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Data: 06 martie 2013 

Ședința nr. : 2 

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

Moderator: Valentin COVALI 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

- Alegerea Preşedintelui Grupului de lucru; 

- 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: 

MAI – 2.1.1. p.1 

MJ – 2.1.5. p.2; 2.2.2. p.1; 2.2.8. p.2; 2.4.2. p.1 

PG – 2.4.3. p.1; 2.2.5. p.1; 2.2.6. p.1; 2.2.7. p.1 

- Discutarea şi aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 

2013; 

- Lista de priorităţi pentru 2013, pentru care partenerii de dezvoltare şi-au exprimat disponibilitatea de 

a se implica în vederea realizării acestora. 

 

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 

Valentin COVALI: propune ca alegerea noului preşedinte al Grupului de lucru să fie amînată pentru 

următoarea şedinţă, pe motiv că Consiliul Superior al Magistraturii nu a delegat pînă la data de 06 

martie un nou membru permanent, ca urmare a pierderii apartenenţei profesionale faţă de CSM de 

către dl. Igor DOLEA, preşedintele Grupului.   

Decizie /Concluzie : Toti membrii prezenţi au votat unanim amînarea alegerii Preşedintelui pentru 

următoarea şedinţă. Secretariatul va reactualiza lista membrilor, funcţiilor acestora şi datelor de 

contact 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: 

Viorel BERLIBA (MAI) a menţionat cu privire la subactiunile întreprinse în vederea realizării 

acţiunii 2.1.1. p.1: 

- A fost elaborată și adoptată Legea cu privire la Poliția de Frontieră (nr.283 din 28.12.2011) 

- A fost elaborată și adoptată Legea privind prevenirea și combaterea criminalității organizate (nr.50 

din 22.03.2012). 

- A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea specială de investigații (nr.59 din 29.03.2012). 

- A fost elaborată și adoptată Legea privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a 

armei de foc (nr.218 din 19.10.2012). 

 

 
 

  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 ” 
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- A fost elaborată și adoptată Legea privind activitatea poliției și statutul polițistului a fost elaborată și 

adoptată în luna decembrie 2012 de către Parlamentul RM; 

- A fost elaborată Legea cu privire la asigurarea și restabilirea ordinii publice și este remisă 

Ministerului Justiției pentru expertizare; 

- A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la structura şi efectivul-limită ale 

Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne (nr.986 din 24.12.2012); 

- A fost elaborată și aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor 

hotărâri ale Guvernului (nr.990 din 26.12.2012) 

- A fost elaborat proiectul Conceptului privind crearea Centrului pentru managementul situațiilor de 

criză în domeniul ordinii publice – la moment se află la avizare internă.  

Concluzie: Acţiunea 2.1.1. p. 1 este parţial realizată. 

 

Ludmila POPA (MJ) a menţionat cu privire la:  

Acţiunea 2.1.5. p.2 – în acest sens a fost elaborat Ordinul MJ nr. 70 din 22.02.2013 cu privire la 

crearea Grupului de lucru pentru identificarea deficienţelor şi lacunelor existente în legislaţia 

procesual penală din Republica Moldova, incompatibile cu standardele stabilite de Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa CtEDO. 

Concluzie: Acţiunea 2.1.5. p.2 este parţial realizată. 

Acţiunea 2.2.2. p.1 - a fost creat Grupul de lucru pentru efectuarea studiului privind în cadrul 

procuraturii Generale este elaborat Regulamentul privind criteriile de performanţă a procurorilor. 

Concluzie: Acţiunea 2.1.5. p.2 este parţial realizată. 

Acţiunea 2.2.8. p.2  - nu au fost întreprinse subacţiuni în vederea realizării acestei acţiuni 

Concluzie: Acţiunea 2.2.8. p.2 este nerealizată. 

 

Valentin COVALI/Nadejda VIERU (CSP şi PG) au menţionat cu privire la: 

Acţiunea 2.4.3. p.1 – a fost efectuată o analiză a sistemului indicatorilor de performanţă a organelor 

implicate în înfăptuirea justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora (Hotărîrea Consiliului Superior al 

Procurorilor din septembrie 2012) şi remisă Ministerului Justiţiei. 

Concluzie: Acţiunea 2.4.3. p.1 este parţial realizată. 

Acţiunile 2.2.5. p.1,  2.2.6. p.1 -  în acest sens CRJ va elabora pînă în luna aprilie 2013 un studiu cu 

privire la optimizarea hărţii judecătoreşti, specializarea judecătorilor, optimizarea numărului de 

procurori. 

