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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului I. - Sistemul 

judecătoresc 

 

Procesul-verbal 

al Ședinței Grupului de Lucru din 1 martie 2012 
 

Programul ședinței: 

14.00 – 14.10 Concepția activității Grupului pentru coordonarea și monitorizarea 

fiecărui pilon al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei  

 

Oleg Efrim, Ministrul justiției  

 

14.10 – 14.30 Alegerea președintelui Grupului de lucru 

 

14.30 – 15.00 Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în 

vederea implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul I 

 

15.00 – 15.30 Elaborarea Planului de acțiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei 

15.30 – 16.00 Chestiuni organizatorice și discuții generale (identificarea 

principiului de stabilire a întrunirilor lunare; stabilirea subiectelor 

principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților 

adiționali etc) 

 

 

Ședința este deschisă de Ministrul Justiției – Oleg Efrim, care prezintă ordinea de zi a ședinței și 

purcede la prezentarea primului subiect pe ordinea de zi: Concepția activității Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei.  

  

Ministrul Justiției se referă la următoarele aspecte: 

 

- Grupurile de lucru, a căror activitate o lansăm astăzi, au menirea de a facilita implementarea 

Strategiei și a Planului de acțiuni, precum și de a le orienta în direcția cuvenită. Menționez că aceste 

grupuri sunt prevăzute de însăși Strategie și Planul de acțiuni, Pilonul 7 fiind cel care se referă la 

aspecte de coordonare. 

 

- În ceea ce priveşte implementarea Strategiei, responsabilitatea va aparţine tuturor instituţiilor 

responsabile identificate în Strategie. În acelaşi timp, pentru a asigura implementarea coerentă a 

Strategiei, este creat un mecanism de coordonare și monitorizare a implementării acesteia, format din 

6 grupuri de lucru, pentru fiecare domeniu (pilon) separat, precum şi un grup de coordonare a 

implementării Strategiei, care va fi responsabil și pentru pilonul 7. 

 

- Toate aceste grupuri de lucru vor fi coordonate de Ministerul Justiţiei, în cadrul căruia va fi 

funcționa un Secretariat, care va acorda asistenţă tehnică grupurilor de lucru. În cadrul Secretariatului 

o avem la moment pe Olivia Pîrțac, cu care deja ați comunicat pentru această ședință, dar se vor 

alătura curând alte două-trei persoane. 

 

- Grupul de lucru pentru fiecare pilon al Strategiei este creat cu titlu permanent, și va fi 

responsabil de elaborarea planurilor anuale comune, de selectarea priorităților, de înfăptuirea tuturor 

activităţilor identificate în cadrul domeniului respectiv.  Astfel grupurile de lucru vor direcționa și vor 
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ghida activitățile incluse în pilonului respectiv din Strategie și Planul de acțiuni (pentru care își 

exercită competența); vor asigura interacțiunea dintre diversele instituții cu responsabilități de rigoare, 

vor concretiza și dispune modul de divizare a activităților; vor asigura informarea mutuală adecvată 

între instituțiile publice responsabile, organizațiile societății civile, donatori externi și orice alți 

implementatori relevanți, care au activități complementare în aceeași direcție strategică sau același 

domeniu de intervenție, pentru a evita dublarea eforturilor, resurselor utilizate și a asigura un grad de 

maximal de eficiență.  

 

- În cazul în care vor fi necesare modificări la Strategie și Planul de acțiuni, cu scopul de a le 

îmbunătăți și adapta necesităților existente în societate, aceste propuneri urmează să vină de asemenea, 

în primul rând, de la Grupuri. 

 

- Tot grupurile vor identifica acțiunile pentru a căror realizare corespunzătoare sunt necesare 

mijloace financiare sau resurse umane suplimentare celor disponibile și, în unele cazuri, ar putea 

discuta direct asemenea acțiuni cu potențialii donatori sau sesiza Grupul de Coordonare a 

Implementării Strategiei ca acesta să întreprindă măsuri suplimentare în scopul atragerii asistenței 

necesare și fortificării capacității de implementare adecvată a prevederilor Strategiei și Planului de 

acțiuni, în cazul când se întrevăd posibilități suplimentare celora care deja sunt identificate la nivel 

oficial. 

 

- Toate funcțiile și modul de activitate a grupului se vor conține într-un Regulament, care deja 

există în formă de proiect, și care urmează să vă fie prezentat pentru opinii și sugestii la o ședință 

următoare.  

 

- Vă invităm astăzi să alegeți Președintele Grupului, care va fi persoana care va conduce 

ședințele, dar și persoana care urmează să conlucreze cel mai strâns cu Secretariatul în vederea 

stabilirii ordinii de zi și a activității grupului, în general.  

 

- Așa cum ați observat, în grup sunt incluşi reprezentanţii instituţiilor cheie din sectorul justiţiei, 

vizate în pilonul respectiv, care au fost desemnaţi de instituţiile respective. În acest context, vreau să 

subliniez că în grupul de lucru sunt desemnate ca și membri permanenți doar instituțiile cheie pentru 

implementarea respectivului pilon – celelalte instituții responsabile, dar care nu se regăsesc între 

membri, urmează a fi invitate în mod particular ori de cîte ori va fi necesar. 

 

- De asemenea în grup sunt membri şi reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia din urmă au fost 

selectaţi de Ministerul Justiţiei în baza unei invitaţii publice – în baza aplicațiilor care au venit şi 

ținând cont de experienţa, motivarea şi implicarea lor anterioară în procesul de reformă a sectorului 

justiţiei. 

 

- De asemenea, Ministerul Justiţiei a invitat donatorii externi să delege un expert pentru a 

participa la activităţile grupului de lucru. În fiecare grup va exista un expert cu titlu permanent cu 

statut de observator, dar în general există un mare interes din partea donatorilor de a participa, de 

aceea, oricând va fi posibil, aceștia trebuie informați, ținând cont de beneficiile mutuale pe care 

sperăm să le avem din acest proces. 

