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Data: 04 februarie 2013  
Ședința nr. : 1/2013 
Locul desfășurării: Ministerul Justiției, Sala 104.  
Moderator: Dl. Dumitru VISTERNICEAN, Președintele Grupului de lucru pentru Pilonul III 
Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

16:00-16:15 Examinarea cererii de admitere la ședințele Grupului de lucru pentru Pilonul III a reprezentanților 
Asociației PromoLex în calitatea de observatori (temeiul juridic punct. 56 al Regulamentului cu privire 
la funționarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei de 
reformă a sectorului Justiției). 

 

16:00 – 16:15 Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012.   
Intervenție : Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru 

 

16:15 – 16:45 Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru Pilonul III. 
Aprobarea Raportului.   

 

16:45 – 17:00  Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 
invitaţilor adiţionali. 
 

 
 

I. Informații administrative 
a. La ședință au fost prezenți 10 membri cu drept de vot din totalul de 13 membri cu drept de vot.   

b. Agenda pentru ședință pregătită de Secretariat nu a fost amendată și nu au fost reiterate comentarii adiționale.  

 

II. Deliberări conform Agendei  
 
Subiectul 1. Examinarea cererii de admitere la ședințele Grupului de lucru pentru Pilonul III a reprezentanților Asociației 
PromoLex în calitatea de observatori 
 
Dumitru Visternicean. În adresa tuturor Președinților Grupurilor de lucru a parvenit o cerere din partea Asociației Promo Lex  
care are ca obiect solicitarea ca în cadrul Grupului de lucru pentru Pilonul III (respectiv pentru toți Pilonii) să fie admiși în 
calitatea de membru observat câte un reprezentant al Asociației. Această cerere vine în contextul în care Asociația, 

implementează Proiectul ”Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiției” care se va 
implementa cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova. Articolul 57 din Regulamentul cu privire la modul 
de activitate al Grupurilor de lucru, ne permite a admite în calitate de observatori doritorii care înaintează astfel de cereri. În 
acest context propun spre adoptare cererea semnată de directorul Asociației, în care se specifică că persoana care va 
reprezenta Asociația în cadrul Grupului de lucru pentru Pilonul III este Dl. Alexandru Postică.  
 
Alexandru Postică. Proiectul pe care îl demarăm are de fapt 2 componente de monitorizare: monitorizarea impactului 
implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea ședințelor instanțelor de judecată unde va fi 
implicată o rețea de monitori naționali. Proiectul va fi lansat, vineri, 7 februarie unde au fost invitați toți președinții 
Grupurilor de lucru, și unde vom discuta detalii privind modul de implementare al proiectului.  
 
Sabina Cerbu. Ministerul Justiției a aflat despre implementarea acestui proiect în contextul invitației la evenimentul din 7 
februarie. Astfel, pentru noi încă nu este clar care sunt obiectivele proiectului.  
 
Dumitru Visternicean. Stimați colegi, propun spre vot cererea Asociației.   

 
Decizie /Concluzie : Grupul de lucru cu vot unanim a decis includerea Dlui. Alexandu Postică în calitate de membru 
observator pentru Grupul de lucru pentru Pilonul III.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III  

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI ” 
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Subiectul 2. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012 
 
Daniela Vidaicu. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare 
în total 55 de acțiuni. În baza acestui document, s-a elaborat Planul de activitate pentru implementarea Pilonului III  al 
Strategiei în anul 2012, care a fost aprobat în ședința Grupului de lucru din data de 10 iulie 2012. În baza Planului de acțiuni 
și a Planului de activitate, în anul 2012 urmau a fi implementate și monitorizate 27 de acțiuni. Analiza modului de realizare a 
acestor acțiuni este prezentată mai jos în tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu 
prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei. Astfel, au fost reflectate informații cu privire la: 
termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori 
pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor, acte probante. Pentru a oferi un 
impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: 
acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.  
 
Dintre cele 27 de acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în 2012, la sfârșitul anului de raportare – 17 acțiuni au termen de 
scadență, 10 se referă la un termen mai mare de realizare sau, după caz, comportă un caracter continuu. Dintre acțiunile 
scadente la data de 31 decembrie 2012 – 5 sunt realizate, 7 sunt realizate parțial  iar 5 sunt nerealizate. Dintre 
cele 10 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului individual al acțiunii, 3 acțiuni le putem aprecia ca 
realizate (în conformitate cu planul instituției pentru perioada raportată), 7 ca nerealizate (conform tabelului indicativ de mai 
jos). 
 
Subiectul 3. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru Pilonul III 
 
Grupul de lucru a formulat următoarele comentarii privind Raportul de Monitorizare Anual Sectorial pentru Pilonul III: 
- Act. 3.3.1. punct. 3  
 
Nadejda Hriptievshi. Din câte cunoaștem, Parlamentul are în vizor realizarea unui astfel de Regulament. De aceea ar fi 
rațional ca Ministerul Justiției să țină sub control realizarea acesteia ca să nu se dubleze eforturile, dar să fie cumulate 
acestea. Totodată, este necesar de a conștientiza că, modificarea Legii cu privire la agentul guvernamental și elaborarea 
Regulamentului trebuie să fie acțiuni care să se elaboreze concomitent, pentru aceasta poate fi realizat chiar un Grup de 
lucru comun.  
 
