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Data: 15 mai 2013 

Şedinţa nr. : 4/13 

Locul desfăşurării: sala 104  (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Valentin COVALI 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

1. Alegerea Vicepreşedintelui Grupului de lucru. 

2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni pentru anul 2012 şi I trimestru al anului 2013: 

Procuratura Generală: 

- 2.2.5. p.1 - Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cause specifice şi 

oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate; 

- 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 justiţia penală 

şi problemele existente în acest domeniu; 

- 2.4.3. p. 1 - Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în înfăptuirea 

justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora. 

 

Ministerul Justiţiei: 

- 2.1.5. p. 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; 

- 2.2.2. p.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; 

- 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 instituţiei procuraturii. 

 

3. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013. 

 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţioor adiţionali. 

 

I. Informaţii 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 Vicepreşedintelui Grupului de lucru. 

 

Valentin COVALI: 

A se declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II, cu 

prezentarea  subiectelor pe ordinea de zi.  

Alegerea Vicepreşedintelui Grupului de lucru: 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului II 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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Unanim, a fost ales vicepreşedintele Grupului de lucru – Ludmila POPA.  

 

Subiectul 2. Monitorizarea modului de implementare al acţiunilor pentru care termenul de 

realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni pentru anul 2012 şi I trimestru al anului 2013. 

Nadejda VIERU:  
Acţ. 2.2.5. p.1 - Efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi 

oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate; 

 

A fost format grupul de lucru pentru efectuarea studiului privind necesitatea specializării procurorilor 

pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării procuraturilor specializate. A fost elaborat studiul 

privind necesitatea specializării procurorilor pe cauze specifice şi oportunitatea funcţionării 

procuraturilor specializate. Studiul a fost remis către membrii grupului de lucru, Procuratura Generală 

consideră oportună lichidarea procuraturile militare. 

Concluziile vor sta la baza propunerilor de modificare a Legii cu privire la Procuratură, în cadrul 

grupului de lucru comun. 

 

S-a decis: Acţiune realizată. 

 

Acţ. 2.2.7. p.1 - Efectuarea studiului privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani şi 

practicile internaţionale în domeniu; 

 

A fost elaborat studiul privind practica finanţării organelor procuraturii în ultimii ani şi practicile 

internaţionale în domeniu. Urmare a studiului prezentat a rezultat necesitatea preluării bunelor practici 

de finanţare a instituţiilor Procuraturii similar organelor justiţiei din unele ţări europene (procuraturi) şi 

instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova. Propunerile concrete urmează a fi examinate în 

grupul de lucru comun, care are ca scop identificarea experţilor, avînd termenul limită luna iulie 2013. 

 

S-a decis: Acţiune parţial realizată. 

 

Acţ. 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; 

 

Studiul privind colectarea şi analiza datelor statistice ce ţin de justiţia penală şi problemele existente în 

acest domeniu a fost elaborat şi prezentat secretariatului. Urmează a fi definitivat.  

 

S-a decis: Acţiune parţial realizată. 

 

Acţ.2.4.3. p. 1 - Analiza sistemului indicatorilor de performanţă a organelor implicate în înfăptuirea 

justiţiei penale şi a colaboratorilor acestora; 

 

Prin Ordinul Procurorului General (nr. 48/09 din 17 iulie 2012) a fost creat şi aprobat Grupul de lucru 

pentru realizarea acţiunii date. De asemenea, Procuratura Generală a venit cu propunerea către 

Ministerul Justiţiei pentru a se solicita de la fiecare instituţie implicată în înfăptuirea justiţiei penale 

(Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie) să se creeze la fel 

grupuri de lucru pentru stabilirea indicatorilor de performanţă pentru ca acţiunea să nu fie supusă 

riscului de nerealizare. 

 

S-a decis: Acţiune parţial realizată. 

 

Ludmila POPA: 

 

Acţ.2.1.5. p. 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; 
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Cu privire la 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, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 70 din 22.02.2013 a fost instituit grepul de lucru pentru 

identificarea deficienţelor şi lacunelor existente în legislaţia procesual penală a RM, incompatibile cu standardele stabilite de CEDO şi 

jurisprudenţa CtEDO. De asemenea, a fost aprobat planul de lucru al şedinţelor grupului de lucru menţionat. A avut loc şedinţa la 

data de 03 aprilie 2013, iar termenul limită de realizare a fost stabilit septembrie-octombrie 2013. 

 

S-a decis: Acţiune parţial realizată. 

   

Acţ. 2.2.2. p.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; 

 

A fost realizat studiul 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 de către Institutul de Reforme Penale cu suportul  Ambasadei SUA, iar în 

procesul elaborării procurorii au răspuns la un chestionar întru definitivarea studiului. Studiul poate fi 

remis secretariatului.  

 

S-a decis: Acţiune realizată. 

 

Acţ. 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. 

 

A fost studiată legislaţia mai multor ţări în acest domeniu. A fost selectată şi analizată practica 

internaţională ce ţine de statutul de magistrat al procurorilor, mandatul Procurorului General, purtarea 

uniformei, atribuţiile procuraturii, etc. 
 

S-a decis: Acţiune parţial realizată. 
 

 

Subiectul 3. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru 

anul 2013. 

Valentin COVALI: 

Este necesar ca Secretariatul să elaboreze şi să remită un demers către instituţii pentru 

responsabilizarea elaborării planului de acţiuni.  

 

Subiectul 4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
Următoarea şedinţă a fost stabilită unanim pentru data de 12 iunie 2013. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 12 iunie 2013, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  
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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  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                 Valentin COVALI                                                         Natalia CRISTIAN           

                                                      

 

[ 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 Ludmila POPA Ministerul Justiţiei 

2 Gheorghe MALIC Ministrerul Afacerilor Interne 

3 Veceslav DIDÂC Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Constantin GURSCHI Curtea Supremă de Justiţie 

5 Natalia BARGAN Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

6 Valentin COVALI Consiliul Superior al Procurorilor 

7 Nadejda VIERU Procuratura Generală  

8 Alexandru CARMANOVICI Serviciul de Informaţii şi Securitate 

9 Anatolie ŢURCAN Consiliul Superior al Magistraturii  

10 Valeriu CUPCEA Centrul Naţional Anticorupţie  

 B. Membrii observatori  

1 Dumitriţa BOLOGAN NORLAM 

2 Pavel POSTICA Promo LEX 

C. Membrii invitaţi  

1 Edward LUCACI Consilier MJ al României  

2 Virginijus SOBUTIS Adviser  

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Grigore MANOLE Uniunea Avocaţilor 

2 Veaceslav IONESIE Serviciul Vamal 

3 Veronica MIHAILOV-

MORARU  

Reprezentant al Societăţii civile 

4 Vladislav GRIBINCEA Reprezentant al Societăţii civile 

 


