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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. 2 a Grupului de Lucru din 27 iulie 2012 
 

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

 

Programul ședinței: 

14.00 – 14.10 Evoluții generale în activitatea de coordonare și monitorizare a 

implementării Strategiei 

Oleg Efrim, Ministrul Justiției, președinte Grupul de Coordonare 

14.10 – 14.20 Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

14.20 – 14.30 Discuții și propuneri privind conținutul Metodologiei 

14.30 – 14.40 Aprobarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2013 în 

vederea implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul VII  

14.40 – 15.10 Prezentarea și discutarea proiectului Planului de activitate al Grupului 

de coordonare pentru anul 2012. Prezentarea stării de lucruri în ce 

privește acțiunile care trebuiau realizate  

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.10 – 15.40 Prezentarea stării de lucruri și a evoluțiilor din cadrul Grupurilor de 

lucru pentru Pilonii I-VI: 

Pilon I – Nichifor Corochii 

Pilon II – Valentin Coval 

Pilon III – Dumitru Visterniceanu  

Pilon IV – Lilia Ioniță 

Pilon V – Sabina Cerbu 

Pilon VI – Victor Zaharia 

15.40 – 16.00 Discutii generale. Concluzii 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Oleg Efrim, ministrul justiției, președinte al grupului; Sabina Cerbu, Ministerul Justiției – 

președinte Grup Pilon V; Dumitru Visterniceanu, CSM – președinte Grup Pilon III; Valentin 

Coval, CSP – vicepreședinte Grup Pilon II; Nichifor Corochii, CSM – președinte Grup Pilon I; 

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; Ghenadie Barbă, Consiliul Europei și Andrei 

Vrabie, Delegația UE în RM, reprezentanți ai comunității donatorilor; Ausra Raulickyte, 

consilier al Ministrului Justiției; Eugen Popovici, reprezentant al Președinției RM; Dina 

Rotarciuc, CSM; Olivia Pîrțac și Cristina Țarălungă, reprezentanți Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

Ședința a fost deschisă de Oleg Efrim, ministrul justiției, președinte al grupului: 

 

1. Evoluții generale în activitatea de coordonare și monitorizare a implementării 

Strategiei 

 

Vă salut la Ministerul Justiției. 
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Deja avem mai mult de jumătate de an de implementare a Strategiei și cred că putem vorbi 

despre succese și progrese, și, în aceeași măsură, putem vorbi despre unele probleme sau 

dificultăți. 

Astăzi s-au publicat modificările și completările la Codul de procedură penală – proiect la care s-

a muncit mai mult de 1,5 ani. De asemenea 3 săptămâni în urmă s-au adoptat importante 

modificări ce țin de sistemul judecătoresc, precum și alte legi care sunt prevăzute de SRSJ. 

 

Eu voi începe prin a trece în revistă unde stăm per ansamblu, adică cîteva aspecte comune: 

 

 Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru și componența 

Grupurilor de lucru este aprobat prin Ordin. De asemenea, avem stabilită în variantă finală 

componența tuturor grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei, 

componența Secretariatului, reprezentanții permanenți ai donatorilor în grupurile de lucru. Toate 

Grupurile deja lucrează. Aici sunt președinții tuturor grupurilor și urmează să discutăm în 

continuare cum decurge activitatea, dacă sunt deficiențe, ce facem pentru a înlătura aceste 

deficiențe. 

 

 Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei elaborată, dezbătută. 

Preconizăm ca până la sfârșitul verii să aprobăm Metodologia în varianta sa finală, iar în lunile 

septembrie-octombrie vom purcede la organizarea unor instruiri, astfel încît reprezentanții 

instituțiilor implementatoare, membri ai Grupurilor de lucru, să cunoască bine această 

Metodologie și să o aplice corect. 

 Situl web a MJ completat cu informația relevantă activității mecanismului de 

coordonare și monitorizare a implementării Strategiei 

Regulamentul, Metodologia, dar și alte documente, le puteți vedea pe situl Ministerului Justiției. 

