
Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

1 

       

 

Data: 21 februarie 2014 

Ședința nr. 1 (2014) 

Locul desfășurării: Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Veronica Vition 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea Raportului anual 2013 privind gradul de implementare a Pilonului VII, 

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare   

2. Discuții privind Raportul anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei de Reformă 

în Sectorul Justiției pentru anii 2011 – 2016. Aprobarea Raportului. 

Intervenție:Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare   

3. Concluzii. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. În total participanți la 

ședință – 16 persoane, conform anexei. 

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului anual 2013 privind gradul de implementare a 

Pilonului VII 

Veronica Vition: 

A se declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VII. Scopul 

ședinței este audierea si aprobarea Raportului anual privind gradul de implementare a Pilonului VII din 

Strategiei. Menționeaz că Președintele și vice-președintele Gruoului de lucru pentru Pilonul VII lipsește 

și propun alegerea unui Președinte ales ad-hoc, pe duarta acestei ședințe. Propun candidatura Danielei 

Vidaicu, Ministerul Justiției. 

Votat unanim. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acțiuni.  

În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, anul 2013 trimestrul IV, trebuiau finalizate sau, 

după caz, începută implementarea a 39 de acțiuni.  Pentru aceste 39 de acțiuni in raport este prezentat  

tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016. 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. Totodată, au fost indicate 

actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. 

Dintre cele 25 de acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 18 acțiuni sunt realizate, 5 realizate parțial, 

iar 2 nerealizate.  
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16 din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu 

caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost 

planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului ar fi putut fi demarate 

astfel de acțiuni. Din aceste acțiuni 15 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, iar în 

privința la 1 acțiune nu s-au întreprins încă acțiuni de realizare. 

Ne vom opri in continuare la actiunile nerealizate si realizate parțial, pentru a determina daca s-a 

schimbat situatia si putem califica altfel actiunea. 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

Actiunea 7.1.4.p. 2 -  Elaborarea şi implementarea modificărilor structurale şi funcţionale ale 

instituţiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării active a acestora la procesul 

de reformă/ 

Realizarea acestei actiuni este contitionata de realizarea deplina a analizei funcţiilor şi structurii fiecărei 

instituţii implicate în procesul de  reformă a sectorului justiţiei. Analiza functionala a demarat dupa 

cum vom vedea ulterior, este realizata cu suportul Proiectului UE de asistenta tehnica dar dureaza mai 

mult. Calificativul ramine acelasi. 

Actiunea 7.2.2.p.4 - Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative. 

Avem aceiasi situatie. Realizarea acestei actiuni este determinata de aprobarea legii cu privire la actele 

normative. Imediat ce legea va fi aprobata, urmeaza sa se elaboreze manualul si chiar exista si o 

intelegere in acest sens cu partenerii de implementare. Calificativul ramine acelasi. 

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

sectorului justiţiei.   

Domnul Eric Svanidze, liderul de echipa din cadrul Proiectului UE, cu sustinerea caruia se realizaza 

aceasta actiune va aduce noutati, 

Eric Svanidze: Această activitate este în proces de realizare de către Proiectul Uniunii Europene 

Suport în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova. Pînă în septembrie 2013 s-a 

efectuat analiza funcțiilor în cadrul Ministerului Justiției și în cadrul unor institiții implementatoare 

pentru a identifica punctele slabe în procesul de implementare a Strategiei în vederea înaintării unor 

recomandări. O analiză funcțională în acest sens urmează și pentru celelalte instituții.  Un șir de 

evaluări și analize funcționale a dificultăților și punctelor slabe în domeniul implementării acțiunilor 

din Strategie au foste demarate de către experții proiectului în cadrul Procuraturii Generale. O primă 

întîlnire a avut loc cu Procurorul General la 25 octombrie 2013 care a continuat cu o prezentare privind 

analiza funcțională a responsabilităților managerilor de cel mai înalt nivel a Procuraturii Generale. 

Evaluarea respectivă va continua odată cu promovarea în continuare a proiectului de lege cu privire la 

reformarea organelor procuraturii. 

 Această activitate a demarat și în cadrul  Centrului pentru Drepturile Omului iar de catre partenerii 

internaționali de dezvoltare Soros Moldova și USAID a fost efectuata analiza funcțională a CSM și 

INJ.  

Daniela Vidaicu: Ca rezultat al informatiilor oferite, putem schimba calificativul actiunii? 

Victor Zaharia: Actiunea poate fi calificata ca realizata partial, pentru s-a imceput analiza functiilor si 

sunt schimbari in raport cu situatia care era pina acum. 

Decizie: Acțiunea 7.1.4.p.1 votata unanim ca realizata partial. 

Veronica Vition: 

Actiunile scadente realizate partial sunt urmatoarele: 

Actiunea 7.2.2.p.3 -  Elaborarea cadrului  normativ privind metodologia evaluării ex-ante. Proiectul 

hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, aprobare, 

monitorizare şi evaluare a documentelor de politici publice”. În perioada aprilie-mai 2011, proiectul a 

fost avizat de către toate autorităţile interesate dar este necesar adoptarea Legii cu privire la actele 

normative dat fiind faptul că Regulamentul  vine cu un şir de termeni nestipulaţi pînă în prezent în 

legislaţia naţională. Calificativul ramine fara schimbari. 

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

(baza de date). 
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Pavel Burghelea: 

Realizarea acțiunii este cumulată cu activitatea de optimizare a bazei de date a actelor normative pe 

motivul interdependenței și relaționării acestora. La moment se lucrează la conceptul optimizării  bazei 

de date a actelor normativ, în care se va reflecta și studiul  privind accesibilitatea  publicului larg la 

actele normative (baza de date). Calificativul ramine fara schimbari. 

