
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 
 

17 mai 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, 17 mai 2012, în sala de 
conferinţe a Ministerului Justiţiei  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Grupului de lucru, dna Lilia 

Ioniţă, reprezentant al Ministerului Justiţiei. 
 

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

  

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
1. Discutarea priorităților în vederea solicitării asistenței externe pentru anul 

2013 în scopul implementării acțiunilor prevăzute la Pilonul IV al Planului de 
acțiuni. 
 
2. Prezentarea propunerilor la Planul de acțiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 

 
3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 
 
1. Discutarea priorităților în vederea solicitării asistenței externe pentru anul 
2013 în scopul implementării acțiunilor prevăzute la Pilonul IV al Planului de 
acțiuni. 
 
Urmare a examinării acţiunilor propuse ca şi priorităţi pentru solicitarea 

asistenţei externe în anul 2013 în vederea implementării Pilonului IV al 
Strategiei şi Planului de Acţiuni s-a decis, cu majoritatea voturilor 

membrilor Grupului de lucru prezenţi la şedinţă, drept priorităţi pentru 

solicitarea asistenţei externe acţiunile prevăzute la Pilonul I pentru anul 
2013, cu excepţia celor prevăzute la pct. 4.1.1.(2); 4.3.3.(2), (3) și (4); 4.3.4(2) 

și (3).  

 
Lilia Ioniţă: La pct. 4.1.1. Creşterea substanţială a salariilor actorilor din 

sectorul justiţiei şi simplificarea criteriilor de calculare a salariilor şi anume 
la subpct. (2) Creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei, 

eu nu cred ca o sa vina cineva din donatori şi o sa zica haideti ca va dam 
bani ca sa creşteți salariile. Respectiv, eu cred ca pct. 4.1.1. chiar nu trebuie 



sa se găsească în aceste priorități, e treaba Guvernului. Chiar daca vin banii 

de la UE, ei nu pot fi orientați tocmai pentru creşterea salariilor, ei vin direct 

în buget, deja e grija Guvernului. 

 
Vera Macinskaia: ce se are în vedere prin simplificarea criteriilor de 

calculare a salariilor? 

 
Lilia Ioniţă: De fapt, criteriile acestea sunt stabilite în Legea cu privire la 

salarizare chiar şi la persoanele cu funcții de demintate publica cum sunt 
judecătorii, procurorii sau salarizarea funcționarilor publici pentru aparatul 
instanțelor judecătoreşti. În principiu, atunci cînd se scria acest punct se 

avea în vedere faptul, ca la noi erau prea multe prime, suplimente care, de 
fapt, nu se stia care şi pentru ce se dă, respectiv, chestiile astea au fost 
revizuite în cadrul altor proiecte şi eu nu cred că noi o să putem să 
intervenim sau să solicităm asistență externă. 

 
Veronica Vition (propunere): La pct. 4.3.3.(2), (3) şi (4), în general, de 

exclus aceasta măsură. 
 
Lilia Ioniţă: Noi avem aici organizarea şi desfășurarea cursurilor de 
instruire pentru actorii din sectorul justiției cu privire la instituția 

avertizorilor de integritate. Da, prima parte putem s-o excludem în ceea ce se 
referă la instituirea mecanismelor interne. 
 
Veronica Vition: Nu, instituirea mecanismelor interne, de fapt, ar putea să 

rămînă. 

 
Lilia Ioniţă: Pct. 4.3.3. este întru executarea Legii recent adoptate, în 

februarie a fost publicată. 

 
Dumitru Visternicean: Fixați pentru procesul-verbal că eu sunt împotrivă. 

 
Veronica Vition: De ce? Daca Legea este deja adoptată. 

 
Lilia Ioniţă: Cine este împotrivă ca să fie pastrată? Doua voturi împotrivă. 
Oricum Legea e adoptată, vreți, nu vreți, oricum avertizori de integritate o să 

fie, o să fie protejați. Chiar daca nu considerați prioritar pentru asistență 

externă, pentru chestii de ordin intern, ea va fi promovată în continuare. 
 
