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Grupul de coordonare pentru coordonarea implementării  

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinței 18 martie 2013 

 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiţei (of. 104, str. 31 August 1989, nr. 82) 

 

Programul ședinței: 

16.00 – 16.15 Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei în 2012: succese, provocări, soluții 

 

Oleg Efrim, Ministrul Justiției, președinte Grupul de Coordonare 

16.15 – 16.25 Prezentarea raportului anual privind implementarea Pilonului VII al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în anul 2012 

 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

16.25 – 16.35 Discutarea Planului de activitate al Grupului pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului VII în 2013 

 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

16.35 – 16.45 Probleme în activitatea Grupurilor sectoriale ce solicită atenția 

Grupului pentru coordonarea implementării Strategiei 

 

Dumitru Visterniceanu, președinte Grup sectorial Pilon III 

16.45 – 16.55 Raport preliminar asupra Planului de comunicare privind 

promovarea rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011-2016  

 

Sabina Cerbu, șeful cabinetului Ministrului Justiției  

16.55 – 17.05 Informații cu privire la asistența Uniunii Europene în sectorul justiției 

în anul 2013  

 

Andrei Vrabie, Delegația UE în Republica Moldova  

Adrian Ermurachi, Cancelaria de Stat 

17.05 – 17.15 Discutii generale. Concluzii 

 

 

 

La ședință au fost prezenţi următorii membri cu drept de vot:  

1) Oleg EFRIM – ministrul justiţiei, preşedinte al gurpului de lucru pentru Pilonul VII; 

2) Lilia IONIŢĂ – Ministerul Justiţiei; 

3) Ludmila DIMITRIŞIN – Ministerul Finanţelor; 

4) Lucreţia CIUREA – Cancelaria de Stat; 

5) Nichifor COROCHII – preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul I; 

6) Valentin COVALI – preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul II; 

7) Dumitru VISTERNICEAN – preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul III; 

8) Victor ZAHARIA – preşedinte al Grupului de lucru pentru Pilonul VI; 

 

De asemenea, au fost prezenți: 

9) Andrei VRABIE – Delegaţia Uniunii Europei în Repulica Moldova; 

10) Ghenadie BARBĂ – Oficiul Consiliului Europei în republica Moldova; 
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11) Eugen POPOVICI – Consiliul Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor 

de Drept; 

12) Olesea KOVALI-Stamate – monitor al societății civile; 

13) Ausra RAULICKYTE – consilier al ministrului justiției; 

14) Olivia PÎRȚAC – membră a secretariatului grupurilor de lucru; 

15) Natalia CRISTIAN - membră a secretariatului grupurilor de lucru. 

 

La ședință n-au fost prezenţi, din motive obiective, următorii membri cu drept de vot:  

1) Vladimir GROSU – viceministrul justiţiei, vicepreşedintele Grupului de lucru Pilonul VII; 

2) Nadejda VIERU – preşedintele Grupului de lucru pentru Pilonul IV; 

3) Sabina CERBU – preşedintele Grupului de lucru pentru Pilonul V 

 

 

Informații administrative: 

a. Şedinţa a fost prezidată de dl Oleg EFRIM; 

b. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri; 

c. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

d. Din cauza absenţei raportorului pentru subiectul 5, acesta urmează a fi stabilit pe ordinea de zi 

în cadrul următoarei şedinţe a Grupului de lucru pentru pilonul VII 

 

1. Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

în 2012: succese, provocări, soluții 

Oleg EFRIM:  

Este prima şedinţă din acest an a Grupului de coordonare a implementării Strategiei (și a cincea 

în general). În acest moment avem deja cumulate și analizate toate datele cu privire la 

implementarea Strategiei de reformă în sectorul justiției în acest an, și putem să punctăm într-o 

modalitate mai sigură rezultatele, restanțele existente, provocările cu care ne confruntăm, dar și 

soluțiile care se întrevăd.  

 

În prima jumătate a lunii februarie toate Grupurile sectoriale pe piloni s-au întrunit ca să facă 

bilanțul anual al realizărilor și nerealizărilor și au aprobat rapoartele anuale cu privire la 

implementarea Strategiei cu privire la fiecare pilon în parte. A rămas neaprobat raportul pentru 

Pilonul VII, care urmează a fi aprobat  în ședința de astăzi. În acest sens, datele au fost sintetizate 

și analizate și proiectul raportului expediat tuturor membrilor grupului nostru încă în primele 

săptămîni din luna ianuarie. 

