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Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei  

de reformă a sectorului din justiție (și pentru Pilonul VII) 

 

PROCES VERBAL  

al Ședinței Nr. 1 a Grupului de Lucru din 29 martie 2012 
 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82) 

 

Programul ședinței: 

14.00 – 14.15 Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului 

Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe 

lângă Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

14.15 – 14.30 Discuții și propuneri privind conținutul Regulamentului 

14.30 – 14.50 Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul VII. A lua act de prioritățile 

majore pentru asistență externă stabilite în grupurile de lucru pentru Pilonii 

I-VI. 

14.50 – 15.20 Discutarea unui model de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 

apentru a se recomanda Grupurilor pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonilor I-VII ale Strategiei 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.20 – 15.40 Prezentarea stării de lucruri și a gradului de implementare a acțiunilor 

planificate în Planul de acțiuni pentru anul 2011: 

7.1.3 – p. 1; 7.2.2 – p. 1, 2, 3; 7.2.4 – p. 1, 2;  

Lilia Ioniță, Ministerul Justiției 

15.40 – 16.00 Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Dumitru Visterniceanu, CSM – președinte Grup Pilon III; Igor Dolea, CSM – președinte Grup Pilon 

II; Nichifor Corochii, CSM – președinte Grup Pilon III; Victor Zaharia, Institutul de Reforme Penale – 

președinte Grup Pilon VI; Ludmila Dimitrișin, șef de direcție, Ministerul Finanțelor; Lilia Ioniță, șef-

adjunct de direcție, Ministerul Justiției; Lucreția Ciurea, șef de secție, Cancelaria de Stat; Adrian 

Ermurachi, consultant principal, Cancelaria de Stat; Ghenadie Barbă, Consiliul Europei și Tatiana 

Cojocaru, Delegația UE în RM, reprezentanți ai comunității donatorilor; Ausra Raulickyte, consilier al 

Ministrului Justiției; Olivia Pîrțac, Daniela Vidaicu și Liliana Talpă, reprezentanți Secretariatul 

grupurilor de lucru. 

 

Ședința a fost deschisă de Ausra Raulickyte, consilier al Ministrului Justiției: 

 

Din păcate Ministrul Justiției și Viceministrul  nu pot să fie prezenți la această ședință din cauza unor 

alte evenimente, apărute inopinat, care s-au suprapus. Dar ambii și-au exprimat regretul că nu au putut 

să participe la această reuniune. Nu a fost posibilă amânarea ședinței din cauza că, conform Agendei 

se va discuta proiectul Regulamentului și a Planului de acțiuni-model, care urmează să se discute cu 

fiecare Grup de lucru în parte, iar Grupul de lucru pentru Pilonul 7 trebuie să discute și să decidă de 

principiu aceste acte pentru a coordona procesul de mai departe. Ministrul Justiției și Viceministrul au 

confirmat agenda ședinței de astăzi.  
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Totodată vă anunțăm că, cu suportul acordat de către UNDP, a fost completat Secretariatul cu 3 

membri – Daniela Vidaicu (responsabilă pentru Pilonul III și Pilonul V precum și de comunicarea cu 

donatorii), Liliana Talpă (responsabilă pentru Pilonul II și VI precum și pentru comunicarea cu 

societatea civilă) și Stela Pavlov (responsabilă pentru Pilonul I și IV).  

 

1. Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului Regulamentului cu privire la 

funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în vederea coordonării și 

monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Olivia Pârțac. Acest Regulament este realizat în baza Strategiei și punct. 7.1.2. (Crearea și susținerea 

Grupurilor de lucru de pe lângă Ministerul Justiției) din Planul de acțiuni (forma de lucru a acestui 

document, care până acum din păcate nu este publicat). În acest punct avem prevăzute 5 acțiuni dintre 

care primele 3 sunt practic realizate: 1) – crearea Grupurilor de lucru, 2) - crearea Grupului de 

coordonare, 3) – elaborarea și aprobarea Regulamentului– punctul care urmează a fi discutat astăzi, 

care este în proces de realizare și finalizare. Regulamentul a  fost trimis prin e-mail de aceea nu vom 

citi fiecare articol, ci ne vom referi la prevederile de bază pentru a se decide de principiu asupra 

acestui document ca în continuare să fie expediat Grupurilor de lucru pentru Pilonii I. -VI. 