Dumitru Visternicean: Încă o dată repet, eu nu-s împotriva legii, dar nu o 

consider prioritate pe 2013. 

 
Lilia Ioniţă: Ok, oricum nu avem acumulat numarul necesar de voturi. 

 
Lilia Ioniţă: La pct. 4.3.4: Publicarea şi mediatizarea hotărîrilor 

judecătoreşti privind condamnarea actorilor din sectorul justiţie pentru acte 
de corupţie, ceea ce ține de optimizarea paginilor web a instanțelor 
judecătorești, ele sunt prevăzute şi la Pilonul I şi pentru asta va fi asistența 

din partea donatorilor. 



Lilia Carasciuc: Aceasta acțiune parcă nu cere asistență externă. 

 
Lilia Ioniţă: Apropo, ar putea să fie o secțiune pentru condamnarea 

actorilor din sectorul justiţie pentru acte de corupţie. Oricum o să fie o 
secţiune specială pentru actorii din sectorul justiţie (pentru executori, 
procurori, etc.). 

 
 
Lista priorităţilor reevaluate pentru solicitarea asistenţei externe în anul 

2013 în vederea implementării acţiunilor prevăzute la Pilonul IV al Planului 
de Acţiuni se anexează. 

 
2. 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 
 

Lilia Ioniţă: Propunerea mea este ca să amînăm examinarea acestui punct 

pentru că momentan noi nu avem încă versiunea finală a Planului de acţiuni 
care, în sfîrșit, au incheiat redactorii noștri de la Parlament să o verifice. 
Acuma noi facem verificarea încrucișată a textelor și sperăm că poate 

săptămîna viitoare va fi deja definitivat, pentru ca în momentul în care noi 
vom face Planul de acțiuni al Grupului de lucru pot să intervină să se 
modifice anumite acțiuni pe care le avem noi în versiunea actuală a Planului 
și chiar referitor la termenii respectivi, propunerea mea este ca să amînăm 

acest subiect. 
 

S-a decis prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 
2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei, dupa publicarea Planului de actiuni, la şedinţa următoare 
a Grupului de lucru. 
 

5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

S-a decis: 

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 
14.06.2012, ora 14.00; 

 propuneri pentru ordinea de zi: 1) Planul de Acţiuni pentru anul 

2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 
Strategiei; 2) proiectul Metodologiei de monitorizare a Strategiei. 

 

Dumitru Visternicean (propunere): Definitivați Metodologia, aprobați-o prin 

ordinul ministrului, o aducem la cunostință la fiecare și trebuie să ne 

apucăm de lucru, în iunie-iulie noi trebuie să facem raportul pe jumătate de 
an. 

 



Lilia Ioniţă: Noi o să discutăm deja cu conducerea ministerului care trebuie 

să vadă Metodologia, dar oricum ea trebuie expediată spre informare tuturor 
membrilor Grupului de lucru. Măcar să fie comunicarea electronică, daca 

noi nu vom discuta în Grupul de lucru proiectul Metodologiei, ar fi bine ca 
ea să fie văzută de fiecare membru în versiunea electronică și să vină cu 

comentarii. 

 
Dumitru Visternicean: În principiu, ar trebui de pus la dispozitie ca proiectul 

să fie obligatoriu, noi ne-am convins cele două zile la Vadul lui Vodă, am 
discutat și ca atare la un numitor comun concret pe care noi l-am putea 
pune pe hîrtie, care toți ar fi de acord, noi nu am ajuns. 

 
Galina Bostan: Metodologia trebuie aprobată prin ordinul ministrului, 
impusă și gata. 

 
Lilia Ioniţă: Eu am să transmit mesajul dlui Visternicean conducerii 
ministerului și vă informăm. 

 

 
 

Vicepreşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                    _________________ 

 

            Lilia IONIŢĂ                                                         Stela PAVLOV 