 

- Tot astăzi vă propunem să demarăm deja la selectarea priorităţilor anuale de implementare a 

Strategiei şi a Planului de Acţiuni, pentru că, să nu uităm că suntem deja în martie, iar termenele de 

implementare nu sunt foarte generoase cu noi. 

-Coordonarea activităţii asupra implementării Strategiei în totalitate, la nivel superior grupurilor 

de lucru, va fi asigurată de un Grup de coordonare a implementării Strategiei. În acest grup vor intra: 
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- Ministrul Justiţiei; Un viceministru; Un specialist desemnat din cadrul Ministerului 

Justiţiei; 

- Reprezentantul Ministerului Finanțelor; Reprezentantul Cancelariei de Stat; Preşedinţii 

grupurilor de lucru. (11 persoane)  

 

Grupul de coordonare a implementării Strategiei: 

- Va monitoriza procesul de implementare în ansamblu; 

- Va elabora raportul general de implementare a Strategiei în baza rapoartelor prezentate de 

grupurile de lucru pentru fiecare pilon; 

- Va fi responsabil pentru prezentarea informaţiei privind gradul de implementare a 

Strategiei Consiliului naţional pentru reformarea organelor de ocrotire a normelor de drept. 

 

Acest grup, de nivel superior, de asemenea: 

- menține legătura cu Comisia juridică pentru numiri și imunități a Parlamentului 

Republicii Moldova privind orice chestiuni vizând implementarea și/sau modificarea Strategiei și 

Planului de Acțiuni; 

- menține legătura cu donatorii și le prezintă acestora poziția oficială a statului cu referire 

la Strategie și Planul de Acțiuni; 

- dispune efectuarea ședințelor intersectoriale ori de câte ori este necesar; 

- dispune schimbarea componenței Grupurilor de lucru, mărirea sau micșorarea numărului 

acestora, dacă acest lucru este necesar pentru implementarea optimă a Strategiei și Planului de acțiuni; 

- avizează decizia Grupurilor de lucru de a crea subgrupuri cu competență mai îngustă; 

- soluționează conflictele între Grupurile de lucru; 

- supraveghează activitatea și exercită acțiuni de direcționare a Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I.-VI.; 

 

-  Prima componență a grupurilor de lucru, în baza desemnărilor pe care le-ați făcut la nivel 

de instituții va fi confirmată în cel mai scurt timp posibil printr-un ordin al Ministrului Justiției.Totuși, 

ținând cont că implementator este instituția, instituția este cea care va fi considerată membru 

permanent, și nu persoana nominalizată în calitatea sa individuală. 

 

Acestea fiind spuse, vă las să urmați ordinea de zi a ședinței, dar nu înainte de a asculta 

întrebările dvs. și a încerca să vă răspund la ele. 

 

Intrebare (Dumitru Visterniceanu): Persoana delegată vine cu opinia instituției sau are dreptul și 

la opinie personală? 

 

Răspuns (Oleg Efrim): În fond noi presupunem că opinia membrului expusă în grup coincide cu 

cea a instituției pe care o reprezintă. Este important să transmitem opinia instituției, dar, dacă ea nu 

coincide cu opinia reprezentantului, poate să fie exprimată și opinia reprezentantului. 

 

Intrebare (Valentin Coval): văd că în 5 acțiuni este indicată procuratura ca responsabil, iar în 2 

acțiuni CSP, însă în acest grup este doar reprezentantul CSP; în acest grup n-o să fie reprezentată 

Procuratura? 

 

Răspuns (Oleg Efrim): ideea este că nu toți actorii sunt reprezentați, cu scopul de a avea un 

număr oarecum omogen de membri în toate grupurile. Procuratura, sigur este un actor important 

pentru pilonul I... 

 

Remarcă (Valentin Coval): ca o ieșire din situație, aș putea să reprezint eu și Procuratura 

Generală, și CSP, dacă se coordonează... 
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Răspuns (Oleg Efrim): eu cred că remarca dvs. e bună – putem coordona cu Procurorul General 

ca să fie anume așa. 

 

Remarcă (Dumitru Visterniceanu): Însă dacă CSP și Procuratura vor avea poziții divergențe, cum 

o sa procedeze dl. Coval? 

 

Răspuns (Oleg Efrim): spre deosebire de CSM, CSP și Procuratura sunt mai uniți... 

 

Intrebare (Dumitru Visterniceanu): văd aici și membri, și membri-supleanți, care este ideea? 

 

Răspuns (Oleg Efrim): ideea cu membri supleanți este că atunci când nu poate veni membrul de 

bază,  va veni mebrul supleant... 

 

Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă las să urmați ordinea de zi, și o las pe Olivia să modereze 

ședința în continuare. 

 

Olivia Pîrțac: propun să ne prezentăm, pentru că nu ne cunoaștem cu toții. Sigur pe parcurs ne 

vom cunoaște foarte bine, or, ideea este să ne întrunim o dată pe lună cel puțin. Deci, în continuare 

avem încă cel puțin 9 ședințe pe parcursul anului 2012. 

 

La ședință s-au prezentat:  

Olivia Pîrțac, deocamdată singurul reprezentant al Secretariatului Grupurilor de lucru; Tatiana 

Ceaglic, Departamentul de administrare judecătorească; Valentin Coval, CSP, Anatolie Țurrcan, CSM, 

Domnica Manole, Curtea de Apel Chișinău; Ludmila Popa, Ministerul Justiției; Adrian Grigorev, 

CTS; Vlad Gribincea, Centrul de Resurse Juridice; Nadeja Hriptievschi, Centrul de Resurse Juridice; 

Corochii Nichifor, CSM; Victor Zaharia, IRP; Dumitru Visterniceanu, CSM; Ina Pîslaru, USAID - 

reprezentant al donatorilor și Ausra Raulickyte, consilier al Ministrului Justiției. De asemenea, dna 

Anastasia Pascari, INJ (cu întârziere). 

