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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. 4 a Grupului de Lucru din 17 decembrie 2012 
 

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

 

Programul ședinței: 

16.00 – 16.10 Trecerea în revistă a situației curente cu privire la progresul 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011–2016 

 

Oleg Efrim, Ministrul Justiției  

16.10 – 16.25 Prezentarea proiectului Planului de comunicare privind promovarea 

rezultatelor Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 

2011-2016  

 

Sabina Cerbu, șeful cabinetului Ministrului Justiției 

Valeriu Cațer, consultant în comunicare pentru Ministerul justiției  

16.25 – 16.45 Acordul de finanțare a sectorului justiției din RM prin intermediul 

Programului de suport bugetar al Uniunii Europene: informații 

privind progresul semnării și condițiile de bază ale acestuia  

 

Adrian Ermurachi, Cancelaria de Stat 

Andrei Vrabie, Delegația UE în Republica Moldova 

16.45 – 17.00 Alte aspecte pentru atenția Grupului de coordonare a implementării 

Strategiei; Discuții generale 

 

Secretariatul Grupurilor de Lucru 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Nichifor Corochii, CSM – președinte Grup Pilon I; Dumitru Visterniceanu, CSM – președinte Grup 

Pilon III; Igor Dolea, CSM – președinte Grup Pilon II; Sabina Cerbu, șef cabinetul Ministrului Justiției 

– președinte Grup Pilon V; Cristina Melnic, șef direcție generală, Ministerul Justiției – vice-președinte 

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

direcție, Ministerul Justiției; Adrian Ermurachi, consultant principal, Cancelaria de Stat; Ghenadie 

Barbă, Consiliul Europei și Andrei Vrabie, Delegația UE în RM, reprezentanți ai comunității 

donatorilor; Eugen Popovici, reprezentant al Președinției RM (Consiliul Național pentru Reforma 

Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept); Ausra Raulickyte, consilier al Ministrului Justiției; 

Olivia Pîrțac, Angela Zagaiciuc, Daniela Vidaicu și Stela Pavlov, reprezentanți Secretariatul grupurilor 

de lucru și Eugenia Veveriță, expert independent în managementul finanțelor publice. 

 

Ședința a fost deschisă de Olivia Pîrțac, secretarul Grupului de lucru: 

 

Din păcate Ministrul Justiției nu a putut să fie prezent la această ședință din cauza unui eveniment, 

apărut inopinat la Guvern, și din cauza ca asta s-a produs chiar acum, nici dl. viceministru nu a putut 

să-și readapteze agenda pentru a veni la această ședință. Însă am fost rugată eu să vă citesc discursul 

dlui ministru, așa cum a fost programat să fie expus conform agendei. 
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1. Trecerea în revistă a situației curente cu privire la progresul implementării Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Discursul dlui Oleg Efrim, Ministrul Justiției:  

 

“Stimați colegi, 

 

Ne întrunim astăzi la a patra ședință de anul acesta a Grupului de coordonare a implementării 

Strategiei. Însă abia acum suntem la un an de la adoptarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016 și cred că este cazul să facem o retrospectivă și să punctăm niște rezultate.  

 

În acest an mecanismul de coordonare și monitorizare a implementării reformei creat pe lîngă 

Ministerul Justiției a ajuns să funcționeze bine: așa-numitele Grupuri sectoriale, care coordonează și 

monitorizează fiecare cîte un pilon al Strategiei, se întrunesc lunar începînd cu luna martie și fiecare 

au desfășurat cîte 9 ședințe în acest an, în Grupul de coordonare a implementării Strategiei, cum 

spuneam, ne întrunim a patra oară, iar la nivelul superior al coordonării și monitorizării Strategiei – 

Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept,  care a fost reconfirmat 

într-o nouă formulă în luna august 2012 a desfășurat și el pe 11 decembrie 2012 o ședință în care a 

audiat starea curentă de lucruri privind implementarea Strategiei și și-a aprobat Regulamentul de 

activitate.  

Pentru funcționarea bună a mecanismului de coordonare și monitorizare a implementării reformei 

avem aprobate un Regulament cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru, o Metodologie de 

monitorizare, iar astăzi vom discuta și un Plan de comunicare pentru promovarea rezultatelor 

Strategiei de reformă în sectorul justiției. 

În paralel, încercăm să optimizăm atât mecanismul nostru de colaborare cu donatorii, cît și cel cu 

societatea civilă. La întrunirea cu societatea civilă pe care am avut-o în octombrie 2012 am decis să 

elaborăm o matrice comună cu activitățile pe care le desfășoară donatorii și societatea civilă. Această 

matrice comună există deja, dar este în continuare și proces de completare, or, o parte din ONG-uri au 

promis că revin cu informații după Anul Nou. 

 

Implementarea Strategiei a pornit variat pentru diferite instituții: Ministerul Justiției a demarat acțiuni 

de implementare chiar din momentul adoptării acesteia, alte instituții au așteptat însă publicarea 

Planului de acțiuni, lucru produs abia în iunie. Pentru situația pînă în iulie avem întocmite 7 rapoarte 

sectoriale, care sunt toate plasate pe site-ul Ministerului Justiției la compartimentul Reforma în 

sectorul justiției. La moment începe pregătirea pentru raportarea anuală, în temeiul căreia va fi 

întocmit un raport anual general. Acest raport urmează să-l aprobăm în cadrul Grupului de coordonare 

a implementării Strategiei în luna februarie și să-l prezentăm Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de drept.  