Decizie/Concluzie: Raportul de Monitorizare Anual Sectorial pentru Pilonul III este votat unanim. Urmează ca secretariatul să 

transmită documentul Grupului de lucru pentru Pilonul VII pentru a fi discutat și evaluat în contextul adoptării Raportului de 
Monitorizare Anual.  
 
Subiectul 4. Discuții și dezbateri 
 
Dumitru Visternicean. Eu aș vrea să discutăm și cu reprezentanții comunității donatorilor, ca să aflăm cum a decurs pentru 
ei primul an de implementare a Strategie, dacă au anumite comentarii sau propuneri cu referire la activitatea Grupului 
nostru de lucru.  
 
Dinu Mîtcu. Din partea Secretariatului am primit toate informațiile necesare. Nu avem nici un comentariu. Vom continua să 
fim prezenți la ședințe.  
 
Dumitru Visternicean. Încurajez Grupul de lucru pentru Pilonul III de a se prezenta la ședințele lunare, pentru a ase asigura 
cvorumul pentru a asigura buna activitatea de monitorizare.  
 
Victor Zaharia. Aș vrea să discutăm despre situația cu care s-au confruntat toate Grupurile de lucru. Nu au fost organizate 
ședințe în luna ianuarie, și despre aceasta nu s-a discutat cu președinții Grupului de lucru. Aș recomanda ca să se asigure o 
mai bună comunicare în asemenea circustanțe.  
 
Sabina Cerbu. Ședițele nu au fost organizate pentru că nu s-a reușit de a se întocmi toate rapoartele de monitorizare pentru 
fiecare pilon din cauză că instituțiile implementatoarea au intervenit târziu cu informațiile care au fost solicitate din partea 
lor și din cauza că Secretariatul este asigurat la acest moment pentru toți pilonii de 2 persoane. De aceea s-a considerat 
oportun de a relua activitatea grupurilor de lucru din luna februarie.  
 
Aș vrea să vă rog să veniți cu anumite propuneri pentru a face activitatea de monitorizare și implementare a Strategiei mult 
mai oportună și mai eficientă, în special cu privire la funcționarea paginii web și la accesibilitatea informației.  
 
Victor Munteanu. Eu cred că informția despre activitatea donatorilor nu este chiar foarte bine coordonată. Ar fi bine să 
cunoaștem mai multe detalii despre short list care a fost făcut de Delegația UE pentru determinarea unei companii/ong care 

va fi implicat în procesul de monitorizare și care va avea un suport financiar considerabil pentru activitățile pe care le vor 
desfășura. Totodată, este necesar de a se face o activitatea de explicare a contextului și a necesității Strategiei la nivel de 
societate/comunitate prin intermediul mass-mediei și a societății civile.  
 
Sabina Cerbu. În contextul finisării și aprobării Raportului de Monitorizare Anual 2012, vom demara o campanie de 
informare. Deja avem careva idei de a implica presa în astfel de activități.  
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III. Decizii ale Grupului de lucru  
- Aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anul pentru Pilonul III, 2012.  

- Acceptarea cererii din partea Asociației PromoLex privind participarea reprezentanților în calitatea de membri observatori în 
Grupul de lucru pentru Pilonul III.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
- Data : 11 martie, 2013  
- Locul desfășurării : Ministerul Justiției, biroul 104.  
- Subiecte de discutat : 
1. Activitați care urmează a fi monitorizate conform Planului de Acțiuni și a Strategiei. 
2. Prezentarea acțiunilor care urmează a fi implementate cu suportul donatorilor.  
 

 

V. Anexe  
- Raportul de Monitorisare Sectorial Anual pentru Pilonul III, 2012.  

 

 

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și este făcut 
public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

 

  Semnături  
 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
 

 
                                _________________                                                        ____________________ 

 
                              Dumitru VISTERNICEAN                                                            Daniela VIDAICU                      

                                                      

 
[ SFÂRȘIT ] 

 
 
 
                                                                     Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul X 
 

Nr. 
 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
 

A. Membrii cu drept de vot  

 Dumitru Visternicean  CSM, președintele Grupului de lucru pentru Pilonul III 

 Sabina Cerbu  Ministerul Justiției  

 Victor Zaharia  CNAJGS  

 Lilian Darii  CNAJGS, aparatul administrativ  

 Tatiana Bunduc   UNEJ  

 Tatiana Ungureanu  Uniunea Notarilor din Moldova  

 Valentina Antronatii  Asociația Notarilor din Moldova  

 Nadejda Hriptievschi  Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale  

 Victor Munteanu  SOROS Moldova  

B. Membrii observatori  

 Dinu Mitcu  OSCE  

C. Membrii invitați  

 Alexandu Postică  Asociația PromoLex 

D. Secretariat  

 Daniela Vidaicu  Secretariatul Grupurilor de lucru  

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

 Mariana Pitic  Institutul Național de Justiție  

 Violeta Gașitoi  Uniunea Avocaților  

 Elena Mocanu  Liga Notarilor din Moldova  

   

 

 


