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Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 
28 septembrie 2012 

  
Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului de Acţiuni la 
Strategie s-a întrunit vineri, 28 septembrie 2012, în sala de conferinţe a 
Ministerului Justiţiei (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de vicepreşedintele Grupului de lucru, dna Domnica 
Manole, reprezentant al Curții de Apel Chișinău. 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul acestuia, 
conform anexei (lista de prezenţă). 
 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
14.00 – 14.40 

 

 
 

 

 

 

14.40 – 15.20 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15.20 – 15.50 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

15.50 – 16.00 

Prezentarea și discutarea Documentului de Reflecție „Moldova: 
Programul de formare profesionala si restructurare a 

instantelor comerciale” completat și adnotat 
 
Octavian Cazac, autor al studiului  
 
Examinarea și aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2012 

al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 

 

Lilia Ionita, Ministerul Justiţiei 

Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească 

Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii 

Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei 
 
Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 
acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru sem.  II al 
anului 2012 
 
Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei: 
Tatiana Ciaglic, Departamentul Administrare Judecătorească: 
(pct. 1.1.2(2); 1.1.4(1); 1.1.5(2)(3); 1.1.9(2); 1.1.12(1)(2); 1.2.2(4)(6); 
1.2.3(1)(2); 1.2.4(3); 1.2.5(2),(3); 1.3.1(2); 1.3.3(1); 1.3.6(1); 
1.3.7(2); 1.3.8(2); 1.3.10(2)); 
Nichifor Corochii, Consiliul Superior al Magistraturii (pct. 
1.1.3(3)(4); 1.1.6(4); 1.1.7(3); 1.1.11(3)(4); 1.2.1(2); 1.2.2(3); 
1.2.3(4)(5); 1.2.6(2)(4); 1.3.5(3); 1.3.7(3));  
Anastasia Pascari, Institutul Național al Justiţiei (pct. 1.1.3(2); 
1.1.5(4)(6); 1.2.2(9); 1.2.6(3); 1.3.1(8); 1.3.2(4)(5)(6); 1.3.4(3); 
1.3.10(4)). 
 
Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea 
de zi a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
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1. Prezentarea și discutarea Documentului de Reflecție „Moldova: Programul de 
formare profesională și restructurare a instanțelor comerciale” completat și 
adnotat 
 
Octavian Cazac, unul din autorii studiului, a făcut o scurtă prezentare a 
Documentului de Reflecție „Moldova: Programul de formare profesională și 

restructurare a instanţelor comerciale”, elaborat de o echipă de experţi 

internaţionali şi naţionali, redactat şi editat de Biroul Wolf Theiss Praga, 
referindu- se la faptul că: 

 

 Biroul de Avocați ”Țurcan Cazac” nu a fost angajat direct de BERD, ci 

de Guvernul Republicii Cehe care a cîștigat concursul pentru 

elaborarea acestui document; 
 

 lucrul de bază urma să fie efectuat de către firma Wolf Theiss Praga 
care a angajat o echipă de experți: Tomáš Rychlý, manager de proiect, 

Partener, Wolf Theiss Praga; Zdeněk Kühn, xxpert în independenţă 
judiciară şi structura instanţelor, judecător al Curţii Supreme 

Administrative a Republicii Cehe; Sead Miljkovic, expert, Partener Wolf 
Theiss Sarajevo; Octavian Cazac, expert local, Partener Turcan Cazac, 

Chişinău; Lucian Mihai, expert în drept comercial şi formare 
profesională, colaborator extern al Biroului Wolf Theiss Bucureşti, 

judecător al Curţii Constituţionale a României; Alan Colman, consilier 
principal, director operaţiuni, BERD; 
 

 scopul studiului este de a asigura specializarea corespunzătoare a 

judecătorilor care soluţionează „cauze comerciale“ în urma reducerii 
competenţelor JEC, a desfiinţării Curţii de Apel Economice şi a 
transferării „cauzelor comerciale“ în competenţa de soluţionare a 

instanţelor de drept comun;  
 

 obiectivele prioritare ale studiului sunt:  

 

 definirea „cauzelor comerciale“;  
 identificarea unor opţiuni structurale pentru specializarea în 

„cauze comerciale“, prezentarea punctelor forte şi slabe ale 

acestora, precum şi a unei recomandări; şi  
 abordarea cerinţelor generale de formare profesională, care 

decurg din structura recomandată; conţinutul exact al 

necesităţilor de formare profesională urmează a fi confirmat în 
urma analizelor şi discuţiilor purtate cu autorităţile 

moldoveneşti; 
 

 studiul s-a axat pe specializarea judecătorilor, în special pe cauze 

comerciale; 
 

 prima opțiune o constituia specializarea judecătorilor pe cauze 
comerciale, constatarea fiind că toți judecătorii de drept comun 

examinau cauze comerciale. Sunt indicate toate plusurile și 
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minusurile. Trebuie de avut în vedere faptul că documentul inițial a 

fost transmis Ministerului Justiției în luna iunie, atunci cînd pachetul 

de modificări la cadrul legal în domeniu încă nu era publicat; 

 

 a doua opțiune o constituia crearea instituției asistenților judiciari, 

rolul acestora în cadrul participanților la procesul judiciar nefiind clar. 
Va fi necesar de a adopta o lege privind statutul asistenților judiciari. 
Actualmente este preferabilă instituți consultanților și nu cea a 

asistenților judiciari. Instituția asistenților judiciari nu duce la 

specializarea judecătorilor. 

