MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016
”Justiţia penală ”

Data: 03 aprilie 2013
Ședința nr. : 3
Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Valentin COVALI
Prezența la ședință: Anexa 1
Agenda:
1. Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru.
2. Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acțiuni pentru I trimestru al anului 2013:
Procuratura Generală:

- 2.2.5. p.1 - Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării
procuraturilor specializate;
- 2.2.6. p.1 - Efectuarea studiului cu privire la necesităţile de personal ale organelor procuraturii şi de optimizare a numărului de
procurori şi de personal auxiliar;
- 2.2.7. p.1 - Efectuarea studiului privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile internaţionale în
domeniu;
- 2.4.2. p.1 - Efectuarea unui studiu privind colectarea şi analiza datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi problemele existente în
acest domeniu.
Ministerul Justiţiei:

- 2.2.8. p. 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.
3. Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul
2013.
4. Lista acţiunilor prioritare pentru 2014, pentru asistenţă externă.
5. Examinarea solicitării reprezentantului PromoLex, de a particpa, în calitate de observator, la şedinţele
Grupului de lucru pentru Pilonul II.
6. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a
invitaţioor adiţionali.

I. Informații administrative
a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.
II. Deliberări conform Agendei
Subiectul 1. Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru
De către membrii grupului de lucru prezenţi la şedinţă au fost propuse pentru funcţia de preşedinte
candidatura dlui Anatolie ŢURCAN şi cea a dlui Valentin COVALI.
Decizie /Concluzie : Toti membrii prezenţi au votat unanim candidatura dlui Valentin COVALI ca
preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul II.
Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare
este prevăzut de Planul de Acţiuni pentru primul trimestru al anului 2013 şi acţiunile care nu au fost
realizate în 2012.
Membrii instituţiilor responsabile de realizarea acţiunilor menţionate au expus comentarii
suplimentare pe seama realizării acestora:
Valentin COVALI/Nadejda VIERU:

Acţiunea 2.2.5. p.1 - studiul privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi
oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate urmează a fi definitivat săptămîna viitoare şi
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remis Secretariatului. În acest sens, au fost efectuate aşa numitele “controale frontale” în cadrul
procuraturii, adică o evaluare exhaustivă a activităţii procuraturii de transport şi militare.
Concluzie: Acţiunea este parţial realizată.
Acţiunea 2.2.6. p.1 - studiul cu privire la necesităţile de personal ale organelor procuraturii şi de
optimizare a numărului de procurori şi de personal auxiliar este în proces de elaborare şi urmează a fi
definitivat pînă la finele lunii iunie.
Concluzie: Acţiunea este parţial realizată.
Acţiunea 2.2.7. p.1 – pentru I-a etapă studiul privind practica finanţării organelor procuraturii în
ultimii ani şi practicile internaţionale în domeniu a fost realizat. În vederea elaborării acestuia au fost
studiate unele practici internaţionale. La această etapă, acest studiu esta necesar a fi apreciat de către
un expert internaţional, pentru a putea elabora recomandări în ceea ce priveşte cea mai optimă
finanţare pentru organelle procuraturii. Prin urmare, este nevoie de un ajutor din partea partenerilor de
dezvoltare.
Concluzie: Acţiunea este parţial realizată.
Acţiunea 2.4.2. p.1 - Efectuarea unui studiu privind colectarea şi analiza datelor statistice ce ţin de
justiţia penală şi problemele existente în acest domeniu. În cadrul procuraturii a fost elaborat un studiu
privind practicile internaţionale ce ţine de colectarea datelor statistice. Pentru realizarea acestei acţiuni
este nesar a fi implicate mai multe instituţii. În acest sens, în luna ianuarie 2013 a fost remis un
demers către instituţiile responsabile, menţionate în Planul de acţiuni, în vederea solicitării informaţiei
pentru realizarea acestui studio. Pînă la această dată, nu au parvenit careva propunei. Procuratura va
elabora acest studiu pînă la finele lunii aprilie 2013, iar ulterior va fi remis instituţiilor responsabile
spre avizare şi elaborarea recomandărilor.
Recomandare: De a crea un grup de lucru interinstituţional pentru realizarea acestei acţiuni.
Concluzie: Acţiunea este parţial realizată. Urmează a fi monitorizată în cadrul şedinţei din luna mai
2013.
Ludmila POPA:

Acţiunea 2.2.8. p. 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.
Concluzie: Acţiunea este nerealizată.
Decizie/Concluzie: Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite Secretariatului
documente probatoare cu privire la realizarea acţiunilor menţionate, conform Metodologiei aprobate.
Subiectul 3. Discutarea şi aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II,
pentru anul 2013
Natalia CRISTIAN: Este necesar ca membrii Grupului de lucru să remită Secretariatului informaţii
privind subacţiunile şi termenii acestora în vederea realizării acţiunilor incluse în Planul de activitate
al grupului de lucru pentru anul 2013.
Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului pînă la finele lunii aprilie
2013 subacţiuni şi termenii acestora pentru fiecare acţiune din Plan.
Subiectul 4. Lista acţiunilor prioritare pentru 2014, pentru asistenţă externă.
Natalia CRISTIAN: În cadrul şedinţei membrii Grupului de lucru vor stabili acţiunile prioritare
pentru anul 2014 în vederea solicitării asistenţei externe.
Decizie/Concluzie: Membrii grupului de lucru au decis unanim acţiunile prioritare pentru anul 2014
care urmează a fi remise partenerilor de dezvoltare pentru a-şi exprima disponibilitatea în vederea
asistenţei finaciare/tehnice.
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Subiectul 5. Examinarea solicitării reprezentantului PromoLex, de a particpa, în calitate de observator, la
şedinţele Grupului de lucru pentru Pilonul II.