Referitor la actiunea 7.2.3. p. 2 -   Optimizarea bazei de date a actelor normative, propun schimbarea 

calificativului din nerealizata in realizata sau cel putin realizata partial pentru ca realizarea activității a 

demarat. La moment Ministerul Justiției a realizat conceptul de optimizare. Se monitorizează 

introducerea modificărilor şi completărilor în actele normative în varianta electronică, dat fiind faptul 

că sunt peste 100 mii de acte normative ce urmează a fi mutate de pe serverul vechi pe cel nou. 

Totodată se lucrează și asupra înlăturării erorilor și deficiențelor cu Centrul de Informații Juridice.  

Victor Zaharia: Consider ca este prematur de votat actiunea ca realizata pentru ca nu este finalizata. 

Este un volum foarte mare de acte normative si evident ca mai dureaza in timp. Vom vota aceasta 

actiune realizata atunci chind vor fi transferate toate actele normative pe serverul nou si acesta va fi 

unul functional. Acum putem vota actiunea ca realizata partial. 

Veronica Vition: Calificativul actiunii este votat unanim din nerealizat in realizat partial. 

Actiunea 7.2.4.p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21 

februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației și nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 

cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia  comunitară. 

In trimestrul III, 2011, Centrul a elaborat şi remis spre coordonare către autorităţile de resort proiectele 

de modificare a Hotărîrilor de Guvern supra menţionate. Avînd în vedere intenţia Ministerului Justiţiei, 

de a promova proiectele în cauză într-un pachet unic cu proiectul de Lege cu privire la actele 

normative, proiectele date vor fi prezentate spre examinare şi aprobare către Guvern ulterior procedurii 

de aprobarea a proiectului de Lege cu privire la actele normative. 

Calificativul actiunii ramine acelasi. 

In continuare avem actiunile cu termen de realizare mai mare si cu carácter continuu. Am divizat aceste 

actiuni, dupa cum vedeti pentru a fi mai usor de a determina calificativul. Aceste actiuni sunt fara 

schimbari, realízate partial pentru perioada de raportare. 

Marea lor maoritate se refera la mecanismul de coordonare si monitorizare a activitatii de impelmentare 

a Planului de Actiuni si anume, organizarea sedintelor periodice cu grupurile de lucru, Consiliul 

National si partenerii de implementare, elaborarea si publicarea rapoartelor sectoriale si anuale, etc. 

Actiunea 7.2.1. p. 1 -   Realizarea evaluărilor externe ale calității învăţămîntului juridic superior din 

Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna.  

Potrivit informatiei prezentate de catre Ministerul Educatiei, Ministerul a aprobat Metodologia privind 

evaluarea programelor de studii universitare de licenţă în vederea autorizării provizorii sau acreditării 

în decembrie 2013. Odată cu aprobarea Metodologiei, universităţile vor demara procesul de 

autoevaluare. În decembrie Ministerul Educaţiei a organizat şedinţe de instruire/consultare a 

persoanelor responsabile de elaborarea rapoartelor de autoevaluare în cadrul universităţilor, astfel, ca în 

ianuarie 2014 rapoartele de autoevaluare să fie transmise ARACIS.  

Vizita experţilor ARACIS în universităţi este planificată în aprilie-mai, 2014, prezentarea rapoartelor 

de evaluare a experţilor este planificată în septembrie 2014; realizarea recomandărilor experţilor de 

către universităţi – către decembrie 2014. 

Daniela Vidaicu: Putem califica aceasta actiune din nerealizata in realizata partial? 

Victor Zaharia: Este important de vazut in care universitati va demara acest proces de autoevaluare si 

aceasta informatie sa fie inclusa ulterior in raport. Pentru ca s-au intreprins actiuni, putem vota actiunea 

data ca realizata partial. 

Veronica Vition: Calificativul actiunii este votat unanim din nerealizat in realizat partial. 

 

3. Concluzii. 

Veronica Vition: 
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Stimati colegi, propun pentru aprobare Raportul anual Pilonul VII pentru anul 2013, daca nu sunt 

obiectii sau recomandari referitor la continutul acestuia. 

Totodata, va informez ca subiectul urmatoarei sedinte este aprobarea Raportul Anual 2013 privind 

gradul de implementare a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei  pentru anii 2011 – 2016, subiect 

care-l vom discuta si mîine în cadrul unei sedinte de lucru. 

. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

Grupul de lucru a aprobat unanim Raportului anual 2013 privind gradul de implementare a Pilonului 

VII 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

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.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                Daniela VIDAICU                                                                    Veronica VITION 

  

 

                     

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

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

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Daniela VIDAICU Ministerul Justitiei 

2 Adrian ERMURACHI Cancelaria de Stat 

3 Domnica MANOLE  Vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

4 Ludmila LUPU Vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II 

5 Lilian DARII  Vice -președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

6 Diana DEMIDETCHII  Procuratura General, membru supleant al  Președintelui 

Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 

7 Victor ZAHARIA Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul VI 

B. Membrii invitați  

1 Eric SVANIDZE 

 

Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2. Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 
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3 Ioana CORNESCU Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

5 Eugen POPOVICI Consiliul Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept 

C. Secretariat  

1 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Angela MAZILU Secretariatul Grupurilor de lucru 

4 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justitiei 

D. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Oleg EFRIM Ministrul Justiției 

2 Vladimir GROSU Vice-președinte al Grupului de Lucru pentru Pilonul VII 

3 Sabina CERBU Ministerul Justiției, Viceministru, Președintele Grupului 

de Lucru pentru Pilonul V 

4 Ludmila DUMITRISIN 

 

Mnisterul Finantelor 

 


