2011

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Serviciul Vamal,
Consiliul
Superior al
Magistraturii

Proiectul Codului de procedură civilă pentru a limita, care
vizează inclusiv limitarea participării procurorului
la judecarea cauzelor nepenale a fost elaborat şi remis
Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 03/8982 din
8 noiembrie 2011. Acesta a fost adoptat de Parlament la
data de 5 iulie curent.

Acțiune
realizată

-

-

- Legea
Parlamentului
RM pentru
modificarea și
completarea
Codului de
procedură civilă
al RM, nr. 155
din 05 iulie
2012;
- Proiectul de
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modificare și
completare a
Codului de
procedură civilă

privind contenciosul
administrativ etc.,
pentru a limita
participarea
procurorului
la judecarea cauzelor
nepenale
Trimestrul
II 2012

Procuratura Generală a studiat legislația mai multor țări în
acest domeniu. A fost selectată și analizată practica
internațională ce ține de statutul de magistrat al
procurorilor, mandatul Procurorului General, purtarea
uniformei, atribuțiile procuraturii, etc.

Acțiune
realizată

Act. 2.2.8. punct. 1
Efectuarea studiului
privind demilitarizarea
instituției procuraturii
și oportunitatea de a
acorda procurorilor
statutul de magistrat

Studiu
efectuat și
recomandări
formulate

Act. 2.2.8. punct. 2
Elaborarea proiectului
de modificare a Legii
nr. 294-XVI din
25 decembrie 2008 cu
privire la Procuratură,
a Codului de procedură
penală nr. 122-XV din
14 martie 2003 etc. în
vederea demilitarizării
instituției procuraturii

Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
I 2013

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală

-

Acțiune
nerealizată
pentru
perioada
de
raportare

-

Act. 2.2.9.
Elaborarea proiectului
de modificare a
Codului de procedură
penală nr. 122-XV din
14 martie 2003 şi a
Legii nr. 294-XVI
din 25 decembrie 2008
cu privire la
Procuratură în vederea
asigurării independenţei interne a tuturor
procurorilor

1. Grup de
lucru creat;
2. Analiza
legislaţiei
efectuată şi
recomandările
formulate;
3. Proiect de
lege elaborat
şi remis spre
examinare
Guvernului.

Trimestrul
III 2012

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală

Subiectul a fost abordat şi reglementat în cadrul Legii 66
din 05.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului
de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din
14 martie 2003.

Acțiune
realizată

-

Ministerul
Justiţiei,
Procuratura
Generală

-

Propunere de
extindere a
termenului până în
septembrie 2012.

Informația
prezentată de
Procuratura
Generală

Termenul
”demilitarizare ”
nu a fost corect
utilizat în
Strategie.

Această problemă urmează a fi abordată și în contextul
modificării Constituției.

Proiectul va fi
elaborat în urma
executării acţiunii
2.2.8.(1)

-

-

Legea 66 din
05.04.2012
pentru
modificarea şi
completarea
Codului de
procedură
penală al
Republicii
Moldova nr.
122-XV din 14
martie 2003
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Act. 2.2.10. punct. 1
Efectuarea studiului
privind regulile de
răspundere a
procurorilor, inclusiv
de răspundere
disciplinară, şi
eliminarea imunităţii
generale a acestora

Studiu
efectuat şi
recomandări
formulate

Trimestrul
II 2013

Procuratura
Generală,
Consiliul
Superior al
Procurorilor,
Ministerul
Justiţiei

Procuratura Generală are deja un proiect de studiu elaborat.
La moment se lucrează la acest studiu împreună cu
Institutul de Reforme Penale. Se vor face interviuri cu
procurorii.

Acțiune
realizată
parțial
pentru
perioada
de
raportare

Ambasada
SUA

-

***
Lipsește
proiectul de
studiu

Direcţia strategică 2.3. Consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a infracţiunilor
Act. 2.3.2. punct. 1
Elaborarea
programelor de
instruire a persoanelor
implicate în activităţile
de investigare şi
urmărire penală

Programe
elaborate

Trimestrul
III 2012

Institutul
Naţional al
Justiţiei,
Institutul
Naţional de
Informaţii şi
Securitate
„Bogdan
Întemeietorul
Moldovei”,
Academia
„Ştefan cel
Mare”, Serviciul
Vamal,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede
organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru
instruirea a 1000 de judecători și procurori în domeniul
investigării și urmăririi penale.