 

Olivia Pîrțac: solicitarea dlui Visterniceanu este să fie numiți toți membrii tuturor grupurilor, 

dacă acestea sunt formate. Da, ele sunt formate, deși pasibile încă de unele schimbări. Cîteva note 

înainte:  

 în fiecare grup este un reprezentant al donatorilor, dar există un interes maximal al 

donatorilor de a participa, deci, dacă vă pare comodă lărgirea cadrului de activitate, urmează să 

invităm și alți donatori interesați; 

 în fiecare grup sunt doar reprezentanți a unor instituții care, într-o măsură mai mare, au 

responsabilități cheie în acest grup. Dar rămân în afară unele instituții, care, în contextul unor anumite 

acțiuni pot fi importante: pe ele urmează să le invităm la ședințele la care vom discuta probleme care 

le vizează. 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului II al Strategiei va 

avea următoarea componență: 

 

Instituția reprezentată Persoana desemnată de instituție 

 

Ministerul Justiţiei Ludmila Popa, consultant superior Direcția 

elaborare a actelor normative 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Ion Bodrug, șef-adjunct al Departamantului 

Poliție, locotenent-colonel de poliție 

(Supleant: Dinu Ostavciuc, șeful Direcției 

analiză, planificare și instruire a 

Departamentului Urmărire penală) 
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Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Igor Dolea, membru CSM, conferențiar 

universitar,  

(Supleant: Anatolie Țurcan, membru CSM, 

judecător Curtea de Apel Chișinău) 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Veaceslav Didâc, Director executiv adjunct 

al INJ 

Curtea Supremă de Justiție 

 

Constantin Gurschi – judecător Colegiul 

penal CSJ 

Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

 

Dumitru Zolotco, jurisconsult al secției 

juridice și personal 

Uniunea Avocaților  

 

Valerian Mînzat, avocat 

Consiliul Superior al Procurorilor 

 

Coval Valentin, procuror în secția control al 

urmăririi penale 

Procuratura Generală Vieru Nadejda, procuror în secția asistență 

juridică internațională și integrare europeană 

Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi a Corupţiei 

Veronica Vition, inspector principal din 

cadrul Direcţiei Legislaţie şi expertiza 

anticorupţie 

Serviciul Vamal 

 

Veaceslav Ionesie, șef Direcție Delicte 

Transfrontaliere 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

 

Alexandru Carmanovici, șef de secție 

Reprezentant al societății civile Veronica Mohailov-Moraru, Asociaţia  

Obştească „Asociația Femeilor de Carieră 

Juridică din RM” 

Reprezentant al societății civile Vladislav Gribincea (supleant: Nadejda 

Hriptievschi), Centrul de Resurse Juridice 

din Moldova 

14 membri cu drept de vot  

 

Reprezentant permanent al comunității donatorilor – NORLAM. 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului III al Strategiei va 

avea următoarea componență: 

 

Instituția reprezentată Persoana desemnată de instituție 

 

Ministerul Justiţiei Sabina Cerbu, șeful cabinetului Ministrului 

Justiției 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Dumitru Visternicean, membru CSM, 

judecător CSJ 

CNAJGS Victor Zaharia – președintele CNAJGS 

 

Oficiile teritoriale ale CNAJGS  Lilian Darii – coordonator OT Chișinău 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Viorica Puica, șef Direcție instruire și 

cercetare 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti  

 

Oxana Novicov – secretar general UNEJ 

(Supleant: Ana Toia – jurisconsult UNEJ) 

Uniunea Avocaților  Violeta Gasitoi, avocat 
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Liga Națională a Notarilor Elena Mocanu, notar public 

 

Asociația Notarilor din Moldova NOTA  Valentina Andronatii (Supleant: Elena 

Constantinescu) 

Reprezentant al societății civile Nadejda Hriptievschi (supleant: Ion Guzun), 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

Reprezentant al societății civile Daniela Groza, Institutul de Reforme Penale 

 

11 membri cu drept de vot  

 

Reprezentant permanent al comunității donatorilor – OSCE 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului IV al Strategiei va 

avea următoarea componență: 

 

Instituția reprezentată Persoana desemnată de instituție 

 

Ministerul Justiţiei Lilia Ioniță, șef-adjunct Direcția elaborare a 

actelor normative 

Centrul pentru Combaterea Crimelor 

Economice şi a Corupţiei 

 

Veronica Vition, inspector principal din 

cadrul Direcţiei Legislaţie şi expertiza 

anticorupţie 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Nichifor Corochii, membru CSM, judecător 

la judecătoria Edineț 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Vladimir Holban, șef Secție formare inițială, 

Direcția instruire și cercetare 

Curtea Supremă de Justiție 

 

Vera Macinskaia – vicepreședintele 

Colegiului civil și de contencios 

administrativ al CSJ 

Serviciul de Informaţii şi Securitate 

 

Oleg Bezușco, șef-adjunct direcție generală 

Uniunea Avocaților  

 

Inga Albu,  avocat 

Consiliul Superior al Procurorilor 

 

Valentin Coval, procuror în secția control al 

urmăririi penale 

Procuratura Generală 

 

Vieru Nadejda, procuror în secția asistență 

juridică internațională și integrare europeană 

Ministerul Finanțelor 

 

Silvia Cotun, șef al secției Finanțele justiției 

și securității statului 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Eugeniu Șevciuc, șeful Secției cercetări și 

control efectiv a Direcției investigații și 

securitate internă 

Serviciul Vamal 

 

Veaceslav Ionesie, șef Direcție Delicte 

Transfrontaliere 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti  Ana Toia – jurisconsult UNEJ (Supleant: 

Oxana Novicov – secretar general UNEJ) 

Comisia Naţională de Integritate  A se desemna din momentul împuternicirii cu 

mandat a primei componențe a Comisiei 

Naționale de Integritate 

Reprezentant al societății civile Lilia Carasciuc, Transparency International - 
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Moldova 

Reprezentant al societății civile Galina Bostan, Centrul de Analiză și 

Prevenire a Corupției 

16 membri cu drept de vot  

 

Reprezentant permanent al comunității donatorilor – Ambasada S.U.A. la Chișinău 

 

Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei va 

avea următoarea componență: 

 

Instituția reprezentată Persoana desemnată de instituție 

 

Ministerul Justiţiei Sabina Cerbu, șeful cabinetului Ministrului 

Justiției 

Consiliul de Mediere 

 