 

Prezentarea succintă a Regulamentului are loc în baza structurii sale, formate din 11 capitole:  

Capitolul 1.  Dispoziții generale.  

Capitolul 2. Procedura de formare a Grupurilor de lucru  

Capitolul 3. Funcțiile Grupurilor de lucru 

Capitolul 4. Organizarea activității Grupurilor de lucru  

Capitolul 5. Grupul de coordonare a implementării Strategiei 

Capitolul 6. Secretariatul Grupurilor de lucru 

Capitolul 7. Raportare  

Capitolul 8. Colaborarea cu donatorii externi 

Capitolul 9. Colaborarea cu societatea civilă 

Capitolul 10. Transparența activității Grupurilor de lucru  

Capitolul 11. Dispoziții finale  

 

 

2. Discuții și propuneri privind conținutul proiectului Regulamentului 

 

Olivia Pîrțac. Aș vrea să punem în discuție instituția abținerii de la vot/ instituția conflictului de 

interese. Aceste idei nu sunt incluse în proiectul prezentat. Eu personal cred că reprezentantul 

reprezintă plenar instituția – inclusiv prin participarea la vot.  De asemenea, aș vrea să știu dacă 

prevedeți că Grupurile de lucru vor avea de a face cu informație de ordin confidențial.  

 

Igor Dolea. Nu cred să fie cazul apariției conflictului de interese în cadrul Grupurilor de lucru. Nu 

cred că se va ajunge să se vorbească despre informație confidențială. 

 

Lilia Ioniță. Cu referire la confidențialitate, nu cred că se vor discuta lucruri particulare, concrete. Se 

discută aspecte cu referire la chestiuni publice - implementarea strategiei și Planului de acțiuni, care nu 

implică dosare personale.  

 

Igor Dolea. Conflictul de interese presupune un conflict personal și nu conflict corporativ, și nu putem 

vorbi despre conflictul de interese a persoanei care reprezintă instituția. Poate de prevăzut posibilitatea 

opiniei separate? 

 

Opinie. La ședința trecută Dl. Visternicean a prezentat o soluție deja: dacă nu este opinia instituției, se 

discută această chestiune, după se informează instituția și ulterior se prezintă poziția oficială.  
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Lucreția Ciurea, reprezentantul Cancelariei de Stat. Aș vrea să intervin la capitolul cooperarea cu 

donatorii. În Regulament este prevăzut acest mecanism de cooperare. Atât timp cât nu contravine 

Hotărârii de Guvern nr. 12 din 2010, este foarte bine, la nivel de implementare este bine să fie 

comunicarea cu donatorii. Dar este necesar de a se clarifica că atunci când este vorba despre încheierea 

diferitelor acorduri de acordare a suportului financiar există procedura specială – reglementată de 

această Hotărâre de Guvern care trebuie să fie respectată. La capitolul 8 – mi se par ședințele 

trimestriale foarte dese, mai ales că donatorii sunt parte componentă a fiecărui Pilon. La capitolul 

donatorilor – trebuie să fie o voce. Este identificat cine este lead donor?  

 

Olivia Pîrțac. Donatorii și-au delegat reprezentantul în fiecare pilon. Prin intermediul acestor 

persoane se informează comunitatea donatorilor. Despre aceasta se va discuta la aceste ședințe 

trimestriale. Donatorii doresc să urmărească procesul de monitorizare.  

 

Lucreția Ciurea, reprezentantul Cancelariei de Stat. Este nevoie să fie o voce din partea 

donatorilor cât ține de Reforma în justiție. UE devine cel mai mare donator în sector, și USAID la fel – 

urmează să determinăm cine este voce acestora. 

 

Opinie. Donatorii sperau să fie mult mai bine reprezentanți în Grupurile de lucru. Dar Ministerul 

Justiției a avut o poziție aparte - noi înțelegem că se dorește un grup care să lucreze eficient. Donatorii 

au un grup de coordonare în care se întrunesc și unde a fost stabilit cine și în ce pilon va participa în 

funcție de interes. Reprezentanții  donatorilor fac un mic proces verbal la fiecare ședință la care 

participă pe care îl trimit tuturor donatorilor. Nu cred că putem avea o singură voce, pentru că 

reprezentăm zone diferite, interese diferite.  