 

Rugămintea noastră către toate instituțiile implementatoare este ca cît mai repede să fie transmisă toată 

informația necesară, toate rapoartele în conformitate cu Metodologia de monitorizare, ca Secretariatul 

să o poate insera în rapoartele anuale de implementare a Strategiei. Vă rugăm să transmiteți acest 

mesaj în grupurile de lucru. Avem nevoie de aceste rapoarte într-un termen mai scurt și din cauza 

condiționalităților din contractul ce urmează a fi semnat cu Uniunea Europeană. Despre situația cu 

privire la acesta o sa ne vorbeasca colegii nostri astăzi, iar eu doar vreau să amintesc încă o dată că 

adoptarea Strategiei a permis Uniunii Europene să includă Moldova în cadrul Programului Uniunii 

Europene de sprijin al politicii sectoriale în domeniul justiţiei. Pentru moment, suntem la etapa finală 

înainte de semnarea propriu-zisă a contractului, în virtutea căruia Moldova va beneficia de asistență în 

mărime de cca 52 milioane de Euro în calitate de suport bugetar îndreptat spre finanțarea sectorului 

justiției. De asemenea, s-a ajuns la un acord cu UE ca, adițional, să se ofere încă 8 milioane de Euro în 

calitate de fonduri mult pentru mai mult (more for more). Primele tranșe din cadrul acestui suport 

bugetar urmează a fi virate în anul 2013.  
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Ministerul Justiției a luat în considerare suportul promis de UE, iar cheltuielile pentru implementarea 

Strategiei, începând cu anul 2013, sunt deja prevăzute în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 

2013-2015, și, respectiv, în Legea bugetului de stat pentru anul viitor, ceea ce urmează să constituie un 

temei suficient pentru a continua cu succes implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei în 

următorii ani. Vreau să vă atrag atenția că în anul 2013 în raport cu anul 2012 bugetul alocat activității 

și dezvoltării sectorului justiției a crescut cu cca 55 % (procente). 

 

După 1 an de la adoptarea Strategiei și doar jumătate de an de la publicarea Planului de acțiuni, fiind 

încă la început de reformă, deja avem succese care trebuie remarcate.  

 

În special, vreau să amintesc de pachetul de legi privind reforma judiciarului, adoptat la 5 iulie 2012 și 

intrate deja în vigoare: modificările la Legea privind organizarea judecătorească, la Legea cu privire la 

statutul judecătorului, la Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și Legea cu privire la 

Curtea Supremă de Justiție; adoptarea unei noi Legi privind selecția, evaluarea performanțelor și 

cariera judecătorilor. Aceste legi urmăresc fortificarea sistemului organelor de autoguvernare 

judecătorească, ameliorează capacitatea acestuia de a activa eficient, introduc noi măsuri de 

transparență a activității de înfăptuire a justiției. La aceeași dată au fost adoptate modificări la Codul 

de procedură civilă, iar ceva mai înainte, la 5 aprilie 2012, la Codul de procedură penală, care au 

scopul de a eficientiza judecarea procesului, atît sub aspectul calității, cît și a termenului de judecată. 

Prin aceste legi îmbunătățim foarte mult condițiile de activitate în sistemul judecătoresc, or, se instituie 

funcția de asistent judiciar pentru fiecare judecător, se creează un fond de rezervă al posturilor de 

judecător, se introduc flexibilități sub aspectul numărului de judecători atribuit fiecărei instanțe, a 

persoanelor care să dețină funcții administrative, cum este vice-președintele instanței, se revizuiesc 

condițiile pentru accederea în funcția de judecător și se exclude răspunderea patrimonială a acestora, 

se instituie sisteme de selectare, promovare și evaluare, bazate pe criterii unitare, obiective și clare, 

precum şi multe alte aspecte care perfecționează reglementarea acestui domeniu. 

 

Întru implementarea Strategiei, în martie 2012, Parlamentul a adoptat Legea privind măsurile speciale 

de investigație. Scopul Legii este de a asigura protejarea drepturilor omului în procesul de urmărire 

penală, de a asigura legalitatea, proporționalitatea și controlul judiciar în utilizarea măsurilor speciale 

de investigație. În același timp, această lege, alături de Legea pentru prevenirea și combaterea 

criminalității organizate, adoptată în martie 2012, facilitează lupta cu crima organizată.  

 

Reforme serioase se produc și în domeniul prevenirii și combaterii corupției, inclusiv care vizează 

principala autoritate publică din acest domeniu, care a fost redenumită în Centrul Național 

Anticorupție și a fost subordonată Parlamentului. Scopul reformei este de a spori eficienţa instituţiei 

de prevenire şi combatere a corupţiei prin consolidarea independenţei, sporirea capacităţii sale şi 

întărirea sprijinului public pentru eforturile anticorupţie. Pentru a asigura independenţa Centrului faţă 

de presiuni şi influenţe necorespunzătoare, Legea nr.120 din 25 mai 2012 a prevăzut selectarea 

candidaturii directorului în baza unui concurs public şi numirea acestuia în funcţie de către Parlament.  

 

Un progres important în implementarea politicilor anticorupționale este și crearea Comisiei Naționale 

de Integritate, care are în competența sa verificarea declarațiilor de venituri și a conflictelor de interese 

ale funcționarilor publici. Membrii Comisiei au fost numiți în iunie 2012. 

 

Un şir important de norme a căror implementare va preveni comportamentul coruptibil au fost inserate 

şi în pachetul de legi care se referă la sistemul judecătoresc, și anume modificările la Codul de 

procedură civilă, Codul de procedură penală şi Legea privind organizarea judecătorească, în partea ce 

se referă la excluderea factorului uman din anumite procese, cum ar fi distribuirea aleatorie a 

dosarelor, inclusiv propunerile de revizuire a imunităţii. De asemenea au fost operate modificări în 

sensul creşterii transparenţei funcţionării sistemului judecătoresc. Abordate în complex şi sistemic, 
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toate aceste componente odată interconectate vor contribui la diminuarea nivelului corupţiei în 

sectorul justiţiei.  