Acțiune
realizată

-

Dificultăți –
1. Lipsa
mijloacelor
financiare necesare
pentru elaborarea
curriculelor.
2. Lipsa spațiilor
de studii.
3. Neasigurarea
cazării
participanților
4. Cadrul legal nu
permite instruirea
colaboratorilor:
Institutului
Naţional de
Informaţii şi
Securitate
“Bogdan
Întemeietorul
Moldovei”,
Academiei “Ştefan
cel Mare”,
Serviciului Vamal
și Centrului pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi

Planul de
formare
continuă este
publicat pe siteul INJ.
http://www.inj.
md/node/18
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Corupţiei
Recomandări
1. Urgentarea
reparației capitale
a sediului INJ.
2. Închirierea
spațiilor de studii.
3. Alocarea
mijloacelor
financiare pentru
organizarea
seminarelor,
inclusiv de mai
multe zile.
Act. 2.3.2. punct. 2
Organizarea cursurilor
de instruire a
persoanelor implicate
în activităţile de
investigare şi urmărire
penală

1. Plan de
instruire
elaborat şi
aprobat;
2. Numărul de
cursuri
desfăşurate;
3. Numărul de
persoane
instruite.

Trimestrul
IV 2016

Institutul
Naţional al
Justiţiei,
Institutul
Naţional de
Informaţii şi
Securitate
„Bogdan
Întemeietorul
Moldovei”,
Academia
„Ştefan cel
Mare”,
Serviciul Vamal,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei

Planul de formare continuă în anul 2013 prevede
organizarea a 38 de seminare pe 5 tematici diferite pentru
instruirea a 1000 de judecători și procurori în domeniul
investigării și urmăririi penale.

Acțiune
realizată
pentru
perioada
de
raportare

-

-

Planul de
formare
continuă este
publicat pe siteul INJ.
http://www.inj.
md/node/18

Act. 2.3.3. punct. 1
Efectuarea unui studiu
(prin prisma
reglementărilor
internaţionale şi a
practicii altor state)
privind:
a) oportunitatea
instituirii sistemului
mixt de expertiză

Studiu
efectuat și
recomandări
formulate

Trimestrul
III 2012

Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Sănătăţii,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor

A fost creat grupul de lucru care a efectuat studiul privind:
- oportunitatea instituirii sistemului mixt de expertiză
judiciară, în special în domeniile în care statul deţine
monopol;
- posibilităţile de reformare a sistemului centrelor de
expertiză judiciară şi identificarea soluţiei optime pentru
Republica Moldova;
- identificarea soluţiilor pentru consolidarea sistemului
actual de expertiză judiciară.

Acțiune
realizată

-

-

Studiul
efectuat în
vederea
reformării
sistemului de
expertiză
judiciară
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judiciară, în special în
domeniile în care statul
deţine monopol (de
exemplu, expertiza
medico-legală), şi
identificarea soluţiilor
de consolidare a
sistemului actual de
expertiză judiciară;
b) posibilităţile de
reformare a sistemului
centrelor de expertiză
judiciară şi
identificarea soluţiei
optime pentru
Republica Moldova
Act. 2.3.3. punct. 2
Elaborarea proiectului
noii legi privind
expertiza judiciară,
care să reglementeze
condiţiile de obţinere a
calității 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

Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Proiecte de
legi elaborate
şi remise spre
examinare
Guvernului

Trimestrul
II 2013

Ministerul
Justiţiei,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Ministerul
Sănătăţii,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul de
Informaţii şi
Securitate

Centrul de Expertize Judiciare a lucrat asupra elaborării
proiectului noii legi cu privire la expertiza judiciară.
Actualmente este elaborat 50% din proiectul de lege , până
în semestrul II al anului 2013 se preconizează a fi finalizat
documentul și a se expedia Ministerului Justiției pentru
coordonarea ulterioară. Ministerul Justiției estimează a
trimite proiectul spre avizare în aprilie 2013 și a remite
proiectul către Guvern în luna mai-iunie 2013.

