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O R D I N 

 

privind aprobarea modificărilor și completărilor Regulamentului cu privire la 

funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  coordonarea şi monitorizarea implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  
 

mun. Chişinău 

 

25 martie 2014                                                             Nr. 165 

 

 

 

În vederea executării Domeniului de intervenţie specifică 7.1.2. din Anexa Legii nr. 231 

din 25 noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1-6, art. 6), 

  

 

ORDON: 

 

 

1. Se aprobă modificările și completările la Regulamentul cu privire la grupurile de lucru 

pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentului ordin. 

 

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Secţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor. 

 

 

 

 

Ministru                                                       Oleg EFRIM 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 MИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 
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Anexă nr. 1 

 

 

REGULAMENT  

 

cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016  

 

 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 

1. Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (în 

continuare – Regulament) stabileşte procedura de formare şi de organizare a activităţii 

Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 (în continuare – Grupuri de lucru), funcţiile Grupurilor 

de lucru, modul de colaborare a Grupurilor de lucru cu donatorii, partenerii de dezvoltare şi 

societatea civilă, precum şi mecanismul de soluţionare a conflictelor între instituţiile 

responsabile de implementarea Strategiei.  

2. Monitorizarea şi coordonarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

(în continuare – Strategia) se realizează prin monitorizarea îndeplinirii măsurilor din Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, 

aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 109-112, art. 371).   

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie: 

instituţii - entităţile specificate în Strategie şi Planul de Acţiuni responsabile de 

implementarea acestor acte legislative. Lista concretă a instituţiilor responsabile este stabilită în 

Anexa nr. 1 a prezentului Regulament; 

donatori / parteneri de dezvoltare - organizaţiile care au potenţialul de a dona mijloace 

financiare şi/sau de a oferi asistenţă tehnică pentru procesul de reformare şi modernizare a 

sectorului justiţiei din Republica Moldova; 

         grup de lucru – grupurile sectoriale şi de coordonare, formate din reprezentanţi ai 

instituţiilor responsabile de implementarea Strategiei, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor 

societăţii civile care desfăşoară cu titlu permanent activităţi în domeniile relevante ale Strategiei;  

          monitorizare – activitatea de colectare, analiză şi sinteză a informaţiilor pentru stabilirea 

progresului privind implementarea Strategiei în conformitate cu obiectivele şi rezultatele stabilite 

de aceasta;  

coordonare – organizarea procesului de colectare a informaţiilor de la instituţii, de schimb 

de informaţii, de realizare a acţiunilor comune, precum şi soluţionarea conflictelor între instituţii 

în cadrul procesului de implementare a Strategiei.  

4. Se stabilesc trei nivele de coordonare a procesului implementării Strategiei: 

a) coordonatori de nivelul trei – şase grupuri sectoriale, constituite potrivit primilor şase 

piloni din Strategie; 

b) coordonator de nivelul doi – un grup de coordonare, responsabil de monitorizarea şi 

coordonarea implementării Pilonului VII şi Strategiei în ansamblu.  

c) coordonator de nivelul unu -  Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept (în continuare Consiliul naţional. 

5. Grupurile sectoriale raportează către Grupul de coordonare, care, la rândul său, 

raportează Consiliului naţional 
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Capitolul II 

Procedura de formare şi organizare a activităţii Grupurilor de lucru 
 

6. Grupurile de lucru se formează prin ordinul Ministrului Justiţiei. Ordinul instituie 

componenţa Grupurilor de lucru, având caracter imperativ doar în privinţa instituţiilor 

reprezentate şi/sau a funcţiilor deţinute, în cazurile în care funcţia este indicată expres.  

7. Membrii grupurilor de lucru, reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de 

implementarea Strategiei sînt înlocuiţi  în cazul în care îşi pierd apartenenţa profesională faţă de 

instituţia pe care o reprezintă fie în virtutea oricăror motive, de către instituţia care i-a desemnat. 

8. Persoanele care reprezintă instituţiile desemnate în grupurile sectoriale şi/sau funcţiile 

respective, în cazul grupului de coordonare, sunt membri cu drept de vot. În fiecare grup de lucru 

este delegat un membru cu titlu de observator – reprezentant al comunităţii donatorilor şi 

partenerilor de dezvoltare, precum şi membri invitaţi, reprezentanţi ai altor instituţii, organizaţii, 

implicate direct sau indirect în implementarea Strategiei, prezenţa cărora este considerată 

necesară pentru activitatea optimă a Grupurilor de lucru. 