 
Anastasia Pascari: O asemenea concluzie este tardivă. Asistenții judiciari au 
fost solicitați de instanțele de judecată. Aceștia le ajută foarte mult 

judecătorilor ce ține de selectarea legislației, dar judecă judecătorul. Proiectul 

hotărîrii va fi întocmit de asistentul judiciar care, însă, va fi definitivat de 
judecător. Nu trebuie să concluzionăm că asistenții judiciari vor fii mai puțin 

buni decît consultanții pentru că se cere vechimea în specialitate juridică. 
Asistenții judiciari nu vor îndeplini funcția de grefier, vor acorda doar 

asistență judecătorilor. Aceștia vor trece și o instruire inițială. 

 
Nadejda Hriptievschi: Asistenții judiciari ar trebui să fie numiți pentru 

instanța de judecată care să asiste judecătorii, nu pentru fiecare judecător. 
Nu cred că e prea tardivă ideea. Mai mulți membri ai grupului de lucru care 

au participat la elaborarea setului de modificare a cadrului legal au fost de 
acord ca aceștia să nu fie desemnați pentu fiecare judecător.asistenții 
judiciari pot fi instruiți pentru a fi angajați în instanța de judecată și nu 

pentru fiecare judecător. 
 
Anastasia Pascari: Cînd vom ajunge să avem judecăori specializați pe cauze 

diferite (muncii, etc.) vom avea și asistenți judiciari specializați. Scopul a fost 

de a facilita lucrul judecătorului. 

 
Domnica Manole: Ce fel de asistenți judiciari ar trebui să aibă un judecător 

cu 25 – 30 ani stagiu de muncă? Poate doar cu doctoratul. 

 
Vera Macinskaia: Eu cred că fiecare judecător are nevoie de asistenți, 

trebuie de văzut în procedură. 
 
Domnica Manole: Noi trebuie să-i dăm posibilitatea judecătorului să 

lucreze. 
 
Ausra Raulickyte: În Lituania s-a ajuns la concluzia că asistentul judiciar 
se duce la judecătorul care are nevoie de el. În Moldova, la CSJ veți avea cîte 
trei asistenți judiciari, dați-i posibilitatea măcar unuia să se specializeze. 

Cînd un asistent judiciar va lucra cu mai mulți judecători, va modifica 

practica. Aici este un conflict de norme. 
 

Domnica Manole: Ideea e bună, dar la moment nu e binevenită. 
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Ausra Raulickyte: Faceți un proiect-pilot și peste o jumătate de an, un an 

vom vedea cum va fi. 
 
Lilia Ioniță: Noi avem Constituția potrivit căreia justiția se înfăptuiește de 
judecători și asta va contravine Constituției. 

 

Vera Macinskaia: Procedurile trebuie simplificate dacă facem reforme. Dacă 
prin legea procesuală vom prevedea asemenea lucruri, atunci va merge. 

Ideea e foarte bună. 
 
Lilia Ioniță: Să venim acum cu recomandări să deturnăm situația nu e 

relevant. Să așteptăm să vedem cum va funcționa instituția asitenților 

judiciari. 
 
Ideea era ca să fie stabilită o legătură între companie și INJ. Dumneavoastră 
(notă: Dl Octavian Cazac) să vă puneți în contact cu dna Pascari și INJ și să 

decideți cum mergeți cu instruirile. 

 
Anastasia Pascari: Ar fi fost util dacă inițial ar fi fost stabilită o legătură să 

se vadă care sunt doleanțele noastre. Trebuie să existe cadrul legal, rezultă 

din Strategie – nou avem deja stabilite instruirile. Din bugetul planificat mai 

avem bani pentru incă patru seminarii. Vom continua cu ROLISP cu 
instruirile în domeniul tehnologiilor informaționale. 

 
Octavian Cazac: Contractul cu BERD conține elaborarea unui studiu 

privind specializarea judecătorilor care a fost criticat, apoi modificat. 
 
Anastasia Pascari: Dacă este vorva de BERD, noi ne-am întîlnit și am 

solicitat să se facă seminarii pentru specializarea judecătorilor (era în 
perioada elaborării proiectului de Lege). Ce s-a discuttat și ce s-a decis nu 
știm. Am putea face seminarii cu specializarea judecătorilor pe litigii 

economice, pe insolvabilitate. Suntem pentru instruiri. 

 
Octavian Cazac: Ministerul Justiției a avut o întrevedere cu BERD și au 

decis elaborarea unui studiu și instruirea pe anumite module. Era planificat 

ca instruirea să înceapă în ianuarie – februarie, după finalizarea studiului. 
BERD a fost de acord să fie și formatorii instruiți. 