Acțiune
realizată
parțial
pentru
perioada
de
raportare

-

-

***
Lipsește
Proiectul de lege
elaborat

Direcţia strategică 2.4. Modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional
Act. 2.4.3. punct. 1
Analiza sistemului
indicatorilor de

Analiză
efectuată și
recomandări

Trimestrul
II 2012

Procuratura
Generală,
Ministerul

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie
2012) a fost creat și aprobat Grupul de lucru pentru
realizarea acțiunii date.

Acțiune
realizată
parțial

-

Analiza sistemului
indicatorilor de
performanță a

***Lipsesc
- Hotărârea
Consiliului
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performanţă a
organelor implicate în
înfăptuirea justiţiei
penale şi a
colaboratorilor
acestora

formulate

Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal

Procuratura Generală a elaborat Regulamentul cu privire la
evaluarea performanțelor profesionale ale procurorilor,
care a fost aprobat prin Hotărârea CSP nr. 12-211/12 din
11.09.2012.
Totodată, Procuratura Generală a expediat Ministrului
Justiției Scrisoarea nr. 1-1d/12-4771 cu privire la acțiunea
2.4.3 (1), informația care se referă la analiza sistemului
indicatorilor de performanță a organelor implicate în
înfăptuirea justiției penale și a colaboratorilor acestora.

organelor
implicate în
înfăptuirea
justiției penale și a
colaboratori-lor
acestora și a
studierii
materialelor
parvenite de la
MAI, CCCEC,
Serviciul Vamal,
PG denotă faptul
că nu toate
instituțiile
responsabile
pentru realizarea
acestei acțiuni
dispun de acte
departamentale
care reglementează acest
domeniu de
activitate.

Superior al
Procurorilor nr.
12-211/12 din
11.09.2012
- Regulamentul
cu privire la
evaluarea
performanțelor
profesionale ale
procurorilor
- Scrisoarea
Procuraturii
Generale nr. 11d/12-4771

Recomandare: Este
necesar de
prevăzut formarea
unui grup de lucru
care ar cuprinde
reprezentanții PG,
MAI, CCCEC,
Serviciul Vamal,
care urmează să
elaboreze un
concept cu privire
la actele
departamentale
pentru aprobarea
indicatorilor de
performanță,
instituirea și
implementa-rea
unui nou sistem
unitar de indicatori
de performanță
pentru toate
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instituțiile
implicate în
procesul penal.
Act. 2.4.3. punct. 2
Instituirea şi
implementarea unui
nou sistem unitar de
indicatori de
performanţă pentru
toate instituţiile
implicate în procesul
penal

Sistemul
unitar de
indicatori
instituit şi
implementat

Trimestrul
IV 2014

Procuratura
Generală,
Ministerul
Afacerilor
Interne,
Centrul pentru
Combaterea
Crimelor
Economice şi
Corupţiei,
Serviciul Vamal

De menționat că la nivel de Procuratură, Consiliul Superior
al Procurorilor a aprobat prin Regulament indicatorii de
performanță relevanți, fiind plasat și pe site-ul Procuraturii
(Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.12211/12 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la evaluarea performanţelor
profesionale ale procurorilor –
http://www.procuratura.md/file/2012-0911%20211%20Regulament.pdf).
La moment se lucrează în vederea elaborării indicatorilor
de performanță la nivelul fiecărei subdiviziuni. Sunt
indicatori de performanță în domeniul exercitării urmăririi
penale, conducerii urmăririi penale, contribuirii la
înfăptuirea justiției și alți indicatori de performanță ce țin
de alte domenii de activitate a procuraturii.
Procuratura propune ca la nivelul fiecărei instituții
implicate în procesul penal (Ministerul Afacerilor Interne,
Serviciul Vamal, Centrul Național Anticorupție) să se
creeze la fel grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor
de performanță pentru ca acțiunea să nu fie supusă riscului
de nerealizare.

Acțiune
realizată
parțial
pentru
perioada
de
raportare

-

-

Hotărârea
Consiliului
Superior al
Procurorilor
nr.12-211/12 din
11 septembrie
2012 pentru
aprobarea
Regulamentului
cu privire la
evaluarea
performanţelor
profesionale ale
procurorilor
http://www.proc
uratura.md/file/2
012-0911%20211%20
Regulament.pdf
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