9. Calitatea de membru al Grupurilor de lucru a căror activitate este reglementată de 

prezentul Regulament este compatibilă cu funcţia de membru a altor grupuri de lucru create 

pentru implementarea Strategiei. 

10. Componenţa sau numărul grupurilor sectoriale pot fi modificate, fie acestea pot fi 

dizolvate, la propunerea Grupului de coordonare prin ordinul Ministrului Justiţiei, dacă acest 

lucru este necesar pentru realizarea implementării optime a Strategiei.  

11. În scopul eficientizării activităţii Grupurilor sectoriale, prin ordinul Ministrului 

Justiţiei pot fi create subgrupuri cu competenţă mai îngustă .  

12. Fiecare Grup sectorial îşi alege un preşedinte şi un vicepreşedinte cu majoritatea 

voturilor membrilor prezenţi. 

13. Preşedintele Grupului sectorial: 

a) prezidează şedinţele grupului de lucru;  

b) asigură respectarea ordinii de zi, precum şi focusarea discuţiilor pe subiectele relevante; 

c) semnează procesul verbal și demersurile Grupurilor de lucru;  

d) reprezentă Grupul sectorial în Grupul de coordonare a implementării Strategiei;   

e) prezintă rapoarte publice în cadrul conferinţelor tematice şi altor evenimente cu caracter 

public privind activitatea Grupului sectorial pe care îl prezidează. 

În absenţa preşedintelui atribuţiile acestuia sunt exercitate de vicepreşedinte, iar, dacă 

acesta lipsește, de președintele ședinței ales ad-hoc. 

14. Grupurile de lucru îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, care se organizează în 

conformitate cu Planul anual de activitate a Grupului şi necesităţile existente. 

15. În limita competenţei lor, Grupurile de lucru pot adopta decizii şi recomandări. În 

cadrul activităţii de monitorizare, Grupurile de lucru constată anumite rezultate, decid asupra 

evoluţiilor existente şi consemnează acest fapt în procesul verbal al şedinţei. 

16. La şedinţa Grupurilor de lucru participă membrii acestuia, membrii supleanţi, 

membrii cu titlu de observator, reprezentanţii secretariatului Grupurilor de lucru, precum şi orice 

persoană invitată a cărei prezenţă este relevantă.  

17. La şedinţa Grupurilor de lucru poate fi invitat reprezentantul instituţiei care nu este 

membru permanent al grupului de lucru sau altă persoană, dacă la şedinţă se discută probleme 

care vizează direct sau indirect activitatea instituţiei pe care o reprezintă sau există alte motive 

pentru care prezenţa reprezentantului instituţiei respective sau a unei persoane este importantă şi 

utilă pentru activitatea Grupului de lucru.  

18. Pentru a asigura continuitatea activităţii Grupurilor de lucru, instituţiile responsabile 

numesc membri supleanţi, care vor înlocui membrul de bază absent. Membrul-supleant poate fi 

numit pe un termen nedeterminat sau determinat fie pentru o singură şedinţă. Delegarea 

membrului supleant se efectuează prin înştiinţarea Secretariatului Grupului de lucru.  
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19. În cadrul şedinţelor Grupurilor de lucru au loc raportări, discuţii şi dezbateri, la care 

participă toate persoanele prezente la şedinţă. În procesul adoptării deciziilor şi recomandărilor 

drept de vot au doar membrii, care pot fi înlocuiţi de membri-supleanţi prin delegarea acestora de 

către instituţia reprezentată. Membrii cu titlu de observator, reprezentanţii secretariatului 

Grupurilor de lucru, precum şi persoanele terţe invitate nu au drept de vot.  

20. Se prezumă că poziţia membrului Grupului de lucru este poziţia instituţiei care l-a 

delegat. În cazul în care, din motive obiective, membrul Grupului de lucru nu cunoaşte poziţia 

instituţiei pe care o reprezintă, iar aflarea acesteia nu este de natură semnificativă pentru 

activitatea rezultativă a Grupului de lucru şi/sau ar tergiversa nejustificat activitatea Grupului de 

lucru, membrul îşi prezintă poziţia sa. 