Evoluții semnificative se produc și cu privire la aplicarea Legii cu privire la asigurarea egalității: a 

început procedura de creare a Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea 

egalităţii, iar Guvernul deja a aprobat și transmis Parlamentului spre examinare un set întreg de 

modificări ale legislației, a căror adoptare este necesară pentru implementarea adecvată a Legii cu 

privire la asigurarea egalității. 

 

O serie de acțiuni îndreptate la perfecționarea cadrului legislativ care privește prevenirea și lupta cu 

corupția sunt în derulare. La Ministerul Justiției a fost creat un grup format din reprezentanți ai 

diferitor instituții, care au elaborat un pachet întreg de modificări la legislaţia în vigoare și chiar un 

proiect de lege nou care, recent, pe 6 decembrie, toate au fost supuse dezbaterilor publice.  

 

În cadrul Ministerului Justiției activează și alte grupuri de lucru care elaborează varii legi și 

amendamente, în conformitate cu prevederile Strategiei de reformă a sectorului justiției. Dintre cele 

mai importante, aș menționa de asemenea Grupul de lucru care elaborează pachetul de legi pentru 

îmbunătățirea reglementărilor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor. Astfel, proiectul unei 

noi legi care reglementează răspunderea disciplinară a judecătorilor a fost deja elaborat și expediat 

pentru coordonare și avizare la toate instituțiile interesate, iar pentru data de 20 decembrie 2012 sunt 

prevăzute dezbateri publice pe marginea acestui proiect. 

 

Se lucrează în paralel la foarte multe inițiative legislative – legi noi sau modificări substanțiale la 

legile existente. Spre exemplu, la etapa finală a elaborării sunt proiectele legilor cu privire la notariat, 

cu privire la actele normative, cu privire la mediere, cu privire la administratorii autorizați ai 

insolvabilității, cu privire la avocații parlamentari, modificările la Codul contravențional ș.a. O parte 

din aceste proiecte deja sunt transmise spre coordonare și avizare, iar unele urmează să fie trimise în 

cel mai scurt timp posibil.  

 

În plus, vreau să menționez că Ambasada SUA la Chișinău și USAID ne oferă o susținere 

considerabilă la capitolul elaborare de studii și analize, care vor contribui, inclusiv, la fortificarea 

independenței, responsabilității, imparțialității, eficienței și transparenței sistemului judecătoresc. 

Astfel, un studiu important care se va realiza cu suportul Ambasadei SUA se referă la optimizarea 

dislocării instanțelor judecătorești, la care se lucrează intens acum și pe marginea căruia vor fi 

organizate dezbateri publice în luna februarie 2013. Alte studii se referă la necesitatea de a specializa 

judecătorii pe anumite cazuri specifice; la modul de selectare, promovare și răspundere disciplinară a 

procurorilor; la optimizarea numărului procurorilor în organele procuraturii; la reglementarea 

responsabilității procurorilor și imunitatea acestora; o serie de studii orientate spre perfecționarea 

metodelor de luptă cu corupția, dar și studii referitoare la profesiile conexe sistemului de justiție. 

 

Vreau să vă comunic că în cadrul Ministerului Justiției s-a elaborat și un plan al dezbaterilor publice și 

meselor rotunde care se vor desfășura în următoarele 3 luni pe baza acestor proiecte de legi și studii de 

bază care sunt în proces de finalizare. Acest plan îl vă vom aduce la cunoștință și sunteți bineveniți să 

participați la oricare din aceste evenimente, iar la majoritatea chiar o să vă rugăm să o faceți... 

 

În paralel, se desfășoară foarte multe alte activităţi în toate sub-sectoarele importante, care împreună 

constituie întregul sector al justiției, cu privire la care vom afla mai multe detalii la următoarea ședință, 

cu ocazia discutării raportului anual.  

 

*** 

Există suficiente provocări în procesul de implementare a Strategiei și a Planului de acțiuni, pe care 

dvs. ca și reprezentanți ai grupurilor de monitorizare le cunoașteți cel mai bine: insuficiență de fonduri 
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materiale, insuficiență de resurse calificate, întârzieri și inacțiuni din aceste și alte motive, rezistența 

unor categorii de profesioniști față de reformele semnificative în domeniu ș.a.  

 

Noi credem că vom reuși să depășim toate aceste provocări, dacă vom da dovadă de voință fermă. 

Vreau să reiterez că doar cu eforturi conjugate din partea tuturor instituțiilor publice, a donatorilor, a 

societății civile, vom reuși să implementăm cu succes Strategia. Cu această ocazie, permiteți-mi să vă 

mulţumesc pentru tot efortul depus pînă acum și, în avans, pentru cel care va urma! Și pentru că 

suntem în ajunul sărbătorilor, la care tradițional se spun diferite urări, permiteți-mi și mie să vă urez un 

an mai bun, mai ușor și cu realizări mult mai mari la capitolul implementarea reformelor și integrare 

europeană! 

 

După această scurtă retrospectivă, pe care sper eu că o veți aprecia drept optimistă și încurajatoare, vă 

propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și să discutăm proiectul Planului de 

Comunicare pentru Promovarea Rezultatelor Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției.” 