 

Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în 2012, 

reflectă toate datele cu privire la gradul de implementare a acțiunilor prevăzute şi conține 2 părți: 

1) partea analitică, care generalizează toate datele atît din punct de vedere cantitativ, cît și 

calitativ și 2) partea tabelară, care trece în revistă nemijlocit fiecare acțiune care trebuia demarată 

în perioada raportată și oferă detaliile cu privire la gradul de implementare și măsurile 

întreprinse. 

 

Cea mai importantă concluzie a raportului este una în mod particular îmbucurătoare și rezidă în 

faptul că procesul de implementare a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei a demarat cu 

succes.  

 

În anul 2012 trebuia finalizată implementarea a 157 de acţiuni. Astfel, dacă e să judecăm 

cantitativ, la începutul anului 2013 procentajul de realizare deplină a acţiunilor este de 56%, 

nerealizare deplină de doar 13%, restul acţiunilor fiind în proces de realizare, adică aici avem în 

vedere cele 31% din acțiuni care sunt realizate parțial. (Dintre cele 157 de acţiuni scadente la 

data de 31 decembrie 2012 – 87 sunt realizate, ceea ce reprezintă un procentaj de 56% din 
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totalul de acţiuni, 49 sunt realizate parţial, ceea ce reprezintă 31% din total, iar 21 sunt 

nerealizate, acestea reprezentând 13% din total. ) 

 

În aceeaşi măsură, în tabelul din Anexa raportului este prezentată şi situaţia acţiunilor cu caracter 

continuu şi cu termen de realizare mai mare. Tabelul reflectă situaţia cu privire la 75 astfel de 

acţiuni, 60% din acestea fiind realizate pentru perioada raportată, 19% realizate parţial, iar cu 

privire la 21% nu s-au întreprins încă acţiuni de realizare. Procentul ceva mai mare de acţiuni 

nerealizate la acest capitol în raport cu grupul acţiunilor scadente indică spre faptul că multe 

din instituţiile responsabile încă nu au demarat realizarea acţiunilor cu termen mare de 

implementare. 

 

Analizînd gradul de realizare a acţiunilor în fiecare pilon aparte, observăm că în toţi pilonii se 

lucrează la activităţi şi sunt observate evoluţii pozitive, dar şi anumite nerealizări. Conchidem că 

ritmul de implementare este mai mult sau mai puţin echilibrat pe sectoare şi nu există sectoare 

problematice, ci doar acţiuni şi instituţii care ar putea fi apreciate astfel. 

 

Primul an de implementare a Strategiei şi a Planului de acţiuni a demonstrat existenţa a 

suficiente provocări şi probleme cauzate atât de circumstanţe obiective, cât şi subiective: 

insuficienţă de fonduri materiale, insuficienţă de resurse calificate, întârzieri şi inacţiuni din 

aceste şi alte motive, rezistenţa unor actori ai sectorului justiţiei faţă de reformele semnificative 

în domeniu ş.a.  

 

1) Cea mai mare provocare poate fi considerat faptul că implementarea Strategiei şi a Planului de 

acţiuni a început fără a avea toţi banii necesari în bugetul pentru anul 2012 şi o susţinere 

suficientă din partea donatorilor şi a partenerilor de dezvoltare. Aplicarea Strategiei şi a Planului 

de acţiuni presupune alocări financiare considerabile. Planul de acţiuni a scos în evidenţă 

necesitatea suplimentării cheltuielilor din sectorul justiţiei cu aproximativ 124 de milioane de 

euro pentru perioada de implementare a Strategiei, pentru a putea realiza adecvat reforma. 

Bugetul anului 2012 a fost unul în care nu au fost alocate resurse suplimentare pentru 

implementarea Strategiei. Respectiv, instituţiile au fost în situaţia de a realiza toate acţiunile 

prevăzute în baza bugetului aprobat, fără a avea surse suplimentare în acest scop sau să depună 

eforturi susţinute pentru a atrage potenţiali donatori. 

 

2) Multe întârzieri sunt datorate faptului că unele instituţii s-au implicat mai lent în procesul de 

implementare a Strategiei. Acest lucru, la rândul său, a fost cauzat în cele mai multe cazuri de 

faptul că Planul de acţiuni s-a publicat cu o mare întârziere – abia în iunie 2012.  