Deci, dacă deschideți această pagină, pe lîngă Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016 și Planul de implementare a acesteia, o să găsiți informație despre fiecare grup 

de lucru – componența, agenda fiecărei ședințe și procesul-verbal, inclusiv Grupul de coordonare 

a implementării Strategiei; o să găsiți componența și datele de contact ale Secretariatului 

Grupurilor de lucru, o să găsiți Prioritățile pentru asistență externă pentru anul 2012 și 2013, așa 

cum au fost confirmate în ședințe de către Grupurile de lucru, precum și acte normative relevante 

care țin de acest proces, aprobate, sau care sunt în proces de dezbatere.  

 Provocări 

Noi suntem conștienți că publicarea întîrziată a Planului de acțiuni trebuie să fi provocat 

anumite întîrzieri de la termenele inițiale prevăzute. Trebuie să vedem ce facem cu această 

întrârziere și cum gestionăm situația.  

Strategia de reformă a sectorului justiției a fost aprobată la sfârșit de an și ea nu a fost 

planificată în cadrul bugetului pentru anul 2012. Din acest motiv, pentru realizarea acțiunilor 

prevăzute pentru anul 2012 nu sunt prevăzuți bani suplimentari decît cei care în mod obișnuit 

sunt alocați instituțiilor. Noi am solicitat ajutorul donatorilor. În materialele dvs. vedeți o listă 

actualizată a suportului cu care vin diferiți donatori întru realizarea priorităților de asistență 

externă pentru anul 2012.  Cunoașteți că Ambasada SUA ne va acorda 750 mii de dolari și 

sperăm că cu acești bani vom acoperi necesitățile majore. 

În acest context, dorim să vă anunțăm că lucrurile pentru 2013 vor sta mai bine la capitolul 

asigurării cu finanțe, or, s-a lucrat astfel la Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, încît acesta să 

includă costurile pentru implementarea Strategiei, iar acum cheltuielile se includ în proiectul de 

buget pentru anul viitor. Sigur, s-ar putea să nu ne ajungă fonduri, dar cel puțin acțiunile majore 

vor fi finanțate. 

 

În continuare, vă propun să mergem pe ordinea de zi a şedinţei: următorul subiect este 

prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale Metodologiei de implementare a Startegiei. 

Acord cuvîntul Oliviei Pîrțac. 
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2. Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 

 

 

Olivia Pârțac: Majoritatea celor prezenți cunosc conținutul Metodologiei, aș vrea doar să 

amintesc despre etapele trecute până acum. În luna aprilie 2012 a fost elaborată o primă versiune 

a Metodologiei de monitorizare a Strategiei, care a fost discutată la un atelier organizat la Vadul 

lui Vodă pe 4-5 mai 2012. La atelier au participat funcționari ai Ministerului Justiției, experți 

independenți și președinții/vicepreședinții grupurilor de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Strategiei. Pe parcursul lunii mai proiectul Metodologiei a fost îmbunătățit în 

conformitate cu discuțiile desfășurate și sugestiile acumulate. În iunie 2012 Metodologia a fost 

plasată pe situl Ministerului Justiției, precum și trimisă prin e-mail tuturor membrilor grupurilor 

de lucru, oferindu-li-se un termen de 20 de zile pentru expedierea comentariilor, propunerilor și 

sugestiilor. În luna iulie 2012, în cadrul Ministerului Justiției, au avut loc cîteva ședințe în cadrul 

cărora s-au discutat propunerile și comentariile venite pe marginea proiectului Metodologiei. Ca 

urmare, proiectul acesteia a fost perfecționat și îl aveți acum în față. Proiectul Metodologiei 

conține în calitate de anexă – Matricea cu privire la modul de probare a implementării acțiunilor 

prevăzute în Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 și Planul de 

acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 

de către instituțiile responsabile. Ideea Matricii este că vom acumula dovezile privind realizarea 

acțiunii: deci nu vom acumula doar rapoarte, ci și dovezi concrete ale realizării. 

 

Metodologia are 3 capitole: I – se referă la dispoziții generale, obiective, principii, II – se referă 

la etapele procesului de monitorizare și tehnica de apreciere a realizării acțiunilor și III – se 

referă la stabilirea nivelului de realizare a obiectivelor Strategiei.  

 

Noi propunem ca această Metodologie să fie aprobată de principiu de Grupul de coordonare. 

