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

Planului de acţiuni la Strategie 
 

27 aprilie 2012 
 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei 
de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de 

Acţiuni la Strategie s-a întrunit vineri, 27 aprilie 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, dl. Nichifor 
Corochii, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
La reuniune au participat membrii Grupului de lucru, secretariatul acestuia, 
invitaţi: reprezentanţi ai BAA „Ţurcan Cazac” şi reprezentantul Asociaţiei 
Obşteşti „Centrul de Analiza şi Prevenire a Corupţiei, conform anexei (lista 
de prezenţă). 

 
Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
 

1. Prezentarea studiului „Moldova: Programul de formare profesionala şi 
restructurare a instanţelor comerciale”.  

 
2. Discuţii pe marginea studiului prezentat. 
 

3. Discutarea priorităţilor pentru asistenţă externă în anul 2013 în vederea 
implementării acţiunilor prevăzute la Pilonul I al Planului de Acţiuni.  
 

4. 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.  
 
5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 
Înainte de începerea şedinţei dl. Nichifor Corochii, preşedintele Grupului 

de lucru, a menţionat că pe ordinea de zi a şedinţei Grupului de lucru a fost 
inclus un subiect nou şi anume „Prezentarea şi discutarea unui chestionar 

elaborat de Asociaţia obşteasca „Centrul de Analiza şi Prevenire a Corupţiei”, 
care va fi utilizat în realizarea unui studiu privind nivelul de satisfacţie a 
justiţiabililor în ce priveşte sistemul judecătoresc. 

 
1. Prezentarea studiului „Moldova: Programul de formare profesională si 
restructurare a instanţelor comerciale”  
 



Sabina Cerbu, şef al Cabinetului ministrului, a făcut o scurtă prezentare a 

studiului „Moldova: Programul de formare profesională si restructurare a 
instanţelor comerciale”, elaborat de o echipă de experţi internaţionali şi 

naţionali, redactat şi editat de Biroul Wolf Theiss Praga, care a constat în 
analiza unor tipuri diferite de documente din surse locale şi internaţionale şi 
organizarea de consultaţii pe diferite teme în cadrul unor întâlniri care au 

avut loc la Chişinău. 
 

Scopul studiului este de a asigura specializarea corespunzătoare a 
judecătorilor care soluţionează „cauze comerciale“ în urma reducerii 
competenţelor JEC, a desfiinţării Curţii de Apel Economice şi a transferării 

„cauzelor comerciale“ în competenţa de soluţionare a instanţelor de drept 
comun.  

 
Obiectivele prioritare ale studiului sunt:  
 definirea „cauzelor comerciale“;  

 identificarea unor opţiuni structurale pentru specializarea în „cauze 
comerciale“, prezentarea punctelor forte şi slabe ale acestora, precum 

şi a unei recomandări; şi  
 abordarea cerinţelor generale de formare profesională, care decurg din 

structura recomandată; conţinutul exact al necesităţilor de formare 

profesională urmează a fi confirmat în urma analizelor şi discuţiilor 
purtate cu autorităţile moldoveneşti. 

 
2. Discuţii pe marginea studiului prezentat 
 

La şedinţa Grupului de lucru au participat partenerii naţionali ai Biroului 
Wolf Theiss Praga, dna Ana Galus si dl Vlad Palamarciuc de la BAA „Ţurcan 
Cazac”, care au încercat să răspundă la un şir de întrebări înaintate de 

membrii Grupului de lucru.  
 

Urmare a discuţiilor avute în cadrul reuniunii au fost aduse o serie de 
obiecţii si propuneri, cum ar fi:  
 lipsa unei analize la Colegiul Economic al Curţii Supreme de Justiţie, 

au fost analizate doar JEC si CAE; 
 au fost analizate doar două compartimente: situaţia actuală a 

instanţelor economice şi formarea continuă a judecătorilor; 

 nu a fost analizat cadrul legal prin prisma proiectelor de modificare a 
legislaţiei (ex. modificarea CPC); 

 studiul nu a examinat în ansamblu problema, dar a fost expus doar 
ceea ce avem la moment; 

 studiul nu a răspuns aşteptărilor în ceea ce priveşte formarea 

profesională, se impunea o curriculă, o metodologie care ar propune 
modalităţi noi de formare a judecătorilor;  

 propunerea ca judecătorii să fie instruiţi benevol contravine cadrului 
legal existent, întrucât acesta obligă judecătorul la 40 ore anual de 
instruire profesională; 

 este necesară delimitarea clară a listei cauzelor care necesită a fi 
examinate de judecătorii specializaţi; 



 elaborarea unui studiu suplimentar; 

 de a lua act de raportul prezentat. 
 
S-a decis cu 6 voturi pro de a lua act de raportul prezentat. 