21. Şedinţa este deliberativă, dacă la ea sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din 

membrii cu drept de vot. 

22. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Grupului de lucru, iar în absenţa acestuia, de 

vicepreşedintele Grupului de lucru. În cazul absenţei acestora, preşedintele şedinţei se va alege 

ad-hoc prin votul majorităţii celor prezenţi, cu condiţia ca şedinţa să fie deliberativă. 

23. Deciziile şi recomandările sunt adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi, cu 

condiţia existenţei cvorumului pentru ca şedinţa să fie deliberativă.  

24. Deciziile şi recomandările se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Grupului de 

lucru, cu excepţia cazului când Grupul de lucru decide cu privire la emiterea acestora în calitate 

de documente separate.    

25. În cadrul şedinţelor Grupurilor de lucru se audiază rapoartele privind implementarea 

acţiunilor din Strategie. Pentru orice punct de pe ordinea de zi este, de regulă, numit unul sau 

mai mulţi raportori din rândul persoanelor indicate să ofere informaţii cu privire la subiectul 

respectiv. Raportorii pot fi atât membri ai Grupurilor de lucru, cât şi alte persoane ce deţin 

expertiza necesară. 

26. După epuizarea subiectelor incluse pe ordinea de zi, participanţii la şedinţă propun 

subiecte care să fie incluse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi nominalizează 

persoane şi/sau instituţii a căror prezenţă se consideră utilă în contextul subiectelor incluse pe 

ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

27. Membrii Grupului de lucru stabilesc un principiu, conform căruia se întrunesc în 

şedinţe: a câta săptămână a lunii, a câta zi a săptămânii şi ora concretă (exemplu – în ultima joi a 

lunii la orele 14.00) sau stabilesc în cadrul şedinţei ziua şi ora următoarei şedinţe. Organizarea 

propriu-zisă a şedinţelor se face de către secretariat fără consultarea suplimentară a membrilor, 

iar în cazul când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost 

coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua dată a ședinței cu 

președintele Grupului de lucru. 

28. Organizarea şedinţei are loc la sediul Ministerului Justiţiei: str. 31 August 1989, nr. 

82, mun. Chişinău, cu excepţia cazului în care, cu acordul Ministerului Justiţiei, anumiţi donatori 

sau parteneri de dezvoltare asigură o altă locaţie pentru şedinţe.  

29. Pentru a-şi realiza plenar funcţiile stabilite de prezentul Regulament fiecare Grup de 

lucru, prin votul majorităţii membrilor săi, poate adopta reguli de organizare suplimentare, în 

scopul reglementării detaliate a activităţii sale. 

 

Capitolul III 

Funcţiile Grupurilor de lucru 

 

30. Grupurile de lucru îndeplinesc următoarele funcţii: 

a) examinează prevederile pilonului respectiv din Strategie conform domeniului de 

competenţă, analizează, concretizează şi interpretează acţiunile ce urmează a fi implementate; 

b) exercită acţiuni de coordonare şi ghidare a activităţilor incluse în pilonul respectiv din 

Strategie conform domeniului de competenţă;  



 5 

c) asigură interacţiunea dintre diversele instituţii cu responsabilităţi de rigoare, interpretează 

şi dispune modul de divizare a activităţilor;  

d) asigură interacţiunea şi informarea mutuală adecvată între instituţiile publice 

responsabile, organizaţiile societăţii civile, donatorii externi, partenerii de dezvoltare şi orice alţi 

implementatori relevanţi, care au activităţi complementare în aceeaşi direcţie strategică sau 

acelaşi domeniu de intervenţie, pentru a evita dublarea eforturilor, resurselor utilizate şi a asigura 

un grad de maximă eficienţă; 

e) analizează pregătirea instituţiei (instituţiilor) responsabile de implementarea acţiunilor 

din Strategie şi Planul de Acţiuni sub toate aspectele (resurse umane disponibile şi calificate, 

mijloacelor financiare repartizate în acest sens etc.) şi apreciază starea de fapt, consemnând 

prezenţa sau lipsa premiselor pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor Strategiei şi 

Planului de Acţiuni; 

f) monitorizează modul cum se implementează prevederile Pilonului respectiv (pentru care 