Intenția noastră este să mai facem niște întruniri interne ca să o mai perfecționăm și până la 

sfârșitul verii ea să fie aprobată prin ordinul ministrului, astfel încât în septembrie să începem 

instruirile membrilor grupurilor de lucru cu privire la această metodologie. 

 

 

3. Discuții și propuneri privind conținutul Metodologiei 

 

Dumitru Visterniceanu. Primul moment la care vreau să mă refer este că suntem în întârziere 

cu Metodologia – ea ar fi trebuit să fie aprobată încă în martie-aprilie, că noi facem, dar nu știm 

ce facem. Al doilea moment privește realizarea acțiunilor. Ne lovim cu aprecierea realizat, 

parțial realizat, nerealizat. Sunt termene stabilite de Planul de acțiuni, sunt termene stabilite de 

instituție – am avut o situație când nu stiam cum sa apreciem: în baza termenelor Planului de 

acțiuni mai era timp, însă conform Planului instituției trebuia realizat demult. Altă problemă este 

că Planul de acțiuni stabilește la acțiunile de elaborare a legilor indicatorul remis și aprobat de 

Guvern. Păi ce fel de reformă facem, dacă ne oprim la Guvern? 

 

Oleg Efrim. Noi am vorbit de mai multe ori la tema asta: nu poate Guvernul să dicteze 

Parlamentului și să asigure că Parlamentul va adopta o lege. Mai există CNROOND în cadrul 

căruia este reprezentat și Parlamentul și unde putem discuta și asemenea probleme, dacă vor 

exista situații cînd anumite reforme nu vor atinge finalitatea propusă. 
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Dumitru Visterniceanu. Altă problemă este legată de instituția responsabilă – instituția este 

indicată în Planul de acțiuni – MJ, INJ etc. Însă vin și raportează și persoane care nu sunt total la 

curent cu toate problemele. 

 

Oleg Efrim. Eu cred că dvs. deviați de la subiect – la activitatea grupurilor ne vom referi mai 

tîrziu. Acum vorbim doar despre Metodologie, care este propunerea dvs.? 

 

Dumitru Visterniceanu. Intervenția mea este legată de aprecierea realizat, parțial realizat, 

nerealizat. Trebuie să fie clarificate aceste noțiuni.  

 

Cristina Țarălungă. Modelul de raportare conține suficient de multe secțiuni care solicită 

elemente descriptive care ne arată clar la ce etapă de realizare este acțiunea. Deci nu se indică 

doar aprecierea realizat, parțial realizat, nerealizat. 

 

Olivia Pîrțac. Ceea ce face lucrul ușor este că tabelul este același la toate etapele – ceea ce se 

raportează la ședință, pe urmă în cadrul raportului instituției, raportului sectorial etc. Deci 

informația va fi doar completată și nu refăcută de fiecare dată.  

 

Cu privirea la nota dlui Visterniceanu că suntem în întârziere cu Metodologia, eu nu prea aș fi de 

acord. Pe de o parte, conform Planului de acțiuni, nu suntem în întârziere – avem termen pe 

parcursul întregului an, pe de altă parte, într-adevăr, ar fi fost mai comod să fi fost gata 

metodologia înainte ca noi să începem lucrul. Dar între timp noi vedem care sunt adevăratele 

necesități și probleme și asta ne permite să facem o Metodologie mai adecvată situației.  

 

Propunerea noastră este ca, dacă nu aveți obiecții principiale, să aprobați Metodologia de 

principiu. Intenția noastră este să mai avem o întrunire-două în grupuri restrânse și să mai 

discutăm cu privire la eventuale îmbunătățiri. 

 

Nichifor Corochii. Eu propun să o adoptăm cum este, iar dacă o să fie nevoie de modificări, o să 

ne întrunim și o să discutăm cu privire la modificări. 

 

Oleg Efrim. Se pune la vot aprobarea Metodologiei. Cine este pentru? 

 

- Unanim (membrii cu drept de vot). 

 

Oleg Efrim. Cine este împotrivă? 

 

- Nu este nimeni împotrivă. 

 

Metodologia se consideră aprobată. 

 

 

4. Aprobarea priorităților pentru asistență externă pentru anul 2013 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul VII 

 

Olivia Pîrțac. Prioritățile pentru 2013 din cadrul fiecărui pilon au fost discutate în fiecare grup 

respectiv. Pentru că grupul VII nu s-a întrunit anterior, prioritățile care au fost prezentate 

donatorilor au fost selectate intern de MJ. Acum am vrea să le confirmăm în grup. 

