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Data: 18 mai 2016 

Şedinţa nr. : 03/16 

Locul desfăşurării:sala mare (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Ion Costanda 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda: 

 

I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II. 

II. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

Ion Costanda – Ministerul Justiției 

Act. 2.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de procedura de numire 

şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia – Nerealizată 

Act. 2.2.6 punct. 4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul – Nerealizată 

Act. 2.2.8 punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii – Nerealizată 

Act. 2.3.1 punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară - Realizată 

parțial 

Nadejda Vieru – Procuratura Generală 

Act. 2.2.2 punct. 3 Elaborarea cadrului normativ necesar implementării modificărilor operate în Legea nr. 

294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură  - Realizată parțial 

Act. 2.2.6 punct. 5 Consolidarea sistemelor de securitate în sediile procuraturii – Realizată parțial 

III. Discuții generale: 

 - Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

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

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 6 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Ion Costanda:  
Stimați membri, chiar dacă nu avem cvorum, asta ar însemna că nu putem petrece ședința, nu putem aproba 

careva decizii, însă o putem petrece ca o ședință informativă, astfel declar deschisă şedinţa Grupului pentru 

coordonarea şi monitorizare a Pilonului II. 

 

Totodată, dați-mi voiesă vă comunic că, urmare a demersurilor înaintate către Ministerul Sănătății, dar și 

Centrului de Medicină Legală, în adresa Grupului de Lucru Pilon II a parvenit răspunsul Centrului de Medicină 

Legală, care ne comunică faptul că, în legătură cu realizarea acțiunii 2.3.1 p.1, a fost instituit un grup de lucru 

prin Ordinul Ministerului Sănătății cu nr.551 din 14.05.2013. Menționăm că, conform proiectului și planului 

cronologic, fondarea laboratorului urma să înceapă cu efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru proiectarea 

capacităților laboratorului genetic. Din afirmațiile dlui.Ion Cuvșinov, ex-director și membru al grupului de 

lucru, rezultă că grupul de lucru nu a acceptat proiectul, întrucît acț. 2.3.1 p.1 prevede în calitate de indicator de 

rezultat doar: Echipamentul necesar procurat, și nu include alte activități. Este de menționat că asigurarea 

funcționalității laboratorului genetic este un proces de durată și după dotarea acestuia cu tehnică, consumabile 

necesare și instruirea personalului, obiectivul dat poate fi atins după aproximativ un an de l afondare. Așadar, 

pentru finisarea procesului de fondare a laboratorului genetic, inițierea cercetărilor și asigurarea funcționalității 

acestuia sunt necesare fonduri în valoare de cca. 10 mln. lei.Totodată, atenționăm că odată fondat și pornit, 
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laboratorul va necesita anual finanțare semnificativă, volumul căreia va depinde de volumul și complexitatea 

cercetărilor și la moment nu poate fi estimat. 

 

Subiectul I. Alegerea Președintelui pentru Pilonul II 

 

Ion Costanda:  
Din lipsă de cvorum nu putem discuta acest subiect, îl păstrăm pentru ședința următoare. 

 

II. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni 
 

Ion Costanda: 

Act. 2.2.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Constituţiei în partea ce ţine de procedura de numire 

şi demitere a Procurorului General şi durata mandatului acestuia – Nerealizată. 

La etapa actuală, acțiunea respectivă poate fi considerată realizată, luînd în considerare faptul, că indicatorul 

stabilit pentru acțiunea respectivă („Proiect de lege elaborat şi remis spre examinare Guvernului”) a fost 

îndeplinit. În acest sens, comunicăm, că proiectul Legii pentru modificarea Constituției a fost expediat spre 

avizare prin scrisoarea nr. 03/4064 din 21 martie 2016.Proiectul de lege prenotat a fost expediat către CNA 

pentru efectuarea expertizei anticorupție prin scrisoarea nr.03/4566 din 31 martie 2016.Proiectul legii a fost 

expediat Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 03/4566 din 31.03. 2016. Proiectul de lege a fost aprobat 

la ședința Guvernului din 06.04.2016 (a se vedea Hotărîrea Guvernului nr. 431 din 11 aprilie 2016). 

 

Act. 2.2.6 punct. 4 Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune a organelor 

procuraturii cu publicul – Nerealizată 

 

Act. 2.2.8 punct. 3 Monitorizarea implementării modificărilor cadrului normativ în partea ce ţine de 

demilitarizarea instituţiei procuraturii – Nerealizată 

 

Act. 2.3.1 punct. 6 Elaborarea metodologiilor de efectuare a fiecărui tip de expertiză judiciară - Realizată 

parțial 
 

Subiectul III. Discuții generale. 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 17 iunie 2016, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 8 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul-verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului 

şi este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VII. Semnături  

 

Preşedintele Grupului de lucru  Secretarul Grupului de lucru  
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              ____________________                                                                               __________________ 

                    Ion Costanda                                                                                                        Igor Blanari           

 

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul II 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Victor Panțîru Uniunea Avocaţilor 

2 Veaceslav Iurțuc Ministerul Afacerilor Interne 

3 Igor Grosu Consilul Superior al Magistraturii 

4 Natalia Bargan Centrul de Telecomunicații Speciale 

5 Valeriu Cupcea Centrul Naţional Anticorupţie 

6 Ion Costanda Ministerul Justiției 

 B. Membrii observatori  

C. Membrii invitaţi  

1 Coșleț Mihail Sef adjunct Centru CTCEJ a IGP 

2 Grigore Moga DGUP a MAI 

3 Tudor Morari Ministerul Justiției, DAMEP 

4 Angela Zagaiciuc Ministerul Justiției, DAMEP 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul grupului de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Veaceslav Ionisie Serviciul Vamal 

2 Morozan N Serviciul de Informații și Securitate 

3 Liliana Catan Curtea Supemă de Justiție 

4 Valentin Covali Procuratura Generală 

5 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

6 Diana Demidețchi Procuratura Generală 

7 Svetlana Novac Institutul Naţional al Justiţiei 

 

 

 

 

 

  