 

 

2. Prezentarea proiectului Planului de comunicare privind promovarea rezultatelor Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016  

 

Sabina Cerbu: Noi am elaborat un proiect de Plan de comunicare privind promovarea rezultatelor 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, care este necesar și în virtutea acelui 

proiect de finanțare al UE privind sectorul bugetar fiind printre condiționalitățile primei tranșe de bani. 

Ca indicator în Matricea de finanțare avem aprobarea, deci existența acestui Plan de comunicare și 

cantitatea de informație diseminată în baza lui. 

 

Împreună cu consultantul MJ pentru comunicare, care este contractat de PNUD, noi am elaborat acest 

plan. Noi discutasem despre necesitatea acestui plan și înainte ca să fie o condiționalitate din partea 

UE. Necesitatea planului pentru noi este evidentă. Toate instituțiile desfășoară acțiuni de promovare și 

mediatizare a reformelor din sectorul justiției. Ideea este ca toate aceste acțiuni de comunicare privind 

rezultatele reformei să fie conjugate, să fie toate într-un sistem, ca să mergem în unison cu promovarea 

lor. Se întîmplă că deseori avem inițiative complexe și pe alocuri mai sensibile – în aceste situații 

presa deseori distorsionează mesajul, iar noi nu reușim să aducem adecvat la cunoștință mesajul nostru 

și se creează o percepție greșită pentru anumite reforme. De aia am stabilit câteva obiective, scop… - 

dvs. ați primit dinainte, vineri, acest plan… Deci ne propunem cîteva activități – am stabilit care sunt 

canalele și tacticile de comunicare pentru toate instituțiile implicate în implementarea Strategiei, este 

vorba despre organizarea unor cursuri de instruire pentru comunicatorii care există în instituțiile dvs. – 

o mulțime de instituții deja au purtători de cuvânt, vom încerca să facem o rețea între aceste unități, să 

comunice regulat. Sursele de finanțare vor fi atât bugetare, cât și alte surse venite de la partenerii de 

dezvoltare. Acest document va permite și partenerilor noștri să vadă care sunt inițiativele noastre și să 

se implice acolo unde este necesar.  

 

Vreau să vă spun că acest document nu ar putea fi semnat prin ordinul ministrului, în primul rând se 

referă la autorități care sunt egale, adică nu sunt în subordinea ministerului, în al doilea rînd are și 

implicații financiare. Prin urmare, acest plan va avea mai mult un caracter de recomandare, va stabili 

niște direcții strategice, și anume cum putem promova rezultatele Strategiei, să arătăm publicului larg 

că lucrurile se schimbă și impactul reformelor pe care le promovăm.   

 

Acum propunerea noastră este ca acest Plan să fie aprobat în cadrul grupului VII, care este unul de 

coordonare. El va fi ulterior, probabil, detaliat în cadrul programului de asistență tehnică a UE unde va 

fi contractat un expert pe comunicare, care ne va ajuta și să instruim personalul dvs. pe comunicare, să 

scriem anumite proiecte legate de promovare, astfel încît lucrurile pe care le facem să fie cît mai 

vizibile. 
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Asta este foarte pe scurt. Daca sunt întrebări… Și dacă nu, propunerea noastră este să aprobăm acest 

plan cu caracter de recomandare și care este printre ultimele condiționalități pentru prima tranșă, restul 

parcă au fost realizate… 

Cine este pentru aprobarea acestui plan de comunicare, care să fie ulterior detaliat pe parcurs? 

 

(se votează): 

 

Unanim. Deci îl considerăm aprobat. 

 

 

3. Acordul de finanțare a sectorului justiției din RM prin intermediul Programului de suport 

bugetar al Uniunii Europene: informații privind progresul semnării și condițiile de bază ale 

acestuia  

 

Olivia Pîrțac: Așa se întîmplă că noi am vorbit destul de mult despre acest acord, dar am vorbit mai 

mult despre suma lui decât de condiționalitățile propriu-zise și alte detalii. Îl avem aici pe 

reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova - Andrei Vrabie și pe Adrian Ermurachi de la 

Cancelaria de Stat, autoritate care conduce negocierile din partea Guvernului RM cu ajutorul 

întregului Guvern, inclusiv a Ministerului Justiției. 

 

Andrei Vrabie: Într-adevăr partenerul nostru de negociere oficial este Cancelaria și, preponderent, pe 

aspectele tehnice, iar pe aspectele speciale, juridice, bineînțeles, Ministerul Justiției. Voi trece în 

revistă ce reprezintă acest suport bugetar și pe ce se bazează acest suport bugetar.  

 

Inițial, UE, în cadrul programului bilateral de susținere a Moldovei, a decis să ofere pentru 2012-2016 

52 milioane Euro pentru susținerea reformei în sectorul justiției. Dintre acestea 50,2 erau preconizate a 

fi suport bugetar, care urmau să fie transferate în cîteva tranșe în conturile bugetare ale RM și 1,8 ca 

asistență tehnică care ulterior vor fi axate mai mult pe evaluări și audite ale modului cum se utilizează 

suportul bugetar. Adițional, datorită succeselor pe care le-a obținut RM în adoptarea unor reforme UE 

a decis asupra acordării a încă 28 milioane de euro dintr-ul fond special numit Mult pentru mai mult / 

More for more, dintre care 8 s-au decis a fi un fel de TOP UP, adică un fel de complementare a 

suportului bugetar. Deci în total suportul bugetar va constitui pînă la urmă în jur de 60 milioane euro, 

doar că disbursarea fondurilor va fi făcută în etape diferite.Cîteva chestiuni tehnice: 

 

Deci baza juridică a suportului va fi un acord de finanțare care va fi semnat între Guvernul RM și între 