Valentin COVALI: Membrii Grupului vor examina în cadrul şedinţei şi vor decide în privinţa
solicitării reprezentantului PromoLex, de a particpa, în calitate de observator, la şedinţele Grupului de lucru
pentru Pilonul II.

Decizie/Concluzie: Membrii grupului au decis unanim aprobarea solicitării reprezentantului
PromoLex, dl Pavel POSTICA, de a particpa, în calitate de observator, la şedinţele Grupului de lucru pentru
Pilonul II.

Subiectul 6. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum
şi a invitaţioor adiţionali.

Valentin COVALI:
Cu titlu de informare, a fost adus la cunoştinţă faptul, că Procuratura Generală a elaborat un raport şi
urmează a fi remis preşedintelui RM dl Nicolae TIMOFTI şi Ministerului justiţiei. Acest raport
conţine informaţii cu privire la gradul de realizare al acţiunilor din Planul de acţiuni pentru
implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiţiei (realizarea cărora ţine de PG) în corelaţie
cu Raportul anual privind gradul de implementare a Strategiei prezentat de către ministrul justiţiei, dl
Oleg EFRIM, în cadrul şedinţei Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor
de drept.
Şedinţa următoare urmează a fi desfăşurată la data de 15 mai 2013.
În cadrul căreia urmează a fi ales vicepreşedintele Grupului de lucru, examinat şi aprobat Planul de
activitate al Grupului pentru 2013, monitorizate acţiunile cu termen de realizare 2012 şi I-l trimestru
2013.
Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru au votat unanim data şedinţei din luna mai şi
subiectele acesteia.
III. Decizii ale Grupului de lucru
- A fost ales preşedintele Grupului de lucru pentru Pionul II, dl Valentin COVALI.
- A fost apreciat gradul de realizare al acţiunilor incluse pe ordinea de zi.
- Au fost decise acţiunile prioritare pentru 2014 pentru asistenţă externă.
- A fost aprobată solicitarea reprezentantului Promo Lex de a particpa, în calitate de observator, la
şedinţele Grupului de lucru pentru Pilonul II.
- De a remite subacţiuni pentru completarea Planului de acţiuni pentru anul 2013, pînă la finele lunii aprilie
2013.

- A fost stabilită data următoarei şedinţe - 15 mai 2013, ora 15:00.
- De a include în agenda şedinţei din data de 15.05.2013 subiectele cu privire la: alegerea
Vicepreşedintelui Grupului de lucru pentru Pilonul II, monitorizarea acţiunilor cu termen de realizare
2012 şi I-l trimestru 2013 şi aprobarea Planului de Activitate pentru Grupul de lucru pentru Pilonul II,
anul 2013.
- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia
tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare confrom
Metodologiei aprobate.
IV. Informații tehnice privind ședința următoare
- Data: 15 mai 2013, ora 15:00
- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
- Subiecte de discutat:
- Alegerea Vicepreşedintelui Grupului de lucru pentru Pilonul II.
- Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013
- Minitorizarea modului de implementare al acţiunilor cu termen de realizare 2012 şi I-l trimestru 2013
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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

____________________

____________________

Valentin COVALI

Natalia CRISTIAN
[ SFÂRȘIT ]

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B.

C.
D.
E.
1
2
3
4

Instituția reprezentată

Nume /Prenume
Membrii cu drept de vot
Ludmila POPA
Viorel BERLIBA
Anatolie ŢURCAN
Veaceslav DIDÂC
Valerian MÎNZAT
Valentin COVALI
Nadejda VIERU
Valeriu CUPCEA
Veaceslav IONESIE
Vladislav GRIBINCEA
Membrii observatori
Dumitriţa BOLOGAN
Denis ARCUŞA
Pavel POSTICA
Membrii invitați
Secretariat
Natalia CRISTIAN
Membrii cu drept de vot
absenți de la ședință
Constantin GURSCHI
Natalia BARGAN
Veronica MIHAILOV-MORARU
Alexandru CARMANOVICI

Ministerul Justiţiei
Ministerul Afacerilor Interne
Consiliul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Procuratura Generală
Centrul Naţional Anticorupţie
Serviciul vamal
Centrul de Resurse Juridice din Moldova
NORLAM
NORLAM
PromoLex

Secretariatul Grupurilor de lucru
Curtea Supremă de Justiţie
Centrul de Telecomunicaţii Speciale
Societatea Civilă
Serviciul de Informaţii şi Securitate
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