 

În ce privește Prioritățile 2012 deja puteți vedea rezultatele comunicării cu donatorii: în mapă 

aveți datele donatorilor care au reacționat și au promis susținere la anumite acțiuni.  
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În ce privește anul 2013, Pilonul VII, membrii grupului analizează fiecare acțiune. 

 

Se confirmă toate acțiunile selectate anterior, cu excepția: 

 

7.1.3. Consolidarea capacităţii Ministerului Justiţiei de interacţiune cu actorii sectorului justiţiei, 

inclusiv prin reorganizarea unităţii responsabile de planificare strategică şi monitorizare din 

cadrul Ministerului Justiţiei 

Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor  personalului Ministerului Justiţiei şi 

introducerea, în baza acestuia, a sistemului de motivare 

Planificarea instruirii personalului în baza evaluării performanţelor personalului 

      

Acestea vor fi realizate cu eforturi interne. 

 

Discuții a trezit următoarele acțiuni din cadrul domeniului  7.1.5.:  

Organizarea reuniunilor periodice comune privind planificarea strategică şi monitorizarea 

implementării reformei 

Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică şi monitorizarea implementării reformei 

din cadrul instituţiilor sectorului justiţiei 

 

În opinia Sabinei Cerbu, aceste acțiuni pot fi realizate cu eforturile Cancelariei de Stat (în 

contextul faptului că Cancelaria oricum face periodic acest tip de instruiri pentru secțiile de 

monitorizare și planificare strategică). Dna Lucreția Ciurea, reprezentant al Cancelariei, a admis 

că acest lucru ar putea fi posibil. Totuși din cauza unei anumite incertitudini în acest sens, 

acțiunile urmează a fi lăsate în cadrul priorităților pentru asistență externă.  

 

Lista priorităților pentru asistență externă (cu corectările de rigoare) a fost aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

 

5. Prezentarea și discutarea proiectului Planului de activitate al Grupului de coordonare 

pentru anul 2012. Prezentarea stării de lucruri în ce privește acțiunile care trebuiau 

realizate  

 

Olivia Pîrțac a prezentat Planul de activitate pentru 2012 al Grupului de lucru pentru coordonarea 

și monitorizarea Pilonului VII și, cu titlu de informate, starea de lucruri cu privire la fiecare 

acțiune. 

 

S-a discutat dacă la Pilonul VII trebuie să fie același tip de monitorizare ca și pentru ceilalți 

piloni. S-a confirmat că pentru Pilonul VII va fi un raport de activitate, la fel ca și pentru ceilalți 

piloni. În continuare, după aprobarea Metodologiei, se va merge cu respectarea strictă a 

Metodologiei în cadrul Pilonului VII și a celorlalți piloni. 

 

După prezentare s-a pus la vot aprobarea Planul de activitate pentru 2012 al Grupului de lucru 

pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VII. 

 

Planul de activitate pentru 2012 al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului VII s-a aprobat unanim. Obiecții și propuneri la Plan nu au fost. 

 

6. Prezentarea stării de lucruri și a evoluțiilor din cadrul Grupurilor de lucru pentru 

Pilonii I-VI 
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Pilon I – Nichifor Corochii: 

 

S-au înregistrat progrese. S-a făcut o monitorizare a paginilor web a instanțelor de judecată. 

Concluzia este că este loc de îmbunătățire – se poate monitoriza, dar nu prea este ce monitoriza. 

Nu toată informația necesară este accesibilă. În privința înregistrării audio/video se conlucrează 

în prezent cu Centrul de Guvernare Electronică în perspectiva să se asigure o transparență 

maximală. Există un anunț public pentru licitația pentru achiziții publice. Se lucrează asupra unor 

regulamente. O parte din judecătorii au dezinstalat deja sistemele de securitate. Există anumite 

întârzieri. Unele sunt motivate de faptul că unele legi necesare nu sunt adoptate încă, respectiv 

nu se poate merge mai departe cu elaborare de Regulamente – de exemplu, este cazul 

Regulamentului privind selectarea și cariera judecătorilor. Ar fi nevoie de experți care să ajute la 

elaborarea acestor documente.  