UE. Nu se vor semna 2 acorduri cum era prevăzut inițial, ci unul singur – deci pentru 52 milioane 

decise inițial și cele 8 milioane adiționale. Din ce constă acest acord: din așa-zisele condiții speciale, 

din contractul sau acordul propriu-zis și cîteva anexe care vin la acordul respectiv în care sunt descrise 

condițiile pentru oferirea acelor fonduri. Anexa cea mai importantă se numește Technical and 

administrative provisions/ Prevederi tehnice și administrative, care are ca anexă alte 2 documente – 

documentul cel mai important – Policy Matrix/ Matricea de politici, care de fapt nu reprezintă decât 

un plan de condiții care trebuie implementate de Guvernul RM pentru a obține tranșele din suportul 

bugetar, care va veni în 4 tranșe pentru 52 de milioane, sau sa zicem așa -50 de milioane, și pentru 8 

milioane în 3 tranșe. E puțin complicat mecanismul pentru că cele 8 milioane au fost decise mai tîrziu. 

De ce 4 tranșe – pentru că este prevăzut pentru anii 2012-2016 – deci în fiecare an Republicii Moldova 

îi vor fi transferate anumite sume de bani. Dacă nu greșesc, prima tranșă este de 13 milioane euro, a 

doua și a treia a câte 12,2 milioane euro și ultima tranșă de 13,4 milioane. Tranșele respective vor fi 

transferate RM în baza implementării condițiilor respective din Matrice la capitolul A și B. Deci din ce 

constă Matricea de Politici? – din 3 capitole – capitolul A, B și C. La capitolul A și C sunt capitole 

fixe, iar capitolul B reprezintă un capitol de condiționalități variabile. Capitolul fix A pentru cele 50 de 

milioane prevăzute reprezintă 2 tipuri de condiționalități generale – ele nu sunt specifice – unul ține de 
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asigurarea implementării reformei în totalitate – grupurile de coordonare, planul de comunicare… care 

în general au fost deja asigurate – ideea este ca ele să fie asigurate în fiecare an, să nu se întrerupă, al 

doilea compartiment ține de compartimentul financiar – de planificarea financiară pe termen mediu pe 

tot sistemul. Asta reprezintă o parte fixă – așa înseamnă că Guvernul va trebui să asigure 

implementarea acestor condiții ca în general să fie transferați banii. Adică în cazul de neimplementare 

măcar a unei condiții fixe tranșele nu vor fi transferate sau vor fi amînate, dar conform noilor reguli 

adoptate acum la Bruxelles, tranșele pot fi pierdute chiar într-un anumit moment. Însă eu nu cred că 

vor fi probleme pe aspectul dat pentru că majoritatea condiționalităților pe partea fixă sunt în vigoare 

și eu nu cred că Guvernul va face anumite modificări încît situația să se schimbe la acest capitol. 

 

Acum cu privire la partea B – partea variabila – a fost bazată pe Planul de acțiuni de implementare a 

Strategiei, au fost incluse condiții pe 5 domenii – urmărire penala, judecătorii, executare a hotărîrilor 

judecătorești, justiție juvenilă și al cincilea care este cel mai important – lupta cu corupția – unul din 

momentele cheie la evaluările implementării politicii de matrici. Fiecare din aceste compartimente mai 

conține în sine încă cîte 2-3 compartimente de sub-condiționalități – nimic nou în ele – dvs. le 

cunoașteți, cînd veți vedea matricea nu vor reprezenta o surpriză pentru dvs. credem – sunt preluate 

din planul de acțiuni de implementare a Strategiei și transferate cu o anumită reformulare și cu anumiți 

indicatori de performanță care să ajute la evaluare, adică a căror realizare va fi verificată în acest 

proces de evaluare a implementării. Partea B este partea fixă ceea ce înseamnă că în dependența de 

procentajul de realizare a condițiilor va fi și procentul de finanțe care va fi transferat în bugetul RM. 

La moment nu vă pot spune care va fi acel procent, dar el va fi în Technical and administrative 

conditions al acordului de finanțare. E ceva de genul că daca se va implementa în proporție de 80-

100% atunci se va transfera întreaga tranșă, dacă 60-80%, atunci se vor transfera 80% și tot așa în 

dependență… Aceste momente încă urmează a fi sa zicem nu negociate, dar aprobate bilateral, atît la 

Bruxelles, cît și la Guvern. 

 

Și acum vreau să ajung la partea C – partea care ține de TOP UP, cele 8 milioane de euro pentru 

domeniul asigurarea drepturilor omului. Sunt doar 3 condiționalități aici, dar care trebuie îndeplinite 

după mecanismul tranșelor fixe: 1) implementarea legii cu privire la asigurarea egalității, 2) cîteva 

aspecte care țin de lupta cu maltratarea și tortura și 3) consolidarea capacităților Centrului pentru 

Drepturile Omului. Banii vor fi transferați ca tranșe fixe – 2, 3, 3 – adică pentru primul an 2 milioane, 

pentru următorul an 3 și încă 3 pentru ultimul an. Ideea este că pentru a fi primiți acești bani trebuie 

realizat tot setul de condiționalități prevăzute în matrice. 

 

Adrian Ermurachi: Eu aș mai adăuga doar cîteva idei din experiența noastră cu privire la suporturile 

bugetare. Referindu-mă la ce a spus Andrei, voi spune altfel – să nu pornim de la premisa că avem 60 

de milioane de euro si le vom primi… Spre exemplu prima tranșă pentru componenta A și B este de 

12 milioane, ceea ce înseamnă că partea fixă a acestei tranșe este 7,5 milioane, partea variabilă – 4,5 

milioane. Deci trebuie să fim toți conștienți că dacă nu realizăm cel puțin o acțiune, automat pierdem 

toată partea fixă, adică 7,5 milioane și abia pe urmă se pune în discuție soarta celorlalte 4,5 milioane. 