îşi exercită competenţa) al Strategiei şi Planului de Acţiuni; înaintează propuneri cu privire la 

îmbunătăţirea metodologiei de monitorizare; 

g) întocmeşte şi înaintează propuneri pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor 

Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

h) propune modificări la Strategie şi Planul de Acţiuni, cu scopul de a le îmbunătăţi şi 

adapta necesităţilor existente în societate; 

i) propune spre mediatizare anumite informaţii cu scopul informării mai bune a opiniei 

publice cu privire la realizările, provocările, obstacolele sau deficienţele existente; 

j) identifică acţiunile pentru a căror realizare corespunzătoare sunt necesare mijloace 

financiare sau resurse umane suplimentare celor disponibile; discută asemenea acţiuni cu 

potenţialii donatori şi parteneri de dezvoltare în scopul atragerii asistenţei necesare şi fortificării 

capacităţii de implementare adecvată a prevederilor Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

k) în limita competenţei, propune şi decide lista subiectelor care necesită dezbateri publice; 

facilitează participarea largă a societăţii civile la discutarea problemelor de interes public, care se 

încadrează în competenţele pe care le exercită; 

l) activează ca un grup de experţi cu capacitatea de oferire a răspunsurilor de dimensiune 

multi-sectorială la problemele modului de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni în 

contextul legal, dar şi factual existent; 

m) activează ca un forum de discuţii cu privire la mersul implementării Strategiei şi Planului 

de Acţiuni, provocările şi obstacolele existente, asigurând ca toţi actorii relevanţi să fie incluşi în 

proces şi toate punctele de vedere să fie ascultate şi luate în consideraţie; 

n) funcţionează ca un grup consensual, care poate înainta propuneri şi solicitări către 

donatori şi/sau partenerii de dezvoltare din sectorul public şi privat, din ţară şi de peste hotare cu 

scopul de a identifica posibilităţi de susţinere a unor idei prin care s-ar facilita edificarea unui 

sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de 

societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea 

drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie; 

o) examinează rapoartele instituţiilor responsabile de executarea acţiunilor din Strategie şi 

Planul de Acţiuni cu privire la acţiunile întreprinse în acest sens, conform Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei; 

p) întocmeşte şi aprobă rapoarte de activitate în conformitate cu Metodologia de 

monitorizare a implementării Strategiei. 

31. Drepturile şi obligaţiile Grupurilor de lucru decurg din funcţiile exercitate. În limita 

competenţei, Grupul de lucru înaintează demersuri prin care solicită informaţia de care are 

nevoie, şi este obligat să răspundă la demersurile venite în adresa sa. 

 

Capitolul IV 

Grupul de coordonare 
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32. Grupul de coordonare este responsabil de coordonarea realizării Strategiei şi 

Planului de Acţiuni în ansamblul său şi supraveghează activitatea Grupurilor sectoriale. 

33. Grupul de coordonare exercită aceleaşi funcţii ca şi Grupurile sectoriale, cu următoarele 

particularităţi: 

a) sintetizează informaţia primită de la Grupurile sectoriale, o completează şi întocmeşte 

rapoarte de activitate în conformitate cu Metodologia de monitorizare a implementării 

Strategiei; 

b) supraveghează activitatea şi exercită acţiuni de direcţionare a Grupurilor sectoriale; 

c) dispune efectuarea şedinţelor intersectoriale ori de câte ori este necesar; 

d) dispune schimbarea componenţei Grupurilor sectoriale, mărirea sau micşorarea 

numărului acestora, dacă acest lucru este necesar pentru implementarea optimă a 

Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

e) avizează decizia Grupurilor sectoriale de a crea subgrupuri cu competenţă mai îngustă; 

f) soluţionează conflictele între Grupurile sectoriale; 

g) menţine legătura cu donatorii şi partenerii de dezvoltare; dispune crearea unor noi 

modalităţi de colaborare cu donatorii, partenerii de dezvoltare şi societatea civilă în 

procesul de implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

h) menţine legătura cu Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului 

Republicii Moldova privind orice chestiuni vizând implementarea şi/sau modificarea 

Strategiei şi Planului de Acţiuni; 

i) raportează faţă de Consiliul Naţional privind implementarea Strategiei şi Planului de 

Acţiuni. 