 

Igor Dolea. De ce se limitează accesul donatorilor, a presei, etc. a tuturor celor care doresc să 

participe la aceste întruniri? 

 

Opinie. Trebuie să fie posibilitatea ca toți cei care sunt interesanți în sector să poată să participe la 

aceste ședințe. 

 

Ausra Raulickyte. În 2011 Ministrul Justiției a semnat un Ordin prin care s-a stabilit un exemplu de 

mecanism de cooperare cu donatorii, cu scopul de a face schimb de informație cu aceștia despre ce 

activități sunt întreprinse în sectorul justiției. Și atunci s-a decis ca periodic Ministerul justiției să se 

întâlnească cu donatorii. La acele întruniri sunt invitați toți donatorii, partenerii de dezvoltare, etc. - cei 

care sunt interesați în reformarea sectorului. Acum ne gândim cum să integrăm acel mecanism în 

mecanismul de coordonare și monitorizare. Totodată, este necesar de a se realiza un mecanism de 

coordonare cu societatea civilă care are și ea activitățile în sector. S-a stabilit ca în fiecare Pilon să fie 

delegat un reprezentant al donatorilor, dar atunci când se discută o chestiune care este în interesul mai 

multor donatori - aceștia vor fi invitați în ședință pentru a se discuta cu fiecare în parte.  

 

Igor Dolea. Se creează concluzia că se limitează accesul donatorilor la ședințele de lucru. 

 

Ausra Raulickyte. Președintele Grupului de lucru decide. Pentru că este nevoie de a face Grupurile de 

lucru eficiente: dacă vor fi 40 de persoane va fi dificil de a lucra. Dar președinții vor decide în ședință 

asupra acestei chestiuni. 

 

Dumitru Visternicean. Cât privește Hotărârea de Guvern nr. 12 din 2010. Trebuie să coordonam 

această întrebare ca să nu se facă un conflict de interese între mecanismele de colaborare cu donatorii.  

 

Nichifor Corochii. Donatorii și-au stabilit prioritar de a participa la activitatea Pilonilor de care sunt 

interesați.  
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Igor Dolea. Sunt situații cînd donatorii vin cu cărți – aceasta intră în contradicție cu prevederile 

Hotărârii nr. 12 din 2010? Sau este vorba doar despre resursele instituționale? Cînd vine inițiativa 

donatorului este chestiunea acestuia?  

 

Lucreția Ciurea, reprezentantul Cancelariei de Stat. Cu donatorii se agreează strategii, politici, etc.  

 

Olivia Pîrțac. Se aprobă de principiu acest proiect de Regulament?  

 

Dumitru Visternicean. Regulamentul este un act normativ obligatoriu care nu mai poate fi modificat? 

Eu cred că Grupul de lucru are flexibilitatea mai largă decât ceea ce este prevăzut în regulament. Dacă 

spunem că doar aceste acțiuni se referă la grupurile de lucru le restrângem activitatea. Plus…nu îmi 

place ca să fie indicat dreptul Ministerul Justiției de a exclude membrul grupului în caz de lipsă a 

acestuia la ședință, nu mai este rostul de a include instituția de „membru ” și „membru supleant ”. 

 

Olivia Pîrțac. Este doar o idee - Ministerul Justiției poate cere instituției care deleagă membrul, poate 

solicita acesteia excluderea din grup, nu Ministerul justiției exclude.  

 

Igor Dolea. Nu este foarte clar. Aceste Grupuri de lucru se vor ocupa doar cu monitorizare? Vor fi alte 

grupuri care se vor ocupa cu realizarea acțiunilor – elaborarea proiectelor, etc.?  

 

Olivia Pîrțac. Aceste Grupuri vor avea numai activități de monitorizare și coordonare, nu și elaborare 

a proiectelor etc. 

 

Ausra Raulickyte. Nu faceți monitorizarea numai pe fapte, dar intrați și în sensul fiecărei acțiuni ca să 

puteți aprecia dacă s-a realizat obiectivul sau nu s-a realizat. Grupul de lucru trebuie să realizeze 

monitorizarea personal, să invite instituția responsabilă pentru a prezenta informația pentru fiecare 

acțiune în parte, iar Secretariatul va ajuta Grupurile de a aduna informația, de a o consolida. Doar 

instituțiile implementatoare pot să cunoască  toate informațiile relevante.  