Mesajul UE prin această matrice este că reforma în sectorul justiției este foarte importantă și dacă nu 

realizăm vreo acțiune se vor pierde sume foarte mari. Al doilea lucru pe care l-aș menționa aici este că 

specificul acestui sector bugetar, spre deosebire de alte proiecte în general, este că suportul nu se va 

debursa în contul MJ, ci va intra în contul comun al bugetului de stat. La realizarea Matricii le revin 

obligații și altor instituții decît cele ce țin de MJ – Procuratura General, INJ… - automat toți trebuie să 

înțeleagă că dacă nu vor solicita acești bani de la Ministerul Finanțelor, atunci ei nu le vor fi oferiți, or 

MF împreună cu toate instituțiile stabilește acel buget, și nicidecum Bruxelles-ul nu va putea obliga 

sau sugera ca anumiți bani să se ducă la MJ sau altă instituție. De aceea anume instituțiile trebuie să fie 

atente să/și planifice acești bani pe anul respectiv.  

 

Cît privește etapa la care se află, dacă Andrei știe care e etapa la Bruxelles… 
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Andrei Vrabie: Pot să vă spun doar că Matricea de politici a fost și mai mult simplificată – noi am 

ieșit în întîmpinarea MF și MJ, am omis în mare parte chestiile cu assessment-uri și ceea ce nu mai era 

timp de realizat. Au rămas cîteva aprobări din partea colegilor care se ocupă cu sectorul justiției și 

vom avea versiunea finală de la Bruxelles. Nu vă pot spune dacă asta se va întîmpla sătămîna asta sau 

viitoare… Dar ideea e că, chiar și dacă nu se reușește semnarea până la sfârșitul anului, ci se semnează 

în ianuarie de exemplu, RM nu pierde nimic din asta pentru că prima tranșă se referă la majoritatea 

acțiunilor care au fost implementate deja – o să fie o evaluare pentru a se transfera prima tranșă, dar eu 

sunt sigur că ea nu va fi una complicată – următoarele vor fi mai dificile, pentru că apar și tranșele 

variabile și mai multe acțiuni… Prima tranșă se referă la cadrul fix, aspecte legate de planificarea 

financiară care sunt îndeplinite, de cadrul de coordonare, iar la partea C sunt doar 2 condiții dintre care 

una știu că s-a îndeplinit sau este la o etapă avansată de realizare – legată de Centrul pentru Drepturile 

Omului, iar cu privire la Consiliul egalității știu că se lucrează. Unele aspecte se pot finaliza și în 

ianuarie – este important să nu depășim luna ianuarie… 

 

Adrian Ermurachi: La noi deja Matricea a trecut prin procedura de avizare, cu excepția 

Parlamentului. La Parlament în Comisia pentru politică externă este ultima etapă și deja după aceea 

vom putea trece prin hotărîrea de Guvern. Deci noi la modul sigur o să terminăm procedurile interne în 

curînd. 

 

Andrei Vrabie: Cu ultima variantă a Matricii probleme nu vor fi, dimpotrivă s-au exclus mai multe 

activități, ea a fost simplificată. Da, nu a fost exclusă partea fixă/variabilă, dar în schimb au fost 

excluse multe alte chestii. Nu este nimic adițional decât ceea ce este în Strategie, Planul de acțiuni și 

ceea ce și-a asumat Guvernul RM de mai multe ori public. Dacă sunt întrebări…  

 

Dumitru Visternicean: Ați spus că va fi perioada 2012-2016… 2012 s-a dus… 

 

Andrei Vrabie: Acordul bilateral ține și de asistența pentru 2012, altceva este că noi nu am reușit să 

încheiem acordul de finanțare în 2012… 

 

Adrian Ermurachi, Eugenia Veveriță: Păi prima tranșă în primul trimestru din 2013 este pentru 

acțiuni din 2012, și tot așa ulterior în fiecare an se oferă pentru îndeplinirea condițiilor în anul 

precedent… 

 

Sabina Cerbu: Ceea vă putem noi spune este că din partea Guvernului RM toate acțiunile au fost 

efectuate la timp, nu am avut întîrzieri. De fapt, noi chiar am avut speranța că procesul de semnare va 

avea loc pe parcursul lui 2012, dar se pare că procedurile UE au fost mai lungi decît le-am stimat 

noi… 

 

 

4. Alte aspecte pentru atenția Grupului de coordonare a implementării Strategiei; Discuții 

generale 

 

Olivia Pîrțac: Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi – să discutăm cîteva aspecte diverse care 

trebuie lămurite. Primul lucru ar fi rugămintea noastră să transmiteți în toate grupurile de lucru ca să 

expedieze cît mai repede posibil raportul anual, or sunt ulterior mai multe etape – trebuie compilată și 

redactată informația, apoi aceste rapoarte aprobate în grupurile de lucru sectoriale, pe urmă elaborat 

raportul general și trebuie ca în februarie să reușim să ajungem cu raportul general la Consiliul 

Național pentru Reforma Organelor de Drept. 

 

Al doilea aspect pe care vrem să-l discutăm este o anumită propunere de modificare a Metodologiei de 

monitorizare venită de la expertul nostru financiar Eugenia Veveriță. Aveți în materiale extrase forma 
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raportului așa cum este în Metodologia aprobată și forma raportului după cum o propune Eugenia 

Veveriță, care conține mai multe compartimente.  