A se desemna din momentul împuternicirii 

cu mandat a noii componențe a Consiliului 

de mediere 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Dumitru Visternicean, membru CSM, 

judecător CSJ 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Eugenia Kistruga, șef Secție formare 

formatori și relații internaționale, Direcția 

instruire și cercetare 

Camera de Comerţ şi Industrie 

 

Adela Harunjen, șef secție juridică, 

secretar al Curții de Arbitraj Comercial 

Internațional de pe lîngă CCI a RM 

Centrul de guvernare electronică 

 

 

Daniela Nemerenco - Coordonator 

Strategie (Supleant: Viorel Rusu - 

Coordonator Juridic) 

Ministerul Economiei 

 

Eugeniu Chistol, șef-adjunct al Direcției 

juridice 

Ministerul Tehnologiei Informației și 

Comunicațiilor 

 

Sergiu Florea, consultant principal, 

Direcția politici în domeniul tehnologiilor 

informaționale (MTIC) 

(Supleanți: 1) Grigorii Capustin, șef secție, 

Direcția elaborare a sistemelor 

informaționale, Departamentul tehnologii 

informaționale, Î.S. CRIS Registru; 2) 

Serghei Barbarii, inginer proiectant, 

Direcția elaborare a sistemelor 

informaționale, Departamentul tehnologii 

informaționale, Î.S. CRIS Registru) 

Uniunea Naţională a Executorilor 

Judecătoreşti  

Vladimir Bezede – executor judecătoresc 

Reprezentant al societății civile Ion Tornea, IDIS Viitorul 

Reprezentant al societății civile Dinu Armașu, Asociația investitorilor 

străini 

11 membri cu drept de vot  

 

Reprezentant permanent al comunității donatorilor – Ambasada României în Republica 

Moldova 
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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului VI al Strategiei va 

avea următoarea componență: 

 

Instituția reprezentată Persoana desemnată de instituție 

 

Ministerul Justiţiei Cristina Melnic, șef Direcția generală 

legislație 

Departamentul instituții penitenciare  Iana Cotoros, specialist al Direcției juridice 

 

Oficiul central de probațiune Vladimir Popa, șef-adjunct Oficiul central de 

probațiune 

Curtea Constituţională 

 

 

Centrul pentru Drepturile Omului 

 

Olga Vacarciuc, consilier al avocatului 

parlamentar 

Procuratura Generală 

 

Vieru Nadejda, procuror în secția asistență 

juridică internațională și integrare europeană 

Consiliul Superior al Magistraturii  

 

Dina Rotarciuc, membru CSM, judecător 

Curtea de Apel Chișinău 

Institutul Naţional al Justiţiei 

 

Ecaterina Popa, șef Secție formare continuă, 

Direcția instruire și cercetare 

Ministerul Afacerilor Interne 

 

Veaceslav Zaporojan, șef-adjunct al 

Direcției activități instructiv-educative a 

Direcției generale resurse umane 

CNAJGS  

 

Mihai Lupu –avocat, membru CNAJGS 

Uniunea Avocaților  

 

Doina Ioana-Straisteanu, avocat 

Consiliul de Mediere  

 

A se desemna din momentul împuternicirii 

cu mandat a noii componențe a Consiliului 

de mediere 

Centrul de Guvernare Electronică 

 

Daniela Nemerenco - Coordonator Strategie 

(Supleant: Viorel Rusu - Coordonator 

Juridic) 

Ministerul Protecţiei Sociale şi Familiei  

 

Zoia Cojocari, consultant superior a 

Directiei dezvoltare resurselor umane si 

politici ocupationale  

(Supleanți:  

1) Rodica Moraru-Chilimar, șef a 

Secției asistență socială pentru 

copii - problematica justiției juvenile, 

drepturile familiei și copiilor; 

2) Victoria Botnaru, şef a Secţiei 

servicii sociale din Direcţia politici de 

asistenţă socială, - problematica sistemului 

de justiţie în raport cu asistenţa socială; 

3) Veceslav Albina, consultant al 

Direcţiei politici de asigurare a egalităţii de 

gen şi prevenirea violenţei, - problematica 

sistemului de justiţie în raport cu politica de 

gen și prevenirea violenței) 

Centrul pentru Combaterea Crimelor Veronica Vition, inspector principal din 
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Economice şi Corupţiei 

 

cadrul Direcţiei Legislaţie şi expertiza 

anticorupţie 

Reprezentant al societății civile Jana Costachi, Asociaţia  Obştească   

„Asociația Femeilor de Carieră Juridică din 

RM” 

Reprezentant al societății civile Sorina Macrinici (supleant: Ion Guzun), 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

17 membri cu drept de vot  

 

Reprezentant permanent al comunității donatorilor – Națiunile Unite 

 

Componența grupurilor de lucru nu este întărită prin ordin deocamdată, respectiv în ea pot să mai 

aibă loc schimbări. Dacă dvs. doriți să schimbați membrul, vă rugăm să ne anunțați într-o săptămână 

persoana finală. Prima componență va fi întărită prin ordin, dar fiindcă implementator al activităților 

este instituția, și nu persoana, ulterior instituția poate schimba această persoană prin decizie internă. 

 

Nadeja Hriptievschi: ținând cont de implicarea instituțională multiplă în unele acțiuni, mă 

interesează dacă putem mări numărul membrilor grupului...? 

 

Olivia Pîrțac: priviți cât de mulți suntem astăzi la această ședință... Până la următoarea ședință vă 

trimitem Regulamentul care va reglementa modul de funcționare a grupurilor, acesta va fi pe agenda 

următoarei ședințe. Respectiv la următoarea ședință vom discuta detaliile de funcționare și putem pune 

în discuție și componența grupurilor. Deocamdată cea mai mare problemă pe care o are MJ este să 

menținem numărul membrilor grupului la unul lucrativ, ca să putem activa eficient, și să nu iasă în loc 

de activitate eficientă - conferință. 

 

Întrebare: mă interesează dacă aceste grupuri vor elabora și proiectele de lege, care trebuie 

elaborate conform Strategiei și Planului de acțiuni? 