 

Ausra Raulickyte. MJ a comunicat cu PNUD și vor fi implicați experți ca să ajute CSM la 

elaborarea Regulamentelor prevăzute de Planul de acțiuni (legate de selectarea și cariera si cele 

de evaluarea performanțelor). La moment avem un expert care se ocupă de aspectul răspunderii 

disciplinare a judecătorilor. 

 

 

Pilon V – Sabina Cerbu: 

 

În pilonul V sunt cele mai puține activități comparativ cu celelalte piloane. Există unele 

dificultăți legate de lipsa resurselor financiare. Avem probleme cu unificarea bazei de date pentru 

înregistrarea agenților comerciali și necomerciali, cu interoperabilitatea între acestea. Este 

constituit un grup de lucru pentru a evalua situația la moment. Între timp ne-am întâlnit și cu 

Ambasada SUA și sperăm ajutor și de la ei – ar putea fi interesați, pentru că e o activitate cu grad 

mare de vizibilitate, însă este condiționată de costurile care vor exista. 

 

În rest, o parte din acțiuni au fost realizate – cele legate de lichidarea instanțelor economice. 

Noi avem 11 membri cu drept de vot, dar din păcate reprezentantul Consiliului de mediere nu 

poate participa, or, toți membrii acestuia și-au terminat mandatul. Însă MJ elaborează acum 

condițiile de selecție și ne-am pus termenul ca la finele lunii să-i putem selecta. Cred că la noi 

probleme sunt mai puține pentru că sunt și mai puține activități.  

 

 

Pilon II – Valentin Coval: 

 

În Grupul pentru pilonul II au avut loc 5 ședințe, s-a elaborat un plan de activitate, s-au ales 

prioritățile, se lucrează în prezent la raportul de activitate al Grupului. În ultima ședință a 

grupului, cea din 25 iulie, s-a discutat ca pînă la următoarea ședință să fie realizate toate acțiunile 

cu care suntem în întîrziere și la următoarea ședință să fie prezentată informația cu toate 

documentele probante. Avem 4 acțiuni care nu sunt realizate din cauza publicării tardive a 

Planului de acțiuni – 2 din partea PG și 2 MJ. Dacă să vorbesc despre acțiunile PG: 1) legată de 

indicatorii de performanță a Procuraturii – proiectul Regulamentului deja este realizat doar că 

urmează a fi aprobat de CSP, însă membrii lui sunt în concediu. Deci o să fie foarte curînd; 2) 

studiul privind numirea în funcție a Procurorului General - și acesta este efectuat, dar redactorul 

este în concediu. Obstacole majore nu sunt, acțiunile vor fi realizate în cel mai scurt timp. 

 

Dar eu am o întrebare: în multe activități trebuie de elaborat câte un proiect de lege. Cum facem 

– elaborăm cîte un proiect separat sau facem un proiect comun pentru majoritatea modificărilor? 
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Ausra Raulickyte. Eu vă comunic cum a făcut MJ, cu titlu de exemplu: Am selectat din Planul 

de acțiuni toate acțiunile care includ componenta de legiferare și am început să le analizăm 

împreună cu Direcția elaborare a actelor normative. Am selectat 1) proiectele care sunt de 

complexitate minoră și pot fi realizate de o persoană, 2) cele pentru care este nevoie de un grup – 

fie se referă la probleme sensibile, fie implică multe instituții. La a doua etapă am stabilit dacă în 

cazul proiectelor care au nevoie de un grup, acestea pot fi grupate, adică un grup să se ocupe de 

elaborarea mai multor proiecte. Este logic să le adunăm în pachete, pentru că deseori sunt legate 

între ele. La MJ s-au adunat 7 pagini de legi care trebuie elaborate.  