Concluzie: Acţiunile 2.2.5. p.1,  2.2.6. p.1 sunt în curs de realizare. 

Acţiunea 2.2.7. p.1 – la nivel de instituţie (PG) există un studiu efectuat privind practica finanţării 

organelor procuraturii în ultimii ani. Este necesar a fi efectuat studiul prin prisma practicilor 

internaţionale în domeniu.  

Concluzie: Acţiunea 2.2.7. p.1 urmează a fi propusă Grupului de coordonare pentru pilonul VII în 

vederea solicitării asistenţei externe pentru efectuarea studiului. 

 

Decizie/Concluzie:  

1) Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului documente probatoare cu privire la realizarea 

acţiunilor menţionate. 

2) Acţiunile care au drept scop efectuarea studiilor urmează a fi propuse Grupului de coordonare 

pentru pilonul VII în vederea solicitării asistenţei externe pentru realizarea acestora.  

 

Subiectul 3. Discutarea şi aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, 

pentru anul 2013 

Daniela VIDAICU: Planul de activitate al Grupului de lucru pentru anul 2013 este structurat în trei 

secţiuni: Secţiunea I conţine activitatea Grupului de lucru pe parcursul anului 2013, Secţiunea II 

conţine acţiunile realizate parţial/nerealizate cu scadenţă în anul 2012, Secţiunea III conţine acţiunile 

cu termen scadent în anul 2013 şi cele care încep în anul 2013 dar care au un termen de realizare mai 

mare.   
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Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru vor remite Secretariatului pînă la data de 20 martie 

2013 subacţiuni şi termenii acestora pentru fiecare acţiune din Plan. 

 

Subiectul 4. Lista de priorităţi pentru 2013, pentru care partenerii de dezvoltare şi-au exprimat 

disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora. 

Daniela VIDAICU: În urma deciziei Grupului de lucru cu privire la acţiunile prioritare pentru anul 

2013 în vederea solicitării asistenţei externe au fost sistematizate acţiunile la care donatorii şi-au 

exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora. 

Decizie/Concluzie: În baza listei de acţiuni pentru asistenţă externă pentru anul 2013, instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunilor vor stabili cu partenerii de dezvoltare modalitatea în care aceştia 

vor acorda asistenţa. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe 03 aprilie 2013, ora 15:00 

- De a include în agenda şedinţei din data de 03.04.2013 subiectul cu privire la alegerea Preşedintelui 

Grupului de lucru pentru Pilonul II, a subiectului cu privire la acţiunea 2.4.2. p.1 (Procuratura 

Generală) şi aprobarea Planului de Activitate pentru Grupul de lucru pentru Pilonul II, anul 2013.  

- Acţiunile care au drept scop efectuarea studiilor urmează a fi propuse Grupului de coordonare pentru 

pilonul VII în vederea solicitării asistenţei externe pentru realizarea acestora. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 03 aprilie 2013 

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

- Subiecte de discutat:  

- Alegerea Preşedintelui 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 a acţiunii 2.4.2. p.1. 

- Lista acţiunilor prioritare pentru 2014 pentru asistenţă externă. 

 

V. Anexe  

- Planul de activitate al grupului de lucru pentru anul 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  

 

       Vicepreşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Valentin COVALI                                                                    Daniela VIDAICU 
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[ SFÂRȘIT ] 

 

 

                                                                     Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru 

pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Ludmila POPA Ministerul Justiţiei 

2 Viorel BERLIBA Ministerul Afacerilor Interne 

3 Veaceslav DIDÂC Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Valerian MÎNZAT Uniunea Avocaţilor 

5 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

6 Nadejda VIERU Procuratura Generală 

7 Valeriu CUPCEA Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a 

Corupţiei 

8 Alexandru CARMANOVICI Serviciul de Informaţii şi Securitate 

9 Vladislav GRIBINCEA Societatea Civilă 

10 Natalia BARGAN Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

B. Membrii observatori  

 Dumitriţa BOLOGAN NORLAM 

 Marit EVJEMO NORLAM 

 Denis ARCUŞA NORLAM 

 Bjoru LARSEN NORLAM 

C. Membrii invitați  

   

   

D. Secretariat  

 Daniela VIDAICU Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Constantin GURSCHI Curtea Supremă de Justiţie 

2 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

3 Veronica MIHAILOV-MORARU Societatea Civilă 

   

 