 

Dumitru Visternicean. Ați menționat că va fi realizat un training cu privire la metodologia de 

monitorizare. Totodată, deja am purces la lucru. Întrebare este –unde este această metodologie de 

monitorizare?  

 

Ausra Raulickyte. Conform Planului de acțiuni, Metodologia trebuie să fie adoptată pe parcursul 

acestui an. Conform termenilor noștri, trebuie să fie realizat mai întâi Regulamentul și după aceea 

Metodologia. Am solicitat de la UNDP asistență pentru realizarea acestei Metodologii. Se va constitui 

un grup de lucru pentru realizarea metodologiei, la fel ca și în cazul realizării Strategiei și Planului de 

acțiuni. Aceste termene sunt mai - iunie, și după vom purcede la instruirea membrilor grupurilor de 

lucru în domeniul monitorizării. Dar nu putem să așteptăm până vom avea o asemenea Metodologie, 

deoarece deja sunt activități care sunt în proces de implementare și care trebuie să fie monitorizate. 

Monitorizarea implementării – este acțiunea secundă a grupului de lucru, în timp ce coordonarea 

implementării deja trebuie să fie realizată de către Grupurile de lucru.  

 

Olivia Pîrțac. Va fi mai relevant să facem Metodologia după ce începem să vedem cum funcționează 

grupurile de lucru și ce aspecte importante apar la suprafață. Pentru că fiecare grup are specificul său.  

 

Înainte de a trece la alte subiecte. Proiectul Regulamentului urmează a fi discutat cu toate celelalte 

grupuri de lucru. Ședințele acestora vor începe din săptămâna care urmează. Dacă sunteți de acord în 

principiu cu acest concept trebuie să dăm acceptul, ca să fie discutat ulterior în fiecare grup de lucru. 

 

Igor Dolea. Ar fi bine ca Grupul de lucru să stabilească singur când poate să se întrunească.  
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Nichifor Corochii. Membrii trebuie să decidă cînd va fi ședința. 

 

Igor Dolea. Și grupurile de lucru pentru piloni vor stabili singuri când să se întâlnească ca să lucreze.  

 

Dumitru Visternicean. Acceptarea de principiu a Regulamentului trebuie să fie făcută de către 

Ministrul Justiției, întrucât acest Regulament va fi adoptat prin ordinul acestuia. Noi trebuie să venim 

cu propuneri. Acum se spune că de principiu se va accepta de Grupul pilonului 7. Cred că este o 

procedură greoaie.  

 

Olivia Pîrțac. În cadrul ședințelor Pilonilor I-VI, se va discuta acest Regulament. Putem să putem 

proiectul Regulamentului pe pagina web a Ministerului Justiției ca să primim și din exterior opinii. 

Termenul limită de primite a comentariilor și propunerilor ar fi pe 26 aprilie.  

 

Ausra Raulickyte.  Era cea mai bună variantă să prezentăm mai întâi acest proiect Grupului 7 pentru 

a obține o confirmare că putem să prezentăm acest proiect Grupurilor de lucru pentru Pilonii I.-VI. 

 

Nichifor Corochii. Poate avem anumite propuneri și putem să venim pe parcurs cu acestea, dar acum 

să îl acceptam de principiu ca să se poată de lucrat în continuare pe baza lui.  

 

Decizie. Grupul acceptă să fie prezentat proiectul Regulamentului Grupurilor de lucru I-VI.  

 

 

 

3. Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea implementării 

acțiunilor prevăzute de Pilonul VII. A lua act de prioritățile majore pentru asistență externă 

stabilite în grupurile de lucru pentru Pilonii I-VI. 

 

Olivia Pîrțac. În fiecare Grup de lucru am adoptat decizii cu privire la activitățile ce urmează a fi 

prezentate drept priorități de finanțare donatorilor. Să nu uităm că și pentru Pilonul 7 sunt prevăzute 

anumite acțiuni care urmează a fi implementate cu suportul donatorilor. Și am zis să trecem prin 

fiecare acțiune ca să vedem dacă se acceptă sau nu. Trecem pe fiecare punct și decidem. 