 

 

Pilon III – Dumitru Visterniceanu  

Pilonul  III a avut pînă acum 5 ședințe. Planul de activitate încă nu este aprobat, la fel ca și la 

celelalte piloane, și respectiv ordinea de zi a fost făcută de fiecare dată ad-hoc. Ordinea de zi a 

fost respectată de fiecare dată, au fost audiate instituțiile responsabile – MJ, CNAJGS, INJ, 

UNEJ pe punctele respective din PA. Am insistat ca să fie prezentată și argumentarea 

documentară (unii au acceptat, unii s-au cam supărat). Important este că de fiecare dată noi am 

încercat să terminăm discuțiile cu o decizie. Unde există întîrzieri – am stabilit termen 

suplimentar pentru realizare. Există unele probleme, dar credem că după adoptarea 

Regulamentului și a Metodologiei ele vor dispărea. La ultima ședință au fost discuții 

contradictorii cu privire la Legea cu privire la notariat. Am înțeles că MJ va soluționa problema 

prin crearea unei concepții unitare – la nivelul MJ un grup va adopta o poziție unitară. Doleanța 

grupului pe pilonul III : să ne concentrăm numai pe monitorizare și să nu încercăm să soluționăm 

problemele instituțiilor, or fiecare este specialist în domeniul său și apar diferite discuții. Sarcina 

noastră este de a monitoriza dacă este realizată acțiunea în termen și mai ales dacă s-a atins 

obiectivul sau nu. 

 

 

Pilon IV – Lilia Ioniță: 

 

Voi vorbi în calitate de vicepreședinte a grupului nr. IV, or doamna președinte este în concediu. 

În cadrul acestui pilon avem 26 de acțiuni pentru 2012, dintre care 5 sunt realizate integral, 4 

realizate parțial, iar 10 nu sunt realizate, dar de fapt acestea sunt acțiuni continui, începînd cu 

2011. Există foarte multe acțiuni legate de Comisia Națională de Integritate – da, deja au fost 

desemnați membrii acesteia, însă n-a fost desemnat Președintele acesteia – cel ce trebuie să 

administreze activitatea acestei comisii, să angajeze aparatul acesteia. Din cîte s-a auzit în 

virtutea declarațiilor publice, la prima ședință a Parlamentului din sesiunea toamnă-iarnă, acesta 

va fi desemnat. Sperăm că Comisia va activa în regim alert, ca să acopere întîrzierea: - este vorba 

de foarte multe acțiuni – elaborarea unor instrucțiuni privind completarea declarației cu privire la 

venituri; numirea persoanelor responsabile care vor colecta aceste declarații, instruirea lor etc.  

Și mai mult în întîrziere suntem cu elaborarea modificărilor la Legea salarizării actorilor din 

sectorul justiției. A fost un proiect de lege anul trecut – atunci acest proiect a fost suspendat 

(privea sistemul judecătoresc și personalul instanțelor judecătorești), în vara curentă a fost 

reanimat. Urmează ca MMPS să facă un proiect de lege în acest sens, există de asemenea și o 

propunere comună a CSJ cu CSM cum trebuie să arate acest proiect de lege– să sperăm că pînă 

în toamnă va fi o decizie comună cu privire la acest subiect.  

Alte acțiuni sunt legate cu instruiri – ele, de fapt, se desfășoară la INJ. 

Ar mai exista acțiuni legate de elaborarea unui pachet mai mare privind acțiunile anticorupție în 

sistemul justiției. MJ preconizează crearea unui grup de lucru, care va începe să se întrunească în 

septembrie, după expirarea perioadei de concedii și se va proceda la crearea acestui pachet de 

legi. Grupul de lucru va fi intersectorial. Situația cu privire la toate acțiunile scadente a fost 

audiată în cadrul ședințelor de lucru. 
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Pilon VI – Victor Zaharia: 

 

Nu mă voi referi la toate acțiunile, dar o să prezint unele exemple. În general lucrurile merg cam 

cum este temperatura medie pe țară: ședințele sunt cam toate deliberative, am avut o excepție; cu 

termenele este aceeași situație, oricum acțiuni scadente nerealizate nu prea avem, cu excepția 

transferului Oficiului Central de Probațiune în subordinea directă a MJ – dar și aici sunt doar 

chestii de natură tehnică, or proiectul de HG este. Un lucru care este cert este că o să avem 

surprize cu acțiunile cu caracter continuu – la ele încă nu a demarat realizarea și vom constata că 

se depășește termenul. Privind procesul de raportare – lumea se obișnuiește să anexeze și 

documente la raportare. Este o problemă – nu se asigură continuitatea prezenței unor instituții nu 

foarte aproape de Strategie ca MMPS – la fiecare ședință vine cineva diferit și nu știe ce a fost la 