 

3) Există un număr mare de instituţii şi persoane concrete implicate în procesul de implementare 

a Strategiei ceea ce complică procesul de organizare a implementării acestui document de 

politici. Există instituţii care, fie din cauza unei structuri interne complexe, fie din cauza unor 

probleme de comunicare în interior, nu se implică la nivelul aşteptat. Amploarea Strategiei ca şi 

domenii de intervenţie şi număr de acţiuni este o provocare în sine. În paralel funcţionează un 

număr mare de grupuri de lucru, unele de monitorizare, altele pentru efectuarea studiilor şi 

legiferare, ceea ce angajează un număr sporit de resurse umane, şi cere atât eforturi 

organizaţionale susţinute, cât şi implicarea instituţiilor într-un număr mare de tipuri de acţiuni. În 

mod special, acest lucru este dificil pentru unele instituţii cu puţin personal şi capacitate redusă 

de implicare în raport cu nivelul pe care-l solicită implementarea Strategiei. Din motivul că în 

anul 2012 nu au fost suplimentate resursele bugetare ale instituţiilor responsabile, nu a fost 

posibilă ridicarea capacităţilor instituţionale prin angajarea noilor colaboratori. În multe cazuri, 

colaboratorii existenţi ai instituţiilor nu fac faţă solicitărilor atît din perspectiva numărului de 

activităţi, dar şi din perspectiva calificării, or, noile tipuri de activităţi solicită suplimentarea 

personalului cu angajaţi de altă calificare şi abilităţi profesionale. 
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4) O altă provocare o constituie rezistenţa unor actori ai sectorului la reformarea mai drastică a 

sistemului în care activează, cu scopul creşterii nivelului de transparenţă şi reducerii nivelului 

corupţiei în sistem.  

 

5) Multe întârzieri şi nerealizări se datorează faptului că pentru unele acţiuni au fost estimate 

termene prea scurte de realizare care, din motivul publicării întârziate a Planului de acţiuni, au 

devenit nerealiste. Există şi acţiuni depăşite sub aspect de necesitate din cauza evoluţiilor active 

pe segmentul respectiv, care nu mai justifică întoarcerea la etape anterioare ale procesului. De 

regulă, este vorba de efectuarea unor studii anterior proiectelor de lege. Din cauza presiunilor 

temporale, etapa studiului a fost inclusă în procesul de elaborare şi nu a fost formalizată printr-un 

document separat. Aceste acţiuni apar ca nerealizate în raport, deşi ele nu mai sunt necesare. 

 

6) Deşi s-a reuşit atragerea unor donatori pentru implementarea unor activităţi, aplicarea de către 

aceştia a unor proceduri extrem de lungi pentru a acorda suportul promis, a dus în final la 

nerespectarea termenelor şi începerea tardivă a realizării respectivelor acţiuni care, la rândul său, 

cauzează în lanţ alte întârzieri. 

 

7) În perspectivă, o provocare ar putea-o constitui tendinţa instituţiilor de a amâna demararea 

realizării acţiunilor cu termen mare de implementare, ceea ce ar putea provoca nerealizări în 

termen la o etapă ulterioară. 

 

8) Un efect riscant îl are şi tendinţa donatorilor de a se retrage din categoria celor care acordă 

suport substanţial sectorului justiţiei, sub influenţa perspectivei suportului bugetar major care va 

fi acordat de UE. 

 

A fost expusă vizita de lucru în Bosnia şi Herţegovina, țară care şi ea se află în proces de 

implementare a strategiei de reformare a sectorului justiţiei şi care după 5 ani de implementare 

erau foarte fericiţi că au reuşit 10 % din acţiuni să fie implementate. Speră ca noi după 5 ani de 

implementare a strategiei să avem un procentaj mult mai mare. Cel puţin după primele evaluări 

ale I-lui an procentajul depăşeşte 50% şi acest lucru este unul îmbucurător.  

 

Deși numărul de probleme pe care l-am identificat nu este unul mic, este îmbucurător faptul că 

aceste probleme nu sunt imposibil de rezolvat. Dimpotrivă, soluțiile sunt în multe cazuri evidente 

și, chiar accesibile. 

 

1) Astfel, cea mai mare provocare existentă – lipsa de resurse financiare şi umane privind 

implementarea Strategiei, urmează a fi soluţionată datorită suportului bugetar acordat de 

Uniunea Europeană pentru sectorul justiţiei. Adoptarea Strategiei a permis UE să includă 

Moldova în cadrul Programului Uniunii Europene de sprijin al politicii sectoriale în domeniul 

justiţiei. În cel mai scurt timp, Moldova urmează să beneficieze de asistenţă în mărime de cca. 52 

milioane de Euro în calitate de suport bugetar îndreptat spre finanţarea sectorului justiţiei. De 

asemenea, s-a ajuns la un acord cu UE ca, adiţional, să se ofere 8 milioane de Euro în calitate de 

fonduri mult pentru mai mult (more for more). Primele tranşe din cadrul acestui suport bugetar 

urmează a fi virate în anul 2013.  