 

Lilia Ioniță: Care este diferența? 

 

Eugenia Veveriță: Diferența este în colonița șase, care eu propun să fie împărțită în 6, 7, 8. Acum în 

colonița 6 se cer informații și cu privire la câți bani s-au planificat, câți s-au utilizat și ce asistență din 

partea donatorilor a existat.  Ca să nu fie așa o cașă eu propun o divizare pe 3 elemente – cît s-a alocat 

– o coloniță, cît s-a cheltuit – o altă coloniță, cît au contribuit donatorii – a treia coloniță. Asta a fost și 

propunerea mea inițială, doar că ea nu s-a luat în considerație. Așa va fi mai ușor și pentru Ministerul 

finanțelor. M-au întrebat de la CpDOM dacă vor trebui să aducă documente confirmatoare pentru 

aceste cheltuieli și eu am spus că nu. Raportarea la MF o să meargă așa cum a mers și pînă acum, dar 

pentru acțiunile din Strategie noi vom putea vedea situația suplimentar în baza acestor rapoarte.   

 

Olivia Pîrțac: Este realistic să primim această informația de la instituții? 

 

Eugenia Veveriță: Este foarte realistic pentru că atunci cînd primesc bugetul instituțiile știu pentru ce 

primesc bani, respectiv, vor putea raporta. Este important doar ca persoana care reprezintă instituția în 

grupul de lucru să se adreseze la unitate financiară a instituției respective. Mai ales că aceste rapoarte 

se fac trimestrial către MF. Nu este vorba de lucru adăugător, informația care există va fi inclusă în 

mai multe rapoarte.  

 

Sabina Cerbu: În grupurile de lucru noi chiar facem planificare lunară… 

 

Eugenia Veveriță:  Informația asta e bine să o dați unității financiare ca ea să facă și planificările 

financiare pe lună. Din păcate în practică stînga nu știe ce face dreapta, dar așa vom impune la o 

situație normală, când există o colaborare adecvată între cei ce execută acțiunile sub aspect de conținut 

și cei ce le planifică și execută financiar. Trebuie să planificăm strategic.  

 

Dumitru Visternicean: Eu chiar aveam mai multe întrebări față de grupul VII, dar la una din ele dvs. 

mi-ați dat un răspuns atît de clar că nici nu mai vreau să întreb – întrebarea era dacă grupurile atunci 

când monitorizează se pot interesa de partea financiară a subiectului – cât s-a planificat, cât s-a 

cheltuit… Dar mi-ați răspuns. De exemplu, noi la grupul 5 am analizat o acțiune legată de arbitraj, dar 

am înțeles că s-a făcut de un donator. Parcă îmi pare rezonabil să știm și partea financiară. 

 

Sabina Cerbu: Trebuie ca persoana din grupurile de lucru să fie în legătură cu unitatea financiară, să 

obțină informația necesară… 

 

Lilia Ioniță: eu sunt din direcția elaborare a actelor normative și completez rapoarte cu privire la 

implementarea strategiei pe acest aspect. Aș vrea să o întreb pe dna Veveriță ce trebuie să fac eu, ce 

informații să cer, să includ informația despre plata salariului meu sau cum?  

 

Eugenia Veveriță:  Pentru implementarea acțiunii, că acțiunea are diverse cheltuieli. Dvs. trebuie să 

aflați dacă în Planul de acțiuni anume pentru această acțiune au fost prevăzuți bani suplimentari. Dacă 

ei sunt, atunci urmează să se raporteze, însă dacă ei ab initio nu s-au prevăzut, înseamnă că nici nu se 

raportează în mod special. Unitatea financiară vă va oferi suma totală, pe dvs. nu vă interesează din ce 

constă acea sumă. Dar o să fie situația când noi în plan am pus o sumă, însă în realitate ea este alta – 

fie mai mare, fie mai mică… De asta și e bine să monitorizăm aceste aspecte. Ne organizăm mai bine 

și avem posibilitatea să planificăm mai bine pentru viitor… 

 

Lilia Ioniță: Este important ca unitatea economică să știe ce sume să ne dea… 
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Daniela Vidaicu: eu cred ca asta trebuie să se facă la sfârșit de an, că lunar ar fi foarte dificil. 

 

Eugenia Veveriță, Angela Zagaiciuc:  Dar nu cred că se pune problema ca asta să se facă lunar… 

Faceți așa cum vă e mai comod – de exemplu la jumătate de an și la final de an. La MF vrei nu vrei 

direcția economico-financiară raportează trimestrial… 

 

Dumitru Visternicean: Eu vreau să întreb dacă forma asta de raportare este pentru MF sau pentru 

grupul de monitorizare. Dacă pentru grupul de monitorizare, atunci noi avem și planul de 

implementare a grupului în care e specificat cînd este ascultată fiecare instituție… Atunci când vine și 

raportează în grup aduce și informația necesară…  

 

Olivia Pîrțac: Considerați că trebuie să modificăm metodologia? Eu propun ca primul raport care vine 

acum să meargă conform formei aprobate deja, iar ulterior deja următoarele rapoarte vor merge 

conform acestei forme nouă, pe care mai avem timp să o discutăm în următoarele luni. 