34. Grupul de coordonare activează în calitate de supraveghetor al respectării prevederilor 

Acordului de Finanţare a sectorului justiţiei prin intermediului Programului de Suport a 

Politicilor Sectoriale, din momentul semnării acestuia de către Guvernul Republicii Moldova cu 

Delegaţia Uniunii Europene. Pentru exercitarea acestei funcţii, în afara membrilor permanenţi, în 

cadrul Grupului de coordonare va activa un membru al Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, 

precum şi, în cazul în care nu este reprezentat în virtutea funcţiei deţinute de preşedinte al 

Grupului sectorial, va fi atras suplimentar reprezentantul: Ministerului Afacerilor Interne, 

Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Supreme de Justiţie, Procuraturii Generale, 

Consiliului Superior al Procurorilor, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Centrului 

pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Comisiei parlamentare pentru numiri şi 

imunităţi. 

 

Capitolul V 

Secretariatul Grupurilor de lucru 
 

35. Ministerul Justiţiei asigură crearea şi funcţionarea secretariatului Grupurilor de lucru. 

Componenţa secretariatului Grupurilor de lucru este confirmată de Ministrul Justiţiei prin ordin. 

36. În componenţa secretariatului pot fi numite atât persoane angajate la Ministerul 

Justiţiei, cât şi din afara acestuia. Membrii Grupurilor de lucru nu pot face parte din componenţa 

secretariatului. 

37. Secretariatului Grupurilor de lucru îndeplineşte următoarele funcţii: 

a) asigură suport tehnic Grupurilor de lucru, pregăteşte şi organizează şedinţele Grupurilor 

de lucru;  

b) în coordonare cu preşedintele Grupului de lucru, pregăteşte proiectul ordinii de zi a 

şedinţei şi asigură notificarea în prealabil a tuturor membrilor şi altor persoane, a căror prezenţă 

este relevantă, cu cel puţin şapte zile înainte de şedinţă. Membrii Grupurilor de lucru confirmă 

posibilitatea participării la şedinţă; 

c) asigură transmiterea documentelor necesare membrilor şi persoanelor invitate atât în 

contextul pregătirii adecvate pentru şedinţă, cât şi nemijlocit în cadrul acesteia; 

d) pregăteşte proiecte de decizii şi recomandări, după necesitate; 
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e) întocmeşte procesul-verbal al şedinţei; 

f) coordonează, în timp util, plasarea documentelor relevante activității grupului (agende, 

procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, studii etc.) pe pagina web consacrată reformei;  

g) în baza informaţiei prezentate la şedinţe şi de către instituţiile responsabile de 

implementarea Strategiei şi a Planului de Acţiuni, pregăteşte proiectele rapoartelor de activitate ale 

Grupurilor de lucru, care urmează a fi discutate şi aprobate în şedinţă; 

h) asigură secretariatul tuturor şedinţelor sau reuniunilor desfăşurate în cadrul mecanismului 

de coordonare a implementării Strategiei şi Planului de Acţiuni prevăzut de prezentul Regulament, 

inclusiv întrunirile cu donatorii şi partenerii de dezvoltare, reprezentanţii societăţii civile şi 

întrunirile intersectoriale (între reprezentanţi ai mai multor Grupuri de lucru şi alţi subiecţi etc.), cu 

excepţia celor ale Consiliului naţional, dacă acest lucru nu se solicită în mod expres de către 

acesta; 

i) elaborează şi publică comunicate de presă în cazul producerii unor schimbări a căror 

mediatizare se consideră necesară şi/sau utilă. 

 

Capitolul VI 

Colaborarea cu donatorii şi partenerii de dezvoltare 

 

38. Grupurile de lucru şi instituţiile responsabile de implementarea Strategiei şi a Planului 

de Acţiuni colaborează activ cu donatorii şi partenerii de dezvoltare şi depun eforturi în vederea 

atragerii asistenţei externe necesare în procesul implementării Strategiei şi Planului de Acţiuni. 