 

Nichifor Corochii. Donatorii acceptă toate acțiunile ca să fie considerate prioritare, sau au anumite 

rezerve față de unele acțiuni din Planul de acțiuni.  

 

Tatiana Cojocaru (Donatori). Cât ține de finanțarea oferită de către UE – aceasta constituie 52 ml. 

Euro pentru implementarea Strategiei (Ministerul Justiției este în cunoștință de cauză). Prima tranșă va 

fi efectuată în 2013. În principiu sunt banii care vor fi redirecționați în bugetul statului, iar Ministerul 

Finanțelor va stabili împreună cu alte autorități cum vor fi distribuiți acești bani. Altă sursă constituie 

10 ml. Euro care este prevăzută pentru implementarea a 4 proiecte: coordonarea reformei în justiție – 

sperăm să înceapă în a II jumătate a lui 2012 (2,8 mil. Euro), proiectul nr. 2 – va ține de reformarea 

sistemului judecătoresc, al treilea proiect va ține de – urmărirea penală, și al patrulea - probațiune, 

executarea hotărârilor judecătorești, instituțiile penitenciare.  

 

Olivia Pîrțac. Acțiunea 7.1.2. – putem să o excludem pentru că a fost acoperită financiar (cu excepția 

instruirii prevăzute la această direcție de intervenție). Trebuie să selectăm acțiunile care să fie propuse 

donatorilor externi pentru a li se solicita asistența.  

 

 Ausra Raulickyte. Aceste acțiuni sunt prioritare în concordanță cu Planul de Acțiuni – dar urmează 

să stabilim unele activități care au nevoie de acoperire suplimentară financiară din partea donatorilor 

externi.  
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Victor Zaharia. Mergem pe fiecare punct.  

 

Igor Dolea. Prioritatea rămâne prioritară independent de finanțare. Se va stabili dacă este nevoie de 

bani externi. 

 

Olivia Pîrțac. Urmează ca aceste liste să fie trimise din nou donatorilor ca să fie informați despre 

acțiunile care pot fi susținute financiar de către aceștia.  

 

Ausra Raulickyte. Eu propun de fi exclus un punct din această listă – punct. 7.2.4. prima acțiune. 

Aceasta deja este realizată. Sunt studii deja realizate.  

 

Olivia Pîrțac. Haideți să revenim la întrebarea dacă alegem pentru acest Grup președinte. Ausra 

consideră că președinte trebuie să fie stabilit ab initio Ministrul Justiției, dar s-ar putea să se aleagă 

președintele ședinței. 

 

Ausra Raulickyte.  S-ar putea de făcut o asemenea mențiune în Regulament. 

 

Igor Dolea. Trebuie să alegem o zi în care să nu coincidă ședința cu alte activități în care este  antrenat 

Ministrul Justiției.  

 

Dumitru Visternicean. Unul dintre ei trebuie să fie prezent - și aici nu mai este nevoie de discuții. 

Cine să fie președinte.  

 

Olivia Părțac. Cine va semna procesele verbale? 

 

Ausra Raulickyte.  Olivia Pîrțac va semna acest Proces verbal.  

 

Olivia Pîrțac. Punctul 7.1.3. din Planul de acțiuni– prioritar.  

 

Lilia Ioniță. Se propune a se exclude de la 7.2.4. prima acțiune și de la 7.1.2. tot prima acțiune în rest 

să rămână prioritare, aceste fiind deja realizate. 

 

 

Decizia cu privire la priorități: se exclude prima acțiune de la 7.2.4. și prima acțiune de la 7.1.2.  

(aceste fiind deja realizate) - în rest toate acțiunile propuse să rămână prioritare, rămân prioritare. 

 

 

4. Discutarea unui model de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 apentru a fi 

recomandat drept model Grupurilor pentru coordonarea și monitorizarea Pilonilor I-VII ale 

Strategiei 

 

Olivia Pîrțac. Am elaborat un model de plan care să fie discutat și, eventual, propus grupurilor ca și 

model de urmat. Planul include 2 secțiuni: partea I - activitatea grupului de lucru; partea a II – 

implementarea Strategiei pentru piloni separați.  