 
Anastasia Pascari: Dacă noi facem primul seminar cu invitarea experților 
străini și instruim 10 - 20 persoane, apoi din aceste 10 -20 persoane 

selectăm formatori pentru instruirea de mai departe. 
 

Octavian Cazac: Aceste detalii pot fi discutate într-un grup restrîns. BERD 
nu poate trece la a doua componentă pînă nu se închide prima componentă. 
Sugestia e că toți membrii Grupului de lucru care sunt interesați pot face 

propuneri. 
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Anastasia Pascari: Atunci haideți să stabilim pentru săptămîna viitoare o 

întrevedere. Mă interesează modulele și să coincidă și cu Planul de instruire 

a INJ. 

 
Lilia Ioniță: CSM și INJ să se convoace și să se discute în grup restrîns. Asta 

e recomandarea Grupului de lucru. 

 
Octavian Cazac: În lipsa unor sugestii vom considera prima componentă 

realizată. 
 
2. Examinarea şi aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2012 al Grupului 

pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Domnica Manole: Punctul doi din agenda de astăzi: examinarea şi 

aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 

coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016. Cine are propuneri, obiecții la Planul propus 

spre aprobare? 

 

Lilia Ioniță (propunere): Secretariatul să uniformizeze propunerile înaintate 

de instituțiile responsabile.  

 

Domnica Manole: Alte propuneri? Nu sunt. Atunci se propune spre 

aprobare, cine este pentru? Unanim. 

 

3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 
planificate în Planul de acţiuni pentru sem.  II al anului 2012 
 

Domnica Manole: Trecem la următorul punct: prezentarea stării de lucruri 
şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în Planul de acţiuni 
pentru sem.  II al anului 2012. Dna Ioniță, vă rog. 

 
Lilia Ioniță: Eu aș avea o propunere: să amînăm examinarea acestui subiect 

pentru data viitoare, deoarece nici dl Corochii nu este prezent și atunci nu 
vom avea o informație completă asupra acestui subiect, cu atît mai mult că 

nici timpul nu ne permite acest lucru. 
 
Domnica Manole: Se acceptă? Da, majoritatea. 

 
4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

S-a decis desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru, vineri 

26.10.2012, ora 14.00.  
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S-a decis: 

 

 cu majortitatea absolută a voturilor membrilor (cu drept de vot)  
prezenţi la şedinţă de a recomanda Consiliului Superior al 

Magistraturii şi Institutului Naţional al Justiţiei să se întrunească cu 

autorii studiului întru-un grup restrîns pentru a discuta acţiunile de 
mai departe ale acestora; 

 
 aprobarea, cu majortitatea absolută a voturilor membrilor (cu drept 

de vot)  prezenţi la şedinţă a proiectului Raportului cu menţiunile 

expuse în cadrul şedinţei de lucru; 
 

 amînarea examinării subiectului ce ţine de prezentarea stării de 
lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în 

Planul de acţiuni pentru sem.  II al anului 2012 pentru şedinţa 

următoare;  
 

 desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data de 
26.10.2012, ora 14.00.  

 

 

  

 

 

Vicepreşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
 

  

____________________                                                      _________________ 

 

           Domnica MANOLE                                             Stela PAVLOV 
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Anexa nr. 1 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Şedinţa Grupului de Lucru pentru 
Pilonul I 

 

Nr. 
 

Nume/Prenume Instituţia 
 

 Membri cu drept de vot  

 
1. 
 

 
Lilia Ioniță 

 
Ministerul Justiției 

 
2. 

 
Domnica Manole 
 

 
Curtea de Apel Chişinău 

 
3. 

 
Anastasia Pascari 
 

 
Institutul Național al Justiției 

 
4. 
 

 
Tatiana Ciaglic  

 
Depatamentul Administrare Judecătorească 

 
5. 
 

 
Vera Macinskaia 

 
Curtea Supremă de Justiție 

 
6. 
 

 
Viorel Malanciuc 

 
Uniunea Avocaților 

 
7. 
 

 
Adrian Grigorev 

 
Centrul de Telecomunicaţii Speciale 

 
8. 
 

 
Nadejda Hriptievschi 

 
Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 
9. 
 

 
Veaceslav Iurțuc 

 
Ministerul Afacerilor Interne 

 Membru observator  

 
10. 
 

 
Ina Pîslaru 

 
USAID 

 Secretariatul  
 
11. 
 

 
Stela Pavlov 

 
Ministerul Justiției 

 
12. 
 

 
Angela Zagaiciuc 

 
Ministerul Justiției 

 
 

Invitați  

 
13. 

 
Octavian Cazac 

 
Turcan Cazac Law Firm 
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14. 
 

 
Ana Galuș 

 
Turcan Cazac Law Firm 

 
15. 
 

 
Vladimir Palamarciuc 

 
Turcan Cazac Law Firm 

 
16. 
 

 
Sabina Cerbu 

 
Ministerul Justiției 

 
17. 
 

 
Ausra Raulickyte 

 
Ministerul Justiției 

 
 

 