 

Dumitru Visternicean: Absolut de acord. Eu vreau două minute de atenție. Noi în grupul 5 si 3 din 

care fac parte am acumulat mai multe probleme pe care nu știm cum să le rezolvăm și am decis să le 

aducem în fața grupului 7, în calitatea sa de grup de coordonare. Prima problemă este faptul că 

executarea unor acțiuni nu poate fi încadrată din motive obiective în termenul stabilit prin Hotărîrea 

Parlamentului. Atunci apare întrebarea ce facem cu termenul, se prelungește, nu se prelungește, că 

dacă să se prelungească trebuie prin HP. Este o problemă cînd vine instituția și spune că nu a putut 

face studiul în termenul respectiv pentru că nu a putut selecta nicio persoană competentă și solicită 

prelungirea termenului. Grupul de lucru nu are dreptul de a prelungi și venim în fața grupului 7 ca să 

găsim o soluție la problema care a apărut. A doua problema care a apărut – PA prevede diferite 

modificări ale aceluiași cadru normativ, dar în termeni diferiți – cît îi de corect să modificăm 

permanent aceeași lege, or, modificarea permanentă a legii nu poate avea decît un efect negativ. A 

treia problema care a apărut – realizarea conform PA a studiilor, modificarea cadrului normativ primar 

și secundar – noi avem cazul Legii cu privire la administratorii autorizați cînd trebuia concomitent de 

făcut studiul, de elaborat regulamentul – este o problemă care nu depinde de instituție, ci de PA – cînd 

instituția vine și raportează ce putem noi să-i spunem – executat, neexecutat sau parțial executat? A 

patra problema de discutat –este situația cu notariatul - în PA este stabilit că pînă la sfîrșitul lui 

decembrie trebuie să avem o lege cu privire la notariat; noi avem acum un proiect de lege, dar urmează 

să mai vină încă două – cum să apreciem este executat PA sau nu? Ultima problemă – prezentarea 

proiectului de lege la guvern – este o acțiune terminată/realizată sau nu, pentru că scopul activității nu 

s-a realizat în principiu. Eu nu aștept acum un răspuns – toți ne grăbim, dar aș vrea să fie fixat în 

procesul verbal și să ne gândim toți la soluții. Poate facem o ședință extraordinară special pe această 

problemă…  

 

Olivia Pîrțac: Eu anticipez că următoarea ședință va fi destul de curand – în februarie – o să discutăm 

rapoartele anuale și putem discuta și aceste probleme. 

 

Dumitru Visternicean: Și îmi cer scuze că intervin, dar pilonul 7 e ultimul după 1,2,3,4,5 și 6. Ca 

atare de la pilonul 7 se duce informația la Consiliul Național. Așa s-a întîmplat că această ședință a 

Consiliului Național a fost mai mult organizatorică. Dar eu consider că înainte de ședința Consiliului 

Național trebuie să fie ședința grupului 7, unde noi să discutăm ce informație dăm la Consiliu, nu 

invers să vină informația la noi. Cred că trebuie să ne respectăm în primul rînd pe noi. 

 

Sabina Cerbu: A fost o ședință mai mult organizatorică, a cărei dată nu am putut-o influența. 

 

Cristina Melnic: Și noi la grupul 6 avem aceleași întrebări cu privire la termene, mai ales că într-un 

caz avem un studiu efectuat care arată clar în ce termen se poate realiza acțiunea și care este mult mai 
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mare decît cel prevăzut de PA. Dar cu Legea cu privire la notariat aș putea să vă răspund eu, dacă-mi 

permiteți… Este legat și de planul Guvernului… 

 

Dumitru Visternicean: Nu e nevoie…Pe mine mă interesează raportat la PA. 

 

Ausra Raulickyte: Problema cu termenele noi am mai discutat-o și la ședința trecută și știți că ea vine 

de la situația că PA s-a adoptat prin Hotărîre de Parlament, ceea ce noi n-am vrut de fapt, pentru a fi 

mult mai flexibili… 

 

Dumitru Visternicean: Ausra, există o soluție chiar – Parlamentul să dea dreptul ministrului sau 

altcuiva ca să extindă termenul pe motive obiective… 

 

Ausra Raulickyte: Oricum va trebui într-o zi să modificăm acest plan, dar haideți să mai așteptăm un 

an și să încercăm să rezolvăm problemele pe parcurs. La sfîrșitul anului vom vedea din raportul anual 

ce este făcut, ce nu este făcut și recomandări. Vom analiza recomandările. 

  

Dumitru Visternicean: O altă soluție reiese din faptul că încălcarea legii nu scutește de executare, 

adică oricum trebuie să realizăm toate acțiunile, indiferent de întîrziere. Deci dispare întrebarea – să 

vină instituția și să ne roage să le prelungim termenul… O să spunem că nu este executat și trebuie 

executat. 

 

Ausra Raulickyte: În principiu aveți dreptate – ei o să spună că nu este executat și o să vină cu noul 

termen în care vor executa acțiunea. Chiar în raport vor apărea noile termene și aceste termene vor 

trece prin grupul de coordonare, la Consiliul Național… Eu cu plăcere aș modifica PA, dar în 

condițiile sistemului de legiferare actual, aceasta nu este realistic. Dar în 2014 oricum va fi cazul să 

modificăm… 

 

Eugenia Veveriță:  Cu propunerea de modificare la metodologie, vreau să spun că Ministerul 

finanțelor și SAMEP-ul s-au înțeles să se întîlnească suplimentar și să discute problema… 

 

Olivia Pîrțac: Dacă nu mai sunt și alte discuții principiale, atunci eu Vă mulțumim pentru prezență. 

Ședința a luat sfârșit. 

 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

3. Proiectul Planului de comunicare privind promovarea rezultatelor Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016  

4. Forma raportului - Metodologia aprobată 

5. Forma raportului - propunere Eugenia Veveriță 

 

 

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

 

Secretari ședință: 

 

Olivia Pîrțac  _______________ 

 

Daniela Vidaicu ____________  