ședința trecută. Trebuie ca pentru aceste probleme să intervină fie grupul nostru, fie Consiliul 

Național. Din păcate, am avut asemenea probleme și cu MJ – eu înțeleg că se înlocuiește un 

coleg cu altul, dar haideți să asigurăm o continuitate. Un alt aspect cu titlu de sugestie: după ce o 

să fie aprobată Metodologia, membrii grupurilor de lucru o să aibă nevoie de instruire nu doar cu 

privire la această metodologie, ci în general ceea ce înseamnă monitorizare – membrii GL vin 

din diferite domenii și sectoare și înțeleg acest fenomen în mod diferit. Cu secretariatul parca 

lucrurile s-au clarificat. 

Toate instituțiile au raportat, e adevărat unele cu întîrziere. 

Atenția noastră merită : 

1. continuitatea la MMPS, care trebuie cumva asigurată; 

2. în PA sunt incluse termene, care la moment par nerealiste: spre ex. trecerea medicilor 

din penitenciare din subordinea MJ și MAI în subordinea MS – aceasta nu se poate realiza într-

un an. Conform unui studiu a partenerilor de dezvoltare aceasta necesită 1,5 ani. 

Acuma întrebarea este: ce facem – solicităm modificarea termenelor sau ne facem că nu le 

vedem și continuăm cu implementarea (ceea ce îmi pare mie că nu e corect) ? 

 

Dumitru Visternicean. Cred că trebuie să veniți cu o solicitare de modificare a termenelor. 

 

Victor Zaharia. Și eu sunt de acord. Atunci solicitarea ar fi ca și celelalte grupuri să revadă PA 

și dacă mai sunt termene de modificat să venim toți împreună după ședința din septembrie. 

 

Ausra Raulickyte. PA a fost redactat mai mult decât el s-a elaborat ... suntem extrem de 

revoltați. Dacă sunt întârzieri pe parcursul anului – aceasta nu e foarte grav. Mai rău e cînd 

întârzierile trec în anul următor. Lucrul bun e că Ambasada SUA a identificat 750000 USD care 

se vor duce la elaborarea tuturor studiilor prevăzute pentru anul curent. Eu cred că modificările la 

Plan trebuie făcute la sfîrșitul anului, după ce avem privirea generală cu privire la situația cu 

privire la toate acțiunile pentru 2012. 

 

Olivia Pîrțac. Cred că la următoarea ședință, când o să revedem rapoartele o să fie mai clară 

situația. 

 

Ausra Raulickyte. Eu cred că este normal să fie dificultăți în primul an. Noi oricum am lucrat 

foarte bine, am creat toate grupurile. Este foarte important ca în continuare prevederile din PA să 

fie incluse în planurile de activitate ale fiecărei instituții. În al doilea rînd este foarte important ca 

toate aceste acțiuni să fie bugetate adecvat. O să facem și o instruire în acest sens chiar înainte de 

a se purcede la acest exercițiu. 

 

Lucreția Ciurea. Unde se rezolvă problemele care apar pe parcurs, cine stabilește noile termene, 

dacă instituțiile sunt în întîrziere, cînd și unde se raportează? 
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Olivia Pîrțac. În general noile termene în caz de întîrziere le stabilesc chiar de instituția 

responsabilă: ele fie sunt acceptate de grupul sectorial, fie sunt puse la îndoială, discutate. 

Asemenea probleme de regulă nu ajung la Grupul de coordonare, ci se soluționează chiar în 

grupurile sectoriale, unde și raportează instituțiile responsabile. Grupul de coordonare analizează 

rapoartele sectoriale semestrial, dar elaborează și propriul raport – anual, un raport pe an. 

 

Dacă nu sunt alte întrebări sau propuneri, ședința a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru prezență.  

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

3. Proiectul Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016 

4. Planul de activitate pentru 2012 al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului VII. 

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

inițială 

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

stabilită pe 27 iulie 2012 în cadrul ședinței Grupului 

 

 

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

 

 

Președinte ședință: 

 

Oleg Efrim  ________________    

 

Secretar ședință: 

 

Olivia Pîrțac  _______________ 

 

 

 