 

Olivia Pîrțac: nu, acestea vor fi alte grupuri de lucru. Grupurile a căror activitate o demarăm 

astăzi sunt doar de coordonare și monitorizare a implementării Strategiei și Planului de acțiuni. Aceste 

grupuri nu presupun elaborare, în schimb presupun raportare: vom chema la raport instituțiile să 

vedem cum implementează, la ce etapă sunt. Deja suntem în martie și unele acțiuni trebuiau deja 

executate, trebuie să vedem cât de realiste sunt termenele care sunt în Planul de acțiuni și să găsim 

soluții în cazul în care nu au fost planificare realistic. 

 

Valentin Coval: în cazul meu, în special în pilonul II, iese situația că eu sunt în grupul de 

monitorizare, dar procuratura este și executor, deci poate eu, sau colegul meu, trebuie să execute... Nu 

este o problemă sau o contradicție aici? 

 

Nadeja Hriptievschi: eu aveam impresia că aceste grupuri trebuie să și elaboreze și mă gândeam 

că o să împărțim oamenii, conform unor responsabilități, ca să fie mai eficienți ... 

 

Olivia Pîrțac: Grupurile de lucru care elaborează se ocupă de altceva – de dreptul material, dacă 

vreți, lucrează cu aspecte sensibile, cu nuanțe... Esența grupurilor noastre este alta – monitorizare, 

raportare. Eu nu văd de ce le-am face și grupuri elaboratoare de proiecte de legi. 

 

Ausra Raulickyte: grupurile noastre au 2 funcții – coordonare și monitorizare. La fiecare 

instituție sunt câțiva implementatori, acestea se vor înțelege între ele cum implementează. La fiecare 

jumătate de an se va raporta progresul în implementare. Vom examina dacă la implementare pot fi 

implicați donatori. Deci grupurile nu vor face ele însele studiile, legile etc, ci vor coordona și 

monitoriza procesul, fiecare punct din plan. Elaborarea și coordonarea vor merge în paralel. 
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Valentin Coval: dar pot fi eu inclus și în grupurile de elaborare a unor proiecte de legi, a căror 

implementare tot eu o voi coordona și monitoriza? 

 

Ausra Raulickyte: da, se poate – nu există contradicție aici. Se poate, dar nu e obligatoriu. Totul 

depinde de instituția dvs. 

 

Întrebare: dar proiectul Regulamentului o sa-l putem analiza, ca să studiem toate nuanțele, să nu 

fie contradicții? 

 

Ausra Raulickyte: da, sigur. Acesta nu va fi aprobat fără ca să fie analizat de dvs. și să puteți veni 

cu propuneri.  

 

Anastasia Pascari: sunt acțiuni pe care trebuie să le facă o sumedenie de instituții, cine trebuie să 

coordoneze activitatea lor – cine și ce face? Într-un caz avem CSM și INJ, în altul PG și INJ etc etc 

 

Ausra Raulickyte: prima instituție este cea care răspunde. Dar în acest grup vom coordona și 

planifica. 

 

Olivia Pîrțac: dacă este mai adecvat să facă o altă instituție, în acest grup vom putea coordona 

acest lucru. Mai mult decât atât, ideea este să atragem cât mai multe finanțe din exterior, așa că multe 

acțiuni, chiar și dacă în plan e indicat CSM sau MJ etc – pot fi executate de diferite organizații ale 

societății civile sau alți implementatori - și aici nu este nicio problemă pentru CSM, spre exemplu: 

Important este ca CSM ca și executor de bază, spre exemplu, să fie la curent că acțiunea se execută. 

 

Anastasia Pascari: eu nu înțeleg cum poate mie cineva din afară să-mi facă și grupul de lucru, și 

să-mi stabilească și curricula, și s-o execute... 

 

Olivia Pîrțac: ceea ce este în competența exclusivă a instituțiilor nu va face nimeni din afară. 

 

Anastasia Pascari: INJ este în toate piloanele, sunt enorm de multe acțiuni, unele deja trebuiau 

începute. În unele cazuri nu văd cum instituțiile primele pe listă ar putea executa acțiunea – poate aici 

în acest grup facem niște orare, cine și când face, cine e responsabil.  

 

Olivia Pîrțac: da, avem diferite categorii de acțiuni: unele pot fi executate de primul pe listă în 

totalitate, altele însă nu pot fi executate fără participarea instituțiilor enumerate în continuare. Modul 

de interacțiune între aceste instituții, cine și ce face și când îl vom decide în aceste grupuri de lucru. 

 

Anastasia Pascari: În al doilea rând trebuie să ne lămurim cu donatorii: cine sunt donatorii, or, 

institutul nu are capacitate să facă cu resursele sale toate aceste acțiuni. Cu 15 lei prevăzuți în bugetul 

nostru nu putem hrăni participanții... Mă tem că judecătorii o să înceteze să mai vină la seminare. Dar 

deja trebuie să facem niște instruiri conform planului (persoane responsabile de relații cu publicul)... 

 

Ina Pîslaru: pentru asta noi - donatorii și suntem aici, ca să aflăm necesitățile și să venim cu 

ajutorul necesar. USAID vine cu un proiect de 8,8 milioane USD milioane de dolari, dintre care cca 

75% vor fi pe Pilonul 1. 

 

Anastasia Pascari: dar până în aprilie veniți? 

 

Ina Pîslaru: da. 
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Nadeja Hriptievschi: eu am o sugestie – să facem o listă de acțiuni – care sunt prioritare și să 

facem un plan de acțiuni... 

 

Olivia Pîrțac: da, asta și trebuie să facem conform agendei de lucru. Prima chestiune (în afara de 

alegerea președintelui) este să facem prioritizarea priorităților pentru solicitarea asistenței externe. 

Deși, dacă Ina Pîslaru zice că vine USAID-ul să susțină executarea pilonului I – poate nu e cazul să o 

facem, dacă USAID-ul poate să susțină executarea tuturor acestor acțiuni? 