 

Ministerul Justiţiei a luat în considerare suportul promis de UE, iar cheltuielile pentru 

implementarea Strategiei, începând cu anul 2013, sunt deja prevăzute în Cadrul Bugetar pe 

Termen Mediu pentru anii 2013-2015, ceea ce urmează să constituie un temei suficient pentru a 

continua cu succes implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în următorii ani. În 

anul 2013 în raport cu anul 2012 bugetul alocat activităţii şi dezvoltării sectorului justiţiei a 

crescut cu 59,6 % 
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2) Pentru a contracara rezistenţa crescândă a unor categorii de profesionişti faţă de reforme, este 

nevoie de eforturi conjugate la nivel de Guvern, diverse instituţii ale sectorului justiţiei, donatori, 

societate civilă. Se cere o informare activă generala a cetăţenilor şi stimularea procesului 

participativ al acestora. În paralel, sunt necesare eforturi la nivel intern, prin motivarea şi 

implicarea profesioniştilor în procesul de reformă, stimularea apariţiei agenţilor schimbării în 

fiecare din ramurile şi profesiile sectorului justiţiei, care să devină lideri şi promotori ai reformei 

din interiorul profesiei. Mecanismele de coordonare şi monitorizare create şi instruirea periodică 

direcţionată spre realizarea scopurilor Strategiei dezvoltă cultura participării şi o altă viziune 

privind implicarea şi cooperarea între instituţii. Ele ajută la schimbarea mentalităţii actorilor 

implicaţi. Chiar şi dacă dezvoltarea culturii participării şi colaborării nu se produce ad-hoc şi cu 

efect imediat, în timp aceste schimbări devin vizibile.  

 

3) O serie de dificultăţi vor putea fi depăşite datorită instruirilor planificate, direcţionate atît la 

perfecţionarea abilităţilor pentru realizarea acţiunilor concrete prevăzute de reformă, cît şi a celor 

orientate la îmbunătăţirea abilităţilor de planificare strategică, inclusiv bugetară, coordonare, 

monitorizare şi comunicare cu publicul.  

 

4) Provocările ce ţin de realizarea optimă a procesului de coordonare şi monitorizare urmează a 

fi soluţionate cu ajutorul Proiectului pentru susţinerea coordonării reformei din sectorul justiţiei 

al Moldovei, un proiect de asistenţă tehnică ce urmează a fi demarat în prima jumătate a anului 

2013 graţie suportului UE. Acest proiect are scopul de a îmbunătăţi procesul de coordonare şi 

planificare atât în interiorul instituţiilor, pentru a creşte capacitatea acestora de a implementa 

optim măsurile din cadrul reformei, cât şi de a susţine şi perfecţiona mecanismul instituit de 

coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei. 

 

5) Indiferent de motivul întârzierilor şi nerealizărilor, orice acţiune trebuie implementată în cel 

mai scurt timp posibil ulterior termenului scadent şi urmează să se aplice principiul conform 

căruia neexecutarea la timp nu scuteşte de executare. Ţinând cont de faptul că susţinerea 

bugetară sporită în anul 2013 va face ca problema insuficienţei resurselor să fie depăşită, scopul 

urmărit în 2013 trebuie să fie realizarea în paralel a tuturor acţiunilor restante, precum şi cele 

care sunt prevăzute pentru anul în curs, astfel încât să se intre în ritmul respectării stricte a 

termenelor de implementare prevăzute în Planul de acţiuni.  

 

6) În acelaşi timp, începând cu anul 2013 estimăm apariţia unor noi provocări. În primul rând, ne 

aşteptăm la faptul că amplificarea semnificativă a bugetului în 2013 poate cauza problema unei 

posibilităţi reduse de asimilare a banilor, în primul rând din motive obiective: lipsa cadrului 

normativ adecvat, numărul personalului neajustat volumului sporit de activităţi, dar şi 

incapacitatea unei adaptări rapide la noile condiţii şi practici de lucru. Soluţiile rezidă în 

amendarea cadrului normativ relevant, sporirea capacităţii instituţiilor şi angajarea unui număr 

suficient de personal, instruirea adecvată a personalului şi o coordonare eficientă a proceselor din 

cadrul organizaţiilor, pentru excluderea inactivităţilor. 