 

Ausra Raulickyte. Fiecare grup poate stabili un plan mai detaliat sau mai puțin detaliat. Aceasta este 

doar un model care arată clar care sunt etapele cum am putea monitoriza activitatea grupului de lucru, 

și mai cu seamă cum va realiza fiecare acțiune. Pentru ca să nu încercăm să strângem informații numai 

în ajun de raport final. În principiu prin elaborarea acestui plan fiecare instituție va veni cu informații 

si propuneri asupra acestui plan.  
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Olivia Pîrțac. Noi așteptăm ca donatorii să fie implicați, dar dacă nu căutam cu diverse eforturi acești 

donatori vom avea probleme de finanțare. Ei nu o sa apară. De acea trebuie să se discute cu ei fiecare 

acțiune din Strategie. Se acceptă ca și model pentru a se prezenta spre discuție în continuare 

Grupurilor de lucru?  

 

Dumitru Visternicean. Cum se va realiza planificarea - de sus în jos sau de jos în sus?  

 

Lilia Ioniță. În principiu trebuie să pornească de la Grupurile de lucru.  

 

Dumitru Visternicean. În principiu ar trebuie să se realizeze de sus în jos. 

 

Olivia Pîrțac. De la instituția implementatoare. Instituția trebuie să anunțe Secretarul despre cum 

implementează fiecare acțiune ca ulterior să putem să anunțăm donatorul ca să îl atragem în proces. 

 

 

Decizie. Grupul acceptă să fie prezentat acest plan Grupurilor de lucru I-VI ca și Plan-model.  

 

 

 

5. Prezentarea stării de lucruri și a gradului de implementare a acțiunilor planificate în Planul 

de acțiuni pentru anul 2011: 7.1.3 – p. 1; 7.2.2 – p. 1, 2, 3; 7.2.4 – p. 1, 2;  

 

Olivia Pîrțac. Trebuie să discutăm împreună starea de lucruri ale activităților planificate pentru anul 

2011. Prezentarea va fi realizată de către Lilia Ioniță. 

 

Lilia Ioniță.  

- Acțiunile legate de funcțiile și activitatea Ministerului Justiției. Este o acțiune în derulare și sperăm 

să se finalizeze cu elaborarea unui nou Regulament de funcționare a Ministerului Justiției.  

 

- 7.2.2. Acțiunea 1 nu mai reprezintă o prioritate – elaborarea studiului pentru îmbunătățirea procedurii 

legislative - acest studiu a fost deja realizat încă în 2011. Concluziile acestui studiu au servit ca 

fundament pentru elaborarea unui nou proiect de lege privind actele normative. Acest proiect a fost 

transmis la coordonare. Urmează a fi prezentat Guvernului spre aprobare.  

 

- Elaborarea cadrului normativ privind aplicarea procedurii EX ANTE- este vorba despre acest proiect 

de lege privind actele normative – pentru această procedură / metodologie temeiurile legale fiind 

stabilite în acest proiect de lege – partea tehnică urmând a fi stabilită ulterior. Mai avem și un proiect 

în cadrul subdiviziunii din cadrul Cancelariei de stat care se ocupă nemijlocit cu această metodologie.  

 

- Cât privește îmbunătățirea procesului de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar, au 

fost elaborate diferite studii cu privire la îmbunătățirea acestui mecanism. Există două proiecte de 

Hotărâre de Guvern consacrate acestui subiect, sunt prevederi exprese și în proiectul de lege privind 

actele normative. Nu uităm că Dl. Ministru a fost desemnat în calitate de coordonator al procesului de 

armonizare a legislației naționale.  Acest proiect de hotărâre urmează a fi transmis în pachet cu 

proiectul de lege privind actele normative .  

 

Dumitru Visternicean. Cu raportarea aceasta începem activitatea Grupului pilonului 7 despre 

monitorizare și coordonare?  

 

Ausra Raulickyte.  Aceste acțiuni sunt prevăzute pentru Grupul de lucru. Membrii grupului de lucru 

trebuie să fie la curent cu ce este făcut și cu ce nu este făcut. 
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Dumitru Visternicean. De unde să știm ce a fost făcut? Numai din cele relatate? În același mod poate 

veni și altă instituție să relateze despre ce s-a făcut.  

 

Ausra Raulickyte. Urmează a se aduna probe despre fiecare acțiune prevăzută de Planul de acțiuni.  