 

Ina Pîslaru: da, USAID-ul vine să ajute, dar grupul trebuie să facă selectarea priorităților, ca să 

știm unde trebuie să atragem mai multă atenție. Uitându-mă la această listă, cred ca USAID va putea 

susține cca 75% din acțiuni... 

 

Ausra Raulickyte: noi vrem să direcționăm donatorii să susțină acele acțiuni care sunt prioritare, 

ca să nu se piardă finanțările, or, uneori, donatorii susțin implementarea unor activități mai puțin 

relevante în comparație cu altele. În principiu toate acțiunile din strategie sunt prioritare, ele toate 

trebuie executate. Dar ceea ce am selectat aici – sunt acțiuni pentru 2012. Noi am prezentat această 

listă donatorilor, dar am informat donatorii că prioritățile finale vor fi selectate de Grupuri. Ar fi bine 

să alegem prioritățile majore pentru că, în principiu, donatori nu sunt prea mulți și ar fi bine ca ei să se 

concentreze pe priorități. 

 

Nichifor Corochii: Eu propun ca pentru monitorizare să reducem grupul la vreo 5 persoane –nu e 

nevoie de mai mulți, o să fie mai eficient. Restul oamenilor, sau poate mai atragem niște oameni, să fie 

în alte 2 grupuri – grup pe proiecte de legi și grup pentru acțiuni, pentru coordonarea activităților. 

 

Ausra Raulickyte: dicatura este cea mai eficientă formă de guvernare; serviciul comunal lucrează 

cel mai bine în Belarusi, pentru că există un conducător evident. Ideea este să coordonăm, să ajungem 

la consens. De exemplu, societatea civilă este aici ca să fie reprezentat glasul societății, donatorii sunt 

aici ca să apere interesul acestora, or, ei vor investi. Sigur că e complicat de lucrat într-un număr atât 

de mare, dar pentru că grupul va lucra 5 ani, va fi greu prima jumătate de an, însă ulterior va fi deja 

mai ușor. 

 

Dumitru Visterniceanu: având practica activității în mai multe grupuri, de fiecare dată ne lovim 

cu aceiași situație: se formează grupul și nu știm care-s obligațiunile, care-s drepturile, ca mai tîrziu să 

ne dăm seama că activitatea grupului nu are nicio relevanță că tot ceea ce hotărâm în grup se decide în 

altă parte. Eu propun ca să fie elaborat un Regulament în care să fie stabilite funcțiile noastre, 

drepturile, obligațiile etc, azi să stabilim termenul în cât timp se elaborează, să-l adoptăm la 

următoarea ședință și să purcedem la lucru conform Regulamentului. 

 

Olivia Pîrțac: Regulamentul în esență deja există, doar că el mai trebuie coordonat intern, și vă 

va fi prezentat pentru propuneri pentru următoarea ședință. 

 

Vlad Gribincea: eu propun să respectăm agenda și să rezolvăm problemele consecutiv. Acum 

trebuie să alegem președintele Grupului. 

 

Anastasia Pascari: dar acum nu e clar ce funcții va avea acesta... Eu aș vrea să știu cine va 

coordona lucrul între aceste 7 piloane, că ele se intersectează în multe privințe... 

 

Ina Pîslaru: dna Pascari ați întârziat, dar dl. Ministru a menționat că va fi un grup de coordonare 

care va monitoriza toate grupurile. 

 

Olivia Pîrțac: în grupul de coordonare, în afară de ministru, viceministru etc, vor fi și toți 

președinții grupurilor de lucru. 
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Ausra Raulickyte: eu tot vă propun să purcedem la subiectul alegerii președintelui. Sistemul nu 

va lucra imediat, dar lucrurile se vor aranja. Este deja proiectul Regulamentului. 

 

Olivia Pîrțac: eu vă asigur că Regulamentul vă va fi trimis înainte de următoarea ședință și multe 

lucruri se vor clarifica. 

 

Ludmila Popa: eu propun ca Regulamentul să fie trimis prin poștă, și propunerile să vină tot prin 

poștă dinainte de următoarea ședință, ca următoarea ședință să fie mai eficientă. 

 

Valentin Coval: Regulamentul va fi comun pentru toate grupurile? 

 

Olivia Pîrțac: da, el va fi comun pentru toate grupurile.  

În ceea ce privește unul din subiectele de pe ordinea de zi – planul de acțiuni – acesta va include 

un grad de detaliere mai mare al acțiunilor ce trebuie realizate: Spre exemplu, la un proiect de lege: 

când avem elaborat proiectul în formă brută, când îl dăm la coordonare, avizare etc. Trebuie să o 

facem pentru toate acțiunile din 2012 – ideea era să începem chiar azi acest lucru, dar văd că nu vom 

reuși, dat fiind că suntem încă la etapa discutării problemelor organizatorice. 

 

Nadeja Hriptievschi: înțelegând că acest grup de lucru va fi doar pentru coordonare și 

monitorizare, eu propun ca să avem măcar o înțelegere internă, ca anume în acest grup de lucru să se 

decidă ce fel de alte grupuri se vor mai crea, din categoria celor care vor implementa propriu-zis 

acțiunile. 

 

Olivia Pîrțac: detaliile la care putem merge în aspect de coordonare pot fi și foarte mari – adică 

putem da sugestii instituțiilor la capitolul grupurilor de lucru care trebuie create, cine trebuie să fie 

reprezentate în ele... La unul din subiectele de pe ordinea de zi, eu aș avea acum o întrebare pentru Ina 

Pîslaru – dacă dvs. ziceți că 75% din acțiuni vor fi asigurate de USAID, poate noi mergem invers – 

dvs. ne spuneți care vor fi asigurate, și noi ne referim doar la cele care rămân neasigurate? 

 

Ina Pîslaru: nu, nu noi vom dicta – noi vom respecta Strategia. Dvs. alegeți ceea ce este prioritar, 

iar noi vom încerca să ne conformăm și să venim cu ajutor. 