 

Pentru a evita problema asimilării neadecvate a suportului bugetar şi a asigura implementarea 

calitativă şi la timp a acţiunilor, urmează a fi monitorizate procedurile existente de planificare şi 

a fi făcute ajustările necesare pentru ca să existe o planificare adecvată a utilizării resurselor. 

Trebuie schimbate practicile interne existente şi mentalitatea conform căreia personalul 

responsabil de finanţe şi cel responsabil de implementarea activităţilor activează în mod separat 

şi nu cooperează la modul necesar. 

 

În consecinţă a fost supus votului aprobarea Raportului general cu privire la implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în 2012. 
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Decizie: Raportul a fost aprobat unanim 

 

2. Prezentarea raportului anual privind implementarea Pilonului VII al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei în anul 2012 

 

Oliva PÎRŢAC:  

Raportul pentru Pilonul VII a fost analizat, sintetizat şi introdus în raportul general. Proiectul 

raportului a fost remis membrilor Grupului încă în luna ianuarie. Astăzi, în cadrul şedinţei 

urmează a fi aprobat. Situaţia Pilonului VII este una destul de bună. Conform planului de acţiuni 

au fost planificate 33 acţiuni: 22 acţiuni cu caracter scadent şi 11 cu carecater continuu. Raportul 

este efectuat confrom Metodologiei aprobate. 

 

Făcînd o raportare la conținutul acțiunilor, putem spune că majoritatea acțiunilor sunt realizate, 

însă există anumite întîrzieri la acțiunile ce țin de îmbunătățirea procesului de legiferare, în mod 

particular elaborarea noilor acte normative care să îmbunătățească reglementarea creației 

legislative, și anumite probleme de realizare, din lipsă de resurse financiare, la acțiunile care țin 

de aspecte IT (tehnologii informaționale). 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 7.1.4. p. 1 - Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii implicate în procesul de reformă a 

sectorului justiţiei; 

2) 7.2.2. p. 4 - Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative; 

3) 7.2.3. p. 1 - Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea publicului larg la actele normative 

(baza de date). 

 

Decizie: Raportul a fost aprobat unanim. 

 

3. Discutarea Planului de activitate al Grupului pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului VII în 2013 

 

Oliva PÎRŢAC:  

Planul de activitate pentru Pilonul VII este structurat în două părţi. I-a parte ţine de activitatea 

Grupului de lucru. A II-a parte ţine de realizarea acţiunilor preconizate pentru anul 2013 dar şi 

cele cu termen scadent 2012 care au fost realizate parţial sau nerealizate.  

Decizie: a fost aprobat unanim Planul de activitate şi pe parcurs acesta va putea fi ajustat. 

 

4. Probleme în activitatea Grupurilor sectoriale ce solicită atenția Grupului pentru 

coordonarea implementării Strategiei 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

1) Cu privire la privire la prezenţa nesatisfăcătoare unor membri în cadrul şedinţelor Grupurilor 

de lucru pentru Pilonii I-VI. Acest fapt determină o activitate ineficientă a acestora din lipsa 

cvorumului. 

2) Cu privire la calitatea informaţiei prezentată de instituţiile responsabile de relizarea acţiunilor 

din Planul de acţiuni. Informaţia este prezentată incomplet, nerespectînd termenul şi criteriile de 

raportare stabilite în Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei.  

3) În Planul de acţiuni sunt mai multe acţiuni care ţin de modificările aceluiaşi act legislativ. 

Toate modificările aceluiași act legislativ ar fi cazul să fie făcute o dată. 

4) Unele acțiuni au fost prevăzute ab initio cu termene nerealistice de realizare – de ex sunt 

asemenea acțiuni referitoare la administratorii autorizați. 
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5) Se atestă cazuri cînd realizarea unor acţiuni ţine de realizarea altor acţiuni, care sunt 

tergiversate (de ex.: în Pilonul III există problema cu privire la elaborarea proiectului de lege cu 

privire la notariat). 

6) Cu privire la monitorizarea efectuată de Promo Lex în parteneriat cu AGER. Ce înseamnă 

monitorizarea monitorizării monitorizării reformei sectorului justiției? Eu cred că grupurile 

create pentru monitorizare au credibilitatea necesară.  

 

Noi suținem afirmația ministrului – indiferent de ce se întîmplă pe plan politic reforma trebuie să 

continue și grupurile trebuie să continue să lucreze și să fie chiar mai active decît au fost. 