 

Dumitru Visternicean. Noi trebuie să vedem dacă s-a realizat scopul fiecărei acțiuni. Dacă această 

informație este suficientă - așa și fixăm în Procesul Verbal – dar dacă este necesar de a se prezenta o 

informația mai complexă – să se prezinte toate probele necesare. S-a stabilit că în afară de faptul că 

vom urmări ca să fie respectat termenul pentru realizarea activităților, vom stabili dacă s-a realizat 

obiectivul prevăzut pentru fiecare activitate. Eu vreau ca fiecare Grup să lucreze în același mod.  

 

Ausra Raulickyte. În planul de  activitate al Grupului de lucru trebuie să stabiliți ordinea după care 

veți lucra ca grup. Secretariatul va aduna probe pentru fiecare acțiune prevăzută. În acest sens putem 

să trimitem grupurilor de lucru materialele concrete pentru fiecare acțiune. Trebuie să adunăm această 

informația pentru că și donatorii străini ne îndeamnă să facem acest lucru. Aceste probe sunt necesare 

și pentru evaluarea ulterioară efectuată de către misiunile Uniunii Europene și alți donatori.  

 

Opinie. Banii se vor oferi numai în cazul în care se va stabili că acțiunea s-a realizat. Instituțiile 

responsabile vor trebui să realizeze matricea de politici care acum este la faza de negociere care se va 

semna mai târziu, unde sunt indicate responsabilitățile și indicatorii de monitorizare. Probele trebuie 

pentru a se demonstra că s-au atins indicatorii respectivi. După aceea vor fi transferați banii de la UE. 

Planul care va fi elaborat pentru fiecare Pilon trebuie să corespundă din punct de vedere a termenilor 

cu matricea respectivă.  

 

Opinie. Matricea de politici este un act contractual care conține condiții, planul de acțiuni este mult 

mai larg. În Matrice noi am încercat să punem principalele direcții. Acestea sunt condiționalități. S-a 

discutat cu donatorii despre problematica cum se vor lua deciziile în Grupurile de lucru în cazul în 

care vor fi mai multe opinii asupra unei anumite chestiuni, când instituțiile au diferite opinii (ex. 

participarea procurorilor pe cauze penale). Întrebăm pentru că mecanismul de luare a deciziilor să fie 

foarte clar.  

 

Dumitru Visternicean. Misiunea noastră nu este să ne implicăm în proiectele de legi care sunt 

propuse de către grupul de lucru de elaborare. Deciziile vor fi luate prin votarea membrilor care 

participă la ședință. Este important de avea anumite rezultate concrete după fiecare ședință.  

 

Ausra Raulickyte. Anume Grupul de lucru de coordonare se va implica în cazul în care va fi necesar 

de a se soluționa anumite dispute. Vom utiliza toate măsurile ca să putem să soluționăm orice conflict. 

În primul an va fi dificil, dar se vor căpăta anumite abilități de găsire a compromisului printre 

instituții. Acest grup va coordona cu scopul de a avea toate informațiile despre ce fac toate instituțiile 

implicare în implementarea Strategiei – având mecanismul de ședințe lunare. Acest mecanism este 

necesar mai ales începând cu faza de primire a banilor de realizare a Strategiei unde va fi necesară o 

foarte bună coordonare – prin monitorizarea activității fiecărei instituții. Aceasta este reforma 

Sectorului, de aceea toți actorii trebuie să primească toată informația necesară.  

 

 

6. Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali. 

 

Olivia Pîrțac. Propun să discutăm dacă și ce stabilim să discutăm la următoare ședință, dacă este cazul 

să stabilim data și invitații.  
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Opinie. Se va stabili după ședințele Grupurilor de lucru, în dependență de problemele discutate și 

identificate la respectivele ședințe. 

 

Olivia Pîrțac. Cred ca va fi bine să facem o retrospectivă a activității fiecărui grup și a provocărilor 

majore cu care se confruntă. De asemenea cu privire la derularea acțiunilor din Pilonul 7 . S-ar putea 

să avem și un draft al Metodologiei.  

 

Vă mulțumim pentru prezență. Ședința a luat sfârșit. 

 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

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

inițială 

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

finală stabilită pe 29 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: 

 

 

 

Secretari ședință: 

 

Olivia Pîrțac  _______________ 

 

Daniela Vidaicu ____________    

 

 