39. În cadrul Ministerului Justiţiei se stabileşte şi se menţine un mecanism coordonat de 

cooperare cu donatorii şi partenerii de dezvoltare în domeniul justiţiei, care include cel puţin: 

 organizarea periodică a reuniunilor comune cu toţi donatorii şi partenerii de dezvoltare  

din sectorul justiţiei; 

 şedinţe periodice cu donatorii şi cu partenerii de dezvoltare în mod individual ori de 

câte ori se consideră necesar; 

 atragerea donatorilor şi partenerilor de dezvoltare în activitatea Grupurilor de lucru în 

calitate de membri-observatori, precum şi ca persoane invitate, ori de câte ori se 

apreciază ca necesar şi benefic procesului de implementare a Strategiei şi Planului de 

Acţiuni; 

 informarea regulată a donatorilor şi partenerilor de dezvoltare despre activitatea 

Grupurilor de lucru şi evoluţiile înregistrate în implementarea Strategiei şi Planului de 

Acţiuni. 

40.  În cazul în care donatorii şi partenerii de dezvoltare  îşi doresc participarea la şedinţele 

la care se discută anumite probleme particulare, fără a cunoaşte data şedinţei, sau la şedinţe 

concrete, aceştia vor anunţa secretariatul Grupurilor de lucru despre acest fapt prin intermediul 

membrului observator sau în mod direct, specificând persoana delegată pentru a-i reprezenta.  

41.  Pentru a formaliza relaţii de colaborare în scopul implementării optime a Strategiei şi 

Planului de Acţiuni, Ministerul Justiţiei în calitatea sa de coordonator al procesului de 

implementare a Strategiei şi Planului de Acţiuni, dar şi fiecare instituţie responsabilă pentru 

implementarea Strategiei şi a Planului de Acţiuni în parte, poate semna cu donatorii şi partenerii 

de dezvoltare  acorduri de colaborare şi/sau acorduri de intenţii, atât bilaterale cât şi multilaterale 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

42.  În vederea coordonării eficiente a realizării Strategiei şi Planului de Acţiuni instituţiile 

responsabile vor informa Ministerul Justiţiei în termen rezonabil despre acordurile de colaborare 

şi/sau acordurile de intenţii încheiate cu donatorii şi partenerii de dezvoltare. 

 

Capitolul VII 

Colaborarea cu societatea civilă 
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43.  Grupurile de lucru şi instituţiile responsabile de implementarea Strategiei colaborează 

cu societatea civilă şi încurajează implicarea acesteia în procesul de coordonare, monitorizare şi 

implementare propriu-zisă a Strategiei. 

44.  În componenţa fiecărui grup de lucru sunt de la doi până la patru membri permanenţi-

reprezentanţi ai societăţii civile, iar alţi reprezentanţi ai societăţii civile sunt atraşi în activitatea 

Grupurilor de lucru ori de câte ori acest lucru necesar pentru procesul de implementare a 

Strategiei. 

45.  Ministerul Justiţiei, prin intermediul secretariatului Grupurilor de lucru şi a altui 

personal special desemnat, va asigura plasarea informaţiei despre implementarea Strategiei pe 

pagina web a Ministerului, în compartimentul destinat reformei justiţiei. Ministerul poate  

institui şi alte mecanisme care să asigure un schimb constant de informaţii între sectorul 

neguvernamental şi Grupurile de lucru privind activităţile de implementare a Strategiei şi 
Planului de Acţiuni. 

46.  Ministerul Justiţiei asigură organizarea reuniunilor periodice între reprezentanţii 

societăţii civile şi reprezentanţii Grupurilor de lucru, precum şi întâlniri cu donatorii străini şi 

partenerii de dezvoltare pentru a pune în discuţie probleme vizând implementarea Strategiei şi 

Planului de Acţiuni, precum şi orice alte chestiuni ce vizează colaborarea între aceşti actori. 

47. Pentru a formaliza relaţii de colaborare în scopul implementării optime a Strategiei şi 

Planului de Acţiuni, Ministerul Justiţiei în calitatea sa de coordonator al procesului de 

implementare al Strategiei şi Planului de Acţiuni, dar şi fiecare instituţie responsabilă în parte, 

poate semna cu organizaţiile societăţii civile acorduri de colaborare şi/sau acorduri de intenţii, 

atât bilaterale cât/şi multilaterale în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

Capitolul VII 

Mecanismul de soluţionare a conflictelor între instituţiile responsabile 

 

48. În cazul în care în procesul de implementare a Strategiei apar conflicte între instituţiile 

responsabile, acestea se soluţionează în cadrul Grupurilor sectoriale, pe cale amiabilă, fără 

aplicarea procedurii de vot. 