 

Victor Zaharia: poate nu încercăm să formalizăm prea mult activitatea noastră, doar e clar că 

aceste grupuri sunt de coordonare și monitorizare: nu cred că undeva va fi scris  - nu se permite 

membrului grupului să fie membru al grupurilor de elaborare a legilor – asta ar fi banal. În al doilea 

rând, dacă înțeleg eu, noi trebuie să prioritizăm acțiunile ca și timp, nu ca și acțiune în general, or, ele 

toate sunt în 2012, și nimeni nu ne dă dreptul să anulăm vreo acțiune. 

 

Olivia Pîrțac: e vorba doar de asistență externă... 

 

Victor Zaharia: da, trebuie să selectăm acțiunile care necesită mai multe resurse, dacă am înțeles 

eu corect. 

 

Olivia Pîrțac: sunt 2 categorii de priorități – priorități în general, și priorități pentru a solicita bani 

de la donatori – aici ne referim doar la acțiunile în care avem nevoie de bani suplimentari. 

 

Dumitru Visterniceanu: eu nu în zadar am pus întrebarea dacă eu reprezint propria mea poziție 

sau a CSM – doar eu pot să spun că e prioritară acțiunea pentru 2012, dar CSM să voteze că e 

prioritară pentru 2013... 
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Olivia Pîrțac: eu cred că trebuie să facem diferența între participarea dvs. cu opinii, propuneri și 

participarea dvs. ca raportor: adică dacă este vorba de participarea dvs pentru a raporta ce a realizat și 

nu a realizat CSM – reprezentați în totalitate CSM. În rest, grupul nostru va rezolva o mulțime de 

probleme de ordin curent – respectiv, el trebuie să fie eficient – nu poate fi vorba de chestionarea 

opiniei instituționale pentru orice detaliu din activitate. 

 

Valentin Coval: eu însă cred că el trebuie să întrebe organul colegial care acțiuni sunt prioritare, 

altfel o să fie opinia lui, și nu a CSM... 

 

Olivia Pîrțac: în așa mod activitatea va fi neeficientă. Cred că va trebui să reglementăm și acest 

aspect în Regulament. 

 

Vlad Gribincea: noi președintele îl alegem astăzi sau nu? Dacă da, atunci eu propun ca 

Președinte să fie ales un reprezentant al puterii judecătorești. 

 

Dumitru Visterniceanu: dar eu propun să fie un reprezentant al Guvernului – că este vorba de 

coordonare. 

 

Valentin Coval: trebuie să fie ales un reprezentant al puterii judecătorești, așa au sugerat și 

experții internaționali – să fie ales un reprezentant al instituțiilor cu responsabilități cheie. 

 

Victor Zaharia: și eu cred că autoratul asupra schimbărilor trebuie să și-l asume puterea 

judecătorească. 

 

Ina Pîslaru: eu oricum înțeleg că MJ se va ocupa de problemele organizatorice și va asigura 

secretariatul. 

 

Olivia Pîrțac: ceea ce trebuie să facă totuși președintele este să aibă timp să comunice cu 

Secretariatul – să citească procesele-verbale, să avizeze și consulte ordinea de zi a ședinței etc. Multe 

lucruri se vor coordona la ședința precedentă, dar multe lucruri vor coordona doar președintele și 

secretariatul. 

 

Ausra Raulickyte: noi tot credem că președintele trebuie să fie judecător. Haide să vedem cine 

sunt candidații și să alegem. 

 

Vlad Gribincea: țind cont că în grup sunt mai mulți bărbați, eu propun ca președinte să alegem o 

doamnă. 

 

Anastasia Pascari: Asa ca toată povara să stea asupra femeilor, probabil. Eu am o propunere mai 

concretă – îl propun de dl. Corochii, și astfel va fi coordonat totul și cu CSM. 

 

Victor Zaharia: ținând cont că dl. Corochii e supleant, propun ca problema să fie lămurită între 

dl. Corochii și dl. Visterniceanu. 

 

Dumitru Visterniceanu: propunerea este foarte bună, pentru că prin hotărârea CSM, dl. Corochii 

este persoana responsabilă în ansamblu pentru implementarea Strategie în cadrul CSM. Eu propun să-l 

votăm 

 

Olivia Pîrțac: Deci avem o candidatură sau mai sunt? 

 

Vlad Gribincea: eu am făcut aluzie la dna Manole, dar dacă judecătorii au decis... 
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Nichifor Corochii: Eu cred că trebuie să punem în discuție toate candidaturile care sunt – a dnei 

Manole, a mea... 

 

Olivia Pîrțac: Deci fiecare persoană poate vota pentru o singură persoană – are un singur vot. 

 

Ausra Raulickyte: noi putem deodată să decidem și persoana care îl va înlocui pe Președinte în 

cazul când acesta va lipsi. 

 

Se votează candidatura dlui Corochi: (Supleanții nu votează) 8 voturi. 

 

Se votează candidatura dnei Manoli: 4 voturi. 

 

Olivia Pîrțac: Deci avem președinte – dl Corochii și vicepreședinte dna Manole. (aplauze) 

 

Vlad Gribincea: noi în organizație considerăm că cea mai mare prioritate este optimizarea hărții 

judecătorești. Aceasta va clarifica foarte multe lucruri. 

 

Valentin Coval: dar eu cred că prioritățile trebuie discutate la CSM. 

 

Nichifor Corochii: noi vom discuta aceste lucruri și la CSM, dar haideți să ascultăm toate 

opiniile în acest grup. 

 

Anastasia Pascari: noi avem nevoie de construcția celeilalte aripi a INJ. 

 

Nichifor Corochii: dar ce punct este ăsta?  - Acesta este în alt pilot. Haideți să discutăm după 

listă pe rînd. Deci 1.1.1. – se acceptă; următorul este studiul de la 1.1.2. 

 

Nadeja Hriptievschi: acesta nu este tot atât de prioritar, dar dacă donatorii pot... 

 

Nichifor Corochii: 1.1.3. – 3 acțiuni - opinii? 

INJ – cursurile sunt în organizare, așa că nu e prioritar. 

Monitorizarea – se face într-o anumită măsură. 

Grupul consideră că nu este prioritar. 

 

1.1.4 - Grupul consideră că este prioritar. (de asta depind foarte multe alte acțiuni). 