 
3. Discutarea priorităţilor pentru asistenţă externă în anul 2013 în vederea 
implementării acţiunilor prevăzute la Pilonul I al Planului de Acţiuni  
 
Urmare a examinării acţiunilor propuse ca şi priorităţi pentru solicitarea 

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

membrilor Grupului de lucru prezenţi la şedinţă, drept priorităţi pentru 
solicitarea asistenţei acţiunile prevăzute la Pilonul I pentru anul 2013, cu 
excepţia celor prevăzute la pct. 1.1.6.(4) si (5); 1.1.7.(3); 1.1.12(10) si (11); 

1.2.5(3); 1.3.3(3); 1.3.8(1); 1.3.10(2).  
 
Lista priorităţilor reevaluate pentru solicitarea asistenţei externe în anul 

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

 
4. 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: Ceea ce ţine de acţiunile Ministerului Justiţiei, noi am putea 
ulterior să vă comunicăm care e poziţia ministerului. Este o problema de 
coordonare la nivel intern. O parte din acţiuni sunt deja realizate şi cred ca 

noi am putea sa le excludem. Cu proiectul noi vom veni pe parcurs, daca va 
amintiţi, noi la şedinţa trecută am adoptat un plan care este, de fapt, un 

plan sofisticat, ceea ce eu nu pot să vă prezint acum. În aceeaşi situaţie se 
află şi colega mea de la DAJ. 
 

Nichifor Corochii: Cît de corect ar fi că Ministerul Muncii va optimiza 
schema de încadrare a instanţelor judecătoreşti, în funcţie de volumul de 
muncă şi nivelul performanţelor? 

 
Victor Zaharia: Eu am o propunere ca al doilea şi al treilea din listă să fie 

responsabili de implementare - Ministerul Justiţiei şi CSM. 
 
Lilia Ioniţă: Eu am propunere ca membrii grupului de lucru, reprezentanţi 

ai instituţiilor responsabile să facă acest plan conform modelului aprobat în 
şedinţa trecută atît CSM, la fel INJ şi DAJ. Trebuie să fie o structură, o 
schemă unică şi deja data viitoare să avem un plan detaliat integrat. 

 
Stela Pavlov: Acesta este deja elaborat şi va fi diseminat. 

 
Nichifor Corochii: Există o problemă a acoperirii cadrului legal. 
 



Ausra Raulickyte: Este important de a ne determina iniţial pe fiecare 

acţiune în parte cu etapele şi termenele aproximative ale realizării acţiunilor. 
 

Lilia Ioniţă: Propunerea este de a prezenta pentru şedinţa următoare Planul 
cu etapele şi termenele respective.  
 
S-a decis prezentarea propunerilor la Planul de Acţiuni pentru anul 
2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 
Strategiei la şedinţa următoare a Grupului de lucru. 

 

5. Prezentarea şi discutarea unui chestionar elaborat de Asociaţia obşteasca 

„Centrul de Analiza şi Prevenire a Corupţiei”, care va fi utilizat in realizarea 
unui studiu privind nivelul de satisfacţie a justiţiabililor în ce priveşte sistemul 
judecătoresc 

 
Mariana Kalughin, coordonator de proiect în cadrul CAPC, a făcut o scurtă 

prezentare a proiectului „Participă şi tu la reforma justiţiei!” în cadrul căruia 
va fi măsurat nivelul de satisfacţie a justiţiabililor în ceea ce priveşte 
activitatea instanţelor de judecată şi vor fi colectate propunerile justiţiabililor 

pentru a preveni corupţia în sistemul judecătoresc. A fost prezentat 
chestionarul care va fi utilizat la implementarea proiectului. Toate 
informaţiile colectate vor fi utilizate în procesul implementării efective a 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. 
 

Dumitru Visternicean: (propunere): de a exclude avocaţii ăi procurorii din 
procesul monitorizării, sa fie doar pentru justiţiabili. 
 

Dumitru Visternicean: De ce nu a fost implicat şi CSM în implementarea 
proiectului?  

 
Mariana Kalughin: Bineînţeles, că vom coordona şi cu CSM. Pe noi ne 
interesează nu atît CSM cît, de fapt, judecătorii. 

 
Dumitru Visternicean: Orice sondaj, care se face în instanţa de judecată, 

necesită acceptul CSM pentru a avea acces în instanţa de judecata. S-ar 
putea crea situaţia să mergeţi în instanţa de judecata şi să nu vi se permită 
accesul în instanţa si, apoi, să veniţi să vă plângeţi ca nu puteţi efectua 

sondajul. 
 
Victor Zaharia: (propunere) Tehnic chestionarul poate fi completat cu mai 

multe întrebări. 
 
Anastasia Pascari: (propunere) La pct. 16 “aţi dat mita?”, “vi s-a cerut  

mita?”. 

 
Vera Macinskaia: (propunere) Personal sunt de acord cu astfel de sondaje, 
dar ar trebui sa fie nu doar în Chişinău, ci în toată republica. 

 



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 
1.06.2012, ora 14.00; 

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

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

 

 

 

 

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
 

  
____________________                                                                    _________________ 

 

Nichifor COROCHII                                            Stela PAVLOV 