49. Dacă în cadrul şedinţei Grupului sectorial, la care se pune problema soluţionării 

conflictului între instituţii, nu se obţine un compromis pe cale amiabilă, Grupul sectorial purcede 

la crearea unei Comisii de mediere. 

50. Comisia de mediere se creează în cadrul şedinţei Grupului sectorial, iar în caz de 

imposibilitate, pe parcursul a cinci zile din momentul desfăşurării şedinţei, conform principiilor 

stabilite la şedinţă. În situaţia în care componenţa comisiei de mediere se decide în cadrul 

şedinţei, aceasta se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Pentru situaţia în care 

componenţa Comisiei de mediere se definitivează la o dată ulterioară şedinţei, decizia de 

aprobare este luată din numele Grupului sectorial de către preşedintele acestuia. 

51. Cu excepţia cazului când Grupul sectorial decide altfel, Comisia de mediere este 

formată din cinci membri, selectaţi conform următorului principiu: câte unul din partea 

instituţiilor în conflict, unul din partea donatorilor care are activităţi în sectorul respectiv, unul 

din partea organizaţiilor societăţii civile care are activităţi în sectorul respectiv şi un membru al 

Grupului sectorial respectiv. 

52. Din momentul în care este formată, Comisia de mediere are zece zile pentru a veni cu 

recomandări în vederea soluţionării conflictului. În cazul în care Comisia de mediere nu reuşeşte 

să soluţioneze conflictul în acest termen, preşedintele Comisiei de mediere informează 

preşedintele Grupului sectorial şi secretariatul Grupurilor de lucru şi conflictul este transferat 

spre soluţionare Grupului de coordonare împreună cu recomandările scrise ale Comisiei de 

mediere. 

53. Grupul de coordonare are libertatea de a folosi orice mecanism legal de soluţionare a 

conflictelor permis de lege, inclusiv întâlnirea grupului cu părţile în conflict, formarea unei alte 

comisii de mediere sau schimbarea componenţei comisiei precedente. Dacă consideră necesar, 
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Grupul de coordonare transmite conflictul Consiliului naţional, care purcede la soluţionarea 

acestuia în conformitate cu prevederile propriului Regulament. 

 

Capitolul IX 

Transparenţa activităţii Grupurilor de lucru 

 

54. În activitatea sa Grupurile de lucru se conduc de principiul transparenţei şi publicităţii. 

55. Prin intermediul secretariatului Grupului de lucru şi a preşedintelui său, Grupurile de 

lucru vor întreprinde măsuri de asigurare a transparenţei, precum sunt: publicarea pe pagina web 

şi diseminarea proceselor-verbale ale şedinţelor şi rapoartelor de activitate către toate persoanele 

interesate; prezentarea de rapoarte publice în cadrul conferinţelor tematice şi altor evenimente cu 

caracter public relevante, elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă în cazul producerii 

unor schimbări a căror mediatizare se consideră necesară şi/sau utilă. 

56. Persoana care nu este membru al Grupurilor de lucru, membru supleant, membru 

observator, persoană invitată de către Grupul de lucru, poate participa la şedinţele Grupurilor de 

lucru, depunînd o cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu cel puțin o zi pînă la 

data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de lucru invită 

solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea neconstructivă, conflictuală 

a persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru pot interzice temporar sau total prezența 

solicitantului la ședințele Grupului de lucru respectiv. 

 

Capitolul XI 

Dispoziţii finale 

 

57. Instituţiile care nu au membri permanenţi în niciun grup de lucru, dar care sunt 

menţionate în Planul de acţiuni în rândul instituţiilor responsabile de o anumită acţiune, numesc  

o persoană de contact pentru orice chestiuni vizând implicarea instituţiei respective în 

implementarea Strategiei. 

58. Reprezentanţii societăţii civile în Grupurile de lucru apără interesul public. Aceştia sunt 

selectaţi de Ministerul Justiţiei în urma unui anunţ. În procesul selectării reprezentanţilor 

societăţii civile în Grupurile de lucru, Ministerul Justiţiei ţine cont de următoarele criterii: 

reputaţia şi experienţa organizaţiei, reputaţia şi experienţa candidatului propus, diversitatea 

organizaţiilor reprezentate, cu condiţia că aceasta nu va afecta semnificativ calitatea 

reprezentării. 