 

Tatiana Ceaglic: eu consider că 1.1.4 este chiar mai prioritar decât 1.1.1. 

 

1.1.5 - Grupul consideră că este prioritar (toate acțiunile). 

 

1.1.9 - Grupul consideră că nu este prioritar. (Nadeja Hriptievschi: Centrul de Resurse Juridice 

lansează acum efectuarea unui studiu asupra transparenței CSM, de asta considerăm că nu este 

prioritar.) 

 

1.1.11 - Grupul consideră că nu este prioritar. (pentru că nu sunt bani din partea donatorilor 

pentru asta deocamdată – pentru 2012) 

 

1.1.12 - Grupul consideră că nu este prioritar. (prin comparație – nu e prioritate pentru că există 

niște capacități interne la nivel de DAJ să actualizeze baza de date. Baza de date are 2-3 ani și este 

făcută de arhitecți.) 
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1.2.1 - Grupul consideră că este prioritar. (Hriptievschi: poate să lucreze niște consultanți externi 

în cadrul CSM, ca să ajute așa cum este ajutat și MJ de unii consultanți externi, ținând cont de 

capacitățile reduse sub aspect de personal. Dumitru Visterniceanu: Aici se impune și modificarea 

Regulamentului CSM, și publicarea hotărârilor CSM în Monitorul Oficial.) 

 

1.2.2 - Grupul consideră că este prioritar (toate acțiunile). (Manole: sunt foarte mari probleme 

aici, avem nevoie stringentă de ajutor tehnic, s-au făcut investiții mari, dar nu pot fi folosite adecvat. 

Anastasia Pascari: aici eu vreau ca donatorii să nu uite și de Institut, căci noi trebuie să facem 

instruirea. Ina Pislaru: aici toate acțiunile vor fi asigurate.) 

 

1.2.3 - Grupul consideră că nu este prioritar. (prin comparație este o prioritate secundară - 

ședințele sunt publice, transparență este etc. Mai complicat este p. 2 – standardele, dar nu e clar ce mai 

poate fi introdus.) 

 

1.2.4 - Grupul consideră că este prioritară prima acțiune (Au apărut divergențe de opinie. S-a 

hotărât prin vot că uniformizarea este o problemă și rămâne o prioritate.) și nu este prioritară cea de a 

doua acțiune (pentru că deja sunt unite într-un portal unic).  

 

1.2.5 - Grupul consideră că nu este prioritar. (prin comparație – e prea devreme pentru 2012) 

 

1.2.6 - Grupul consideră că  este prioritar. (prin votul majorității – toate acțiunile în ansamblu) 

 

1.3.1 - Grupul consideră că este prioritar. (ambele acțiuni) 

 

1.3.2 - Grupul consideră că este prioritar. (toate acțiunile) 

 

1.3.3 - Grupul consideră că este prioritar. (toate acțiunile) 

 

1.3.6 - Grupul consideră că este prioritar.  

 

1.3.7 - Grupul consideră că este prioritar.  

 

1.3.8 - Grupul consideră că este prioritar. (toate acțiunile) 

 

1.3.10 - Grupul consideră că este prioritar. (toate acțiunile) 

 

Ion Corochii: cu permisiunea dvs. aceste acțiuni vor fi aduse și la cunoștința CSM ca și 

prioritare. 

 

Ina Pîslaru: aș vrea să vă rog să vă uitați prin Strategie, Planul de acțiuni și să vedeți și alte 

acțiuni care poate n-au fost incluse în această listă inițială, dar sunt prioritare. Noi s-ar putea să putem 

ajuta și la alte acțiuni, iar acolo unde nu putem ajuta este de datoria mea să anunț ceilalți donatori – 

poate pot interveni ei. 

 

Nadeja Hriptievschi: Pentru că sunt judecători, aș vrea să ridic o problemă și să propun 

efectuarea unui studiu: eu văd o problemă cu ținerea proceselor-verbale – pe de o parte Planul de 

acțiuni spune că trebuie să trecem la audio/video, pe de altă parte în continuare se țin și procesele-

verbale de mână. Trebuie să hotărîm o dată o procedură unitară. 

 

Teze discuții:  

a) deja am notat ca fiind prioritar.  
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b) Este teren de schimbare a procedurilor, ca cel care ține proces scris să nu-l țină audio, iar 

cel care-l ține audio, să nu-l țină de mână. Dacă trecem exclusiv la audio-video – noi nu suntem 

deocamdată pregătiți fizic pentru asta.  

c) Trebuie să existe un sistem unic ca următoarele investiții în audio/video să nu se mai facă 

în van. 

 

Olivia Pîrțac: haideți să satbilim un principiu unic al întâlnirilor, ca să vă puteți aștepta când va 

avea loc următoarea întâlnire. 

 

Se acceptă prima joi a lunii – ca și principiu al întâlnirilor după care să ne întrunim. 

 

Deci următoarea ședință ar fi pe 5 aprilie. 

 

Teze discuții colective finale:  

d) Ar fi bine să ne întrunim mai curând, ca să discutăm aspectele de funcționare, 

recomandările metodologice de funcționare, Regulamentul. 

e) Ar fi bine să vedem de la Secretariat un proiect al planului de acțiuni pentru 2012. 

f) Ar fi bine să ne întrunim în 2 săptămâni, ca să nu fim în întârziere – dacă reușim cu 

pregătirile date eventuale ar putea fi 21-22 martie. 

g) Pe agenda ședinței următoare ar putea fi: Regulamentul, raportul cu privire la acțiunile 

deja efectuate; și completarea Planului de acțiuni pentru 2012; 

h) 21 martie, orele 14.00 e acceptată de toată lumea ca data următoarei ședințe. 

 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Prioritățile majore pentru asistență externă în implementarea Pilonului I – varianta 

inițială 

3. Prioritățile majore pentru asistență externă în implementarea Pilonului I – varianta 

finală stabilită pe 1 martie 2012 în cadrul ședinței Grupului 

4. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

 

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

 

Președinte Grupul de lucru - Nichifor Corochii 

 

Secretar ședință  -Olivia Pîrțac      

 


