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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru 
coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 

Planului de acţiuni la Strategie 
 

14 iunie 2012 
  

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 
Planului de Acţiuni la Strategie s-a întrunit joi, 14 iunie 2012, în sala de 
conferinţe a Ministerului Justiţiei  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Grupului de lucru, dna Nadejda 

VIERU, reprezentant al Procuraturii Generale. 
 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul 
acestuia, conform anexei (lista de prezenţă). 

  
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 

 
14.00 – 14.40 
 
 
 
 
 
 
 
14.40 – 15.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.40 – 16.00 

Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de 

implementare a acţiunilor planificate în Planul de 
Acţiuni pentru anul 2011 

 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiției – pct. 4.1.1(1), 4.1.2(1) 

Veronica Vition, Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei – 4.3.3(1) 
 

Prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 
2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 
Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016 
 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei  
Veronica Vition, Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi Corupţiei,  
Dumitru Visternicean, Consiliul Superior al Magistraturii 
Vladimir Holban, Institutul Naţional al Justiţiei 

 
Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe 

ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 
invitaţilor adiţionali. 

 

 
Nadejda Vieru: Dragi colegi, vedem că nu avem cvorum, ce facem astăzi? 

 
Galina Bostan: Cîte persoane sunt necesare pentru a avea cvorum? 
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Stela Pavlov: Trebuie să fie prezenţi minimum opt membri cu drept de vot. 

 
Galina Bostan: Hadeţi să numărăm. Cinci. 

 
Nadejda Vieru: Trei persoane nu cred că mai vin. 
 

Stela Pavlov: Numai dl. Visternicean a anuntat că va întîrzia, dar nici 
dumnealui nu ne salvează. 
 

Galina Bostan: Ce se întîmplă dacă noi nu avem cvorum sau trebuie să 
amînăm pentru o alta dată?  

 
Nadejda Vieru: Facem proces verbal, consemnăm cine este... 
 

Galina Bostan: Acum problema este că noi intrăm în perioada concediilor. 
Înseamnă că, presupun că în iulie noi nu vom putea face. Între timp, eu 

presupun că o să fie făcut planul de activităţi al Grupului de lucru. 
 
Nadejda Vieru: Haideţi să propunem mai multe activităţi pentru şedinţa 

următoare, cu măsuri bine pregătite şi mai multe. 
 
Lilia Caraşciuc: Vedeţi că în august şi mai multă lume o să plece în 

concedii. 
 

Stela Pavlov: Luni a avut loc sedinţă la Pilonul III, preşedinte dl 
Visternicean, şi ei au stabilit şedinţă şi pentru luna iulie. 
 

Galina Bostan: Alti piloni au stabilit sedinte pentru luna iulie? 
 

Stela Pavlov: Săptamîna viitoare sunt stabilite şedinţe, atunci vor decide. 
 
Galina Bostan: Deci, daca ceilalţi piloni vor stabili şedinte pentru luna iulie 

sau cum voi spuneţi ca şi secretariat, atunci, logic, şi noi ar trebui să ne 
complicăm viaţa şi să stabilim şedinţă în luna iulie. Haideţi să stabilim acum 
o data şi ne ţinem de ceilalţi piloni. Deci, luna iulie, a treia săptămînă joi – 

data de 19. Deci, 19 iulie, ora 14.00. 
 

Stela Pavlov: Eu, oricum, o să vă transmit prin poşta electronică agenda şi 
celelalte materiale. 
 

Nadejda Vieru: O să mai includem subiecte noi. Ce mai avem la limită 
acum? 
 

Stela Pavlov: Aş vrea să vă anunţ că, pînă la 15 iulie 2012, instituţiile 
responsabile trebuie deja să formuleze un raport intermediar privind 

implementarea Strategiei şi a Planului de acţiuni. 
 
Galina Bostan: Tot ceea ce trebuie de făcut, inclusiv ceea ce e aici, plus 

rapoartele... 
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Stela Pavlov: Daca instituţiile vor prezenta pînă la 15 iulie, dar presupun că 
pînă la data limită nu vom avea toate rapoartele instituţiilor şi nu o să 

reuşim să avem un raport consolidat al Grupului de lucru. 
 
Nadejda Vieru: Dar cînd avem noi primul raport? 

 
Stela Pavlov: 15 iulie. Instituţiile trebuie să prezinte raportul intermediar. 
 

Galina Bostan: Dar, eu cred că ei lasă să prezinte raportul aşa, voi îl 
redactaţi, fiecare să-şi facă tema de acasă. Important e, ca noi planurile de 

activităţi să le punem la punct, astea sunt importante, dar rapoartele sunt 
aşa mai puţin... 
 

Stela Pavlov: Ca şi propunere, daca sunteţi de acord, să disutăm la şedinţa 
următoare acţiunile pentru prima jumătate a anului 2012. La pilonul III 

instituţiile au raportat deja pe acţiunile din prima jumătate a anului 2012. 
 
Galina Bostan: E important ca să fim la aceeaşi etapa cu monitorizarea. 

 
Traian Ţurcanu: Dacă se poate, eu mai am o sugestie. Noi suntem, de fapt, 
cel mai numeros grup. Poate să insistăm, să-i sunăm. 

 
Galina Bostan: Da, dar lumea zice că vine şi, de fapt, nu vine. 

 
 S-a decis: 

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 

19.07.2012, ora 14.00; 
 propuneri pentru ordinea de zi:  

1) Agenda care a fost stabilita pentru 14.06.2012; 

2) Prezentarea gradului de implementare a acţiunilor planificate în 
Planul de Acţiuni pentru semesrtul întîi al anului 2012. 

 
 
 
 

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                    _________________ 

 

            Nadejda VIERU                                                 Stela PAVLOV 
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 Anexa nr. 1 

 

 
Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 
 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituția 
 

 Membri cu drept de vot  
 
1. 

 
Nadejda Vieru 

 
Procuratura Generală 
 

 
2. 

 
Vladimir Holban 

 
Institutul Naţional al Justiţiei 
 

 
3. 

 
Margarita Andrieş 

 
Ministerul Finanţelor 
 

 
4. 

 
Galina Bostan  

 
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei 
 

 
5. 

 
Lilia Caraşciuc 

 
Transparency International Moldova 
 

 Membru observator  
 
6. 

 
Traian Ţurcanu 
 

 
Ambasada SUA la Chisinau 

 Secretariatul  
 
7. 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției  
 

 
8. 

 
Angela Zagaiciuc 

 
Ministerul Justiției  
 

 

 


