Anexa.2
TITLUL III. JUSTIŢIE, LIBERTATE ŞI SECURITATE
Nr. de măsuri ce urmau a fi realizate 2014-2015 – 43 măsuri
Nr. de măsuri realizate – 26 + 1 (termen 2016) măsuri
Nr. de măsuri nerealizate – 17 măsuri
Nivel de armonizare la acquis conform AA în % din total – 0% (0 din 2)
Nivelul de realizare a acțiunilor în % – 60%

REALIZĂRI
Art. 13 Protecția datelor cu caracter personal
Aprobarea Instrucţiunilor Centrului Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal privind
prelucrarea datelor cu caracter personal în sectorul
educaţional (21.01.2015)

IMPACT
Clarificarea particularităţilor de
aplicare a regulilor de protecţie a
datelor cu caracter personal în
sectorul educaţional

RESTANȚE
Modificarea Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008, în scopul
revizuirii efectivului-limită al Centrului Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal, concretizării
atribuţiilor, precum şi asigurării consolidării capacităţilor
instituţionale ale acestei autorităţi
Completarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia
datelor cu caracter personal cu prevederi care ar urmări
crearea cadrului juridic necesar aplicării Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului privind protecţia datelor cu
caracter personal prelucrate în cadrul cooperării poliţieneşti şi
judiciare în materie penală şi cu prevederi de armonizare la
Recomandarea nr. R (87) 15 din 17 septembrie 1987 a
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care
reglementează utilizarea datelor cu caracter personal în
activitatea poliţiei

Art. 14 Cooperarea în domeniul migrației, al azilului și al gestionării frontierelor
Elaborarea Raportului analitic al Profilului Migraţional
Extins al RM (ediţiile 2008 – 2013 şi 2009 – 2014)

Consolidarea infrastructurii şi asigurarea cu echipament
a secţiilor regionale de combatere a şederii ilegale a
străinilor (mun. Cahul şi mun. Bălţi)
Renovarea centrului de integrare pentru străini din Cahul

Consolidarea coerenţei de
elaborare a politicilor în domeniul
migraţiei şi dezvoltării prin
utilizarea unei baze solide de date
empirice
Eficientizarea activităţii secţiilor
regionale de combatere a şederii
ilegale a străinilor prin asigurarea
echipării corespunzătoare a
acestora
Îmbunătăţirea condiţiilor la
centrul de integrare pentru străini
din Cahul

Ajustarea Legii nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind
azilul în RM la legislaţia UE şi cele mai bune practici europene

Aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015 – 2020 privind
implementarea Strategiei naţionale în domeniul migraţiei şi
azilului (2011-2020)
Organizarea confecţionării şi eliberării documentelor de
călătorie pentru refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară
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Aprobarea Strategiei naţionale de management integrat
al frontierei de stat pentru anii 2014 – 2016
(10.12.2014)
Semnarea Acordului RM – Ucraina cu privire la
organizarea schimbului de informaţie privind persoanele
şi mijloacele de transport, cu care persoanele
traversează frontiera moldo – ucraineană (4.11.2015)
Consolidarea infrastructurii de frontieră moldo –
ucraineană prin intermediul proiectelor co-finanţate de
UE, în special începerea reconstrucţiei punctului de
trecere a frontierei Palanca şi dotarea Departamentului
Poliţiei de Frontieră cu 9 autospeciale cu sistem de
termoviziune (decembrie 2015). Acest proces se va
continua prin alte patru proiecte co-finanţate de UE
referitoare la punctele de trecere a frontierei Pervomaisc
– Cuciurgan şi Giurgiuleşti – Reni, precum şi la schimbul
automatizat de informaţii şi punctele de contact

Consolidarea gestionării frontierei
de stat prin:
a) aplicarea conceptului de
management integrat al frontierei,
b) perfecţionarea schimbului de
informaţii cu Ucraina şi
c) îmbunătățirea infrastucturii de
frontieră și dotării autorităților
naționale competente

Art. 16 Prevenirea și combaterea criminalității organizate, a corupției și a altor activități ilegale
Intrarea în vigoare a Acordului privind cooperarea
operaţională şi strategică RM – Europol (23.07.2015)
Semnarea Aranjamentului administrativ de cooperare
între Centrul Naţional Anticorupţie şi Oficiul European de
luptă Antifraudă (OLAF) (26.10.2015)
Aplicarea mecanismului de verificare a stilului de viaţă
față de poliţişti şi colaboratori ai Centrului Naţional
Anticorupţie

Elaborarea proiectului Conceptului de monitorizare şi
evaluare a politicilor naţionale de prevenire şi combatere
a traficului de fiinţe umane

Creşterea capacităţilor
autorităţilor naţionale de
prevenire şi combatere a
criminalităţii şi corupţiei prin:
a) consolidarea relaţiilor cu
agenţiile relevante ale UE, în
special cu Europol şi OLAF
b) Colectarea datelor
suplimentare pentru evaluarea
riscurilor corupționale existente în
privința polițiștilor și
colaboratorilor ai Centrului
Național Anticorupție
După adoptarea și punerea în
aplicare a conceptului va fi
posibilă îmbunătățirea calității
politicilor naționale de prevenire și
combatere a traficului de ființe
umane

Revizuirea prevederilor Codului penal şi Codului
contravenţional pentru a aplica obiectivul sancţiunii
descurajatoare şi concretizarea anumitor particularități
privind incriminarea actelor de corupţie ce ţin de competenţa
Centrului Naţional Anticorupţie

Dezvoltarea unui concept integrat de analiză a riscului în
domeniul combaterii criminalităţii informatice

Art. 17 Lupta împotriva drogurilor ilicite
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Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor
acestora, supuse controlului, a fost completată cu 26
substanţe noi (16.06.2015)

Îndeplinirea precondiției juridice
necesare pentru reacția adecvată
a autorităților naționale la cazurile
de trafic ilicit de 26 substanțe
narcotice, psihotrope și precursori
noi.

Promovarea amendamentelor la Legea nr. 382-XIV din 6 mai
1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi
psihotrope şi a precursorilor şi punerea în aplicare a legii
respective

Art. 18 Spălarea de bani și finanțarea terorismului
Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei
2005/60/CE* privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv prin
modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului

Notă: Directiva 2005/60/ a fost înlocuită cu Directiva
2015/849/. Centrul Naţional Anticorupţie, fiind instituţie
principală responsabilă pentru realizarea acestei măsuri,
consideră oportun de a armoniza legislaţia naţională la
prevederile Directivei 2015/849/ după realizarea evaluării
naţionale a riscurilor. Se planifică că procesul de armonizare
se va finaliza către luna iulie 2017.
Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei
2006/70/CE de stabilire a măsurilor de aplicare a Directivei
nr. 2005/60/CE în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor
expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurile
simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de
exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în
mod ocazional sau la scară foarte limitată, în mod special prin
modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului

*ibidem
Art. 20 Cooperare judiciară
Ratificarea Acordului de cooperare între RM şi Eurojust
(28.05.2015)

Consolidarea capacităţilor de
investigare a crimelor
transfrontaliere, beneficiind de
asistența Eurojust. *după intrarea
în vigoare a acordului, eventual
trim II.2016
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