 

O ultimă problemă este implicarea Parlamentului în reforma sectorului justiției: acțiunile se 

termină de regulă cu remiterea proiectului la Guvern, iar deja ceea ce se întîmplă în Parlament nu 

este acoperit și ei pot distorsiona tot sau stagna reforma... 

 

Oleg Efrim: înțeleg și susțin punctul dvs de vedere, dar noi nu putem obliga Parlamentul să 

adopte o anumită lege. Deși în Matricea de politici deja sunt obligații și pentru Parlament. 

 

PromoLex (Olesea Kovali-Stamate):  

Asociația Promo-LEX și Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă implementează 

Proiectul „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”. 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și va dura 2 ani. Proiectul îşi propune să 

monitorizeze reforma în sectorul justiţiei şi, în special, va evalua modul în care sunt realizate 

activitățile cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a 

Sectorului Justiției (SRSJ) – primul component, și va monitoriza şedinţele de judecată – al doilea 

component. Deşi monitorizarea propriu-zisă a început în luna februarie 2013, Asociația Promo-

LEX și Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabil consideră drept necesară trecerea în 

revistă a progreselor şi deficiențelor înregistrate în realizarea activităţilor din Planul de Acţiuni 

prevăzute pentru anul 2012.  

Primul raport comprehensiv asupra mersului reformei ce va include concluzii în baza 

monitorizării şedinţelor de judecată va fi prezentat în luna aprilie a.c. (raport intermediar) şi iulie 

a.c. (raportul deplin).  

Alte 4 rapoarte (2 intermediare și 2 depline) vor fi lansate la fiecare trei luni, pe parcursul 

următorului an şi jumătate. 

Putem asista și la realizarea unor acțiuni – spre exemplu analizarea gradului de satisfacție al 

justițiabililor. Vom desfășura sondaje de opinie, avem chestionare. 

 

Ausra Raulickyte: avem o acțiune în Matricea de politici – trebuie să calculăm cîte procente de 

cauze sunt înregistrate audio. Credem că Promolex ar putea să exercite și această funcție din 

moment ce au observatori în instanțe. 

 

Decizie: Membrii Grupului de lucru au luat act de problemele expuse în activitatea Grupurilor 

sectoriale. 

 Secretariatul grupurilor de lucru va elabora un demers către instituţiile ai căror mebri fac parte 

din Grupurile de lucru pentru pilonii I-VI în vederea confirmării întregii liste a reprezentanţilor 

instituţiei în Grupurile de lucru şi supleanţilor acestora, pentru fiecare Pilon în parte. 

 

 

5. Raport preliminar asupra Planului de comunicare privind promovarea rezultatelor 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016  
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Din cauza că raportorul - Sabina Cerbu, nu este prezentă din motive obiective, subiectul se 

amână pentru următoarea ședință. 

 

6. Informații cu privire la asistența Uniunii Europene în sectorul justiției în anul 2013  

 

Andrei VRABIE:  

Am 2 informații: una buna și una mai puțin bună. Cea bună este că în curînd va fi lansat un 

proiect de asistenţă tehnică pentru procesul de coordonare și monitorizare. Proiectul va începe în 

aprilie-mai. Liderul de proiect cunoaște situația din Moldova și a mai activat aici. 

 

În ce privește suportul bugetar, sperăm să fie ales Guvernul, or situația prezentă ne pune piedici 

și nouă. Din considerente politice la moment semnarea acordului pentru suport bugetar este 

îngehţată de către Bruxelles. Problema de bază vine din incapacitatea guvernului de a semna 

anumite acte, şi anume acorduri internaționale, dar și acte interne, și anume  Strategia cu privire 

la gestionarea finanţelor publice. Din acest considerent, chiar dacă acordul va fi semnat nu poate 

avea loc nicio vărsare de bani în bugetul RM fără aprobarea acestei Strategii. 

 

7. Discuţii generale. Concluzii 

 

Dl Dumitru VISTERNICEAN propune ca la şedinţa Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de drept să fie invitaţi şi preşedinţii Grupurilor de lucru 

sectoriale. 

 

Anexă la procesul-verbal: 

1. Agenda ședinței;  

2. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței;  

3. Raportul general cu privire la implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anul 2012: succese, provocări, soluţii; 

4. Raportul anual pentru Pilonul VII. 

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

 

Președinte ședință: 

 

Oleg EFRIM  ________________    

 

Secretar ședință: 

 

Olivia PÎRŢAC  _______________ 
 