59. În cazul în care reprezentantul instituției societății civile-membru cu drept de vot a 

Grupului sectorial absentează sistematic de la ședințele acestuia, sau la solicitarea instituției 

societății civile-membru, se alege o altă instituție a societății civile în calitate de membru cu 

drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se face prin decizia Grupului de coordonare, în 

baza propunerilor venite de la Grupul sectorial, de la membrii observatori sau de la membrii 

Grupului de coordonare. 

60. Ministrul justiției își modifică ordinele corespunzătoare privind componența 

instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor Grupului de coordonare. 
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Anexa nr. 2 

 

 

Componenţa Grupurilor de lucru 

pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acţiuni la Strategie 

 

 

I. 

 

PILONUL  I.  Sistemul judecătoresc 

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 

Ministerul Justiţiei  

Departamentul de Administrare Judecătorească  

Consiliul Superior al Magistraturii  

Institutul Naţional al Justiţiei 

Curtea Supremă de Justiţie 

Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

Uniunea Avocaţilor  

Consiliul Superior al Procurorilor 

Asociaţia judecătorilor ( se va numi un reprezentant al Curţilor de Apel şi unul al 

instanţelor judecătoreşti) 

2 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

12 membri  

 

 

II. 

 

PILONUL  II.  Justiţia penală 

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 

Ministerul Justiţiei 

Ministerul Afacerilor Interne 

Centrul Național Anticorupţie  

Curtea Supremă de Justiţie 

Procuratura Generală 

Serviciul Vamal 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Consiliul Superior al Procurorilor  

Centrul de Telecomunicaţii Speciale  

Consiliul Superior al Magistraturii 

Uniunea Avocaţilor  

Institutul Naţional al Justiţiei 

2 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

14 membri  
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III. 

 

PILONUL  III.  Accesul  la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti  

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 

Ministerul Justiţiei 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) – 2 membri (1 

CNAJGS şi 1 de la oficiile teritoriale ale CNAJGS) 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti  

Uniunea Avocaţilor  

Uniunea Notarilor 

Liga Naţională a Notarilor 

Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Institutul Naţional al Justiţiei 

3 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

13 membri  

 

 

IV. 

 

PILONUL  IV.  Integritatea actorilor sectorului justiţiei  

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 

Ministerul Justiţiei 

Centrul Național Anticorupţie  

Consiliul Superior al Magistraturii 

Consiliul Superior al Procurorilor 

Curtea Supremă de Justiţie 

Procuratura Generală 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Finanţelor 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

Serviciul Vamal 

Institutul Naţional al Justiţiei  

Uniunea Avocaţilor  

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti  

Comisia Naţională de Integritate 

2 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

16 membri  

 

 

V. 

 

PILONUL  V.  Rolul justiţiei în dezvoltarea economică 

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 
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Ministerul Justiţiei 

Consiliul Superior al Magistraturii 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Consiliul de Mediere 

Camera de Comerţ şi Industrie 

Ministerul Economiei 

Centrul de guvernare electronică 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti  

2 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

11 membri  

 

 

VI. 

 

PILONUL  VI.   Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Instituţii reprezentate (membri cu drept de vot) 

Ministerul Justiţiei  

Departamentul Instituţii Penitenciare  

Oficiul Central de Probaţiune  

Curtea Constituţională 

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

Procuratura Generală 

Ministerul Afacerilor Interne 

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat  

Consiliul Superior al Magistraturii 

Uniunea Avocaţilor  

Consiliul de Mediere  

Centrul de Guvernare Electronică 

Institutul Naţional al Justiţiei 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

Centrul Național Anticorupţie  

3 membri din partea ONG-urilor de profil 

 

18 membri  

 

VII. 

 

Grupul de coordonare a implementării Strategiei, responsabil de asemenea pentru      

PILONUL VII - Sectorul justiţiei bine coordonat, administrat şi responsabil 

 

Membri cu drept de vot (deţinătorii funcţiilor) 

 Ministrul Justiţiei 

 Viceministrul Justiţiei 

 Reprezentantul Ministerului Justiţiei 

 Reprezentantul Cancelariei de Stat 

 Reprezentantul Ministerului Finanţelor  

 Preşedinţii Grupurilor de lucru  

 

11 membri  
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