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Data: 1 octombrie 2013 

Ședința nr. 3 (2013) 

Locul desfășurării: Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea și aprobarea Raportului sectorial pe Pilonul VII (trimestrul IV, 2011 – trimestrul 

II, 2013)  

Intervenție: Olivia Pîrţac, Secretariatul grupurilor de lucru, Expert coordonare și monitorizare Proiectul 

UE privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 

 

2. Prezentarea Rapoartelor sectoriale pe Pilonii I-VI (trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013) 

Intervenţie: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de lucru 

 

3. Prezentarea rezultatelor generale privind implementarea Planului de acţiuni al Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiţiei (trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013). Rezultate pe instituţii 

Intervenţie: Olivia Pîrţac, Secretariatul grupurilor de lucru Expert coordonare și monitorizare Proiectul 

UE privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 

 

4. Discuţii generale. Concluzii. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. În total participanți la 

ședință – 20 persoane, conform anexei. 

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului sectorial pe Pilonul VII al Strategiei de reformă 

a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013. 

  

Sabina CERBU: 

A se declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VII. Scopul 

ședinței este audierea Rapoartelor privind implementarea Planului de Acțiuni al Strategiei de reformă a 

sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013 și aprobarea Raportului 

sectorial pe Pilonul VII. Urmează subiectele conform agendei. 

Olivia PÎRŢAC:  
Pilonul VII al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la aspectele de bună coordonare, administrare și monitorizare a implementării Strategiei. La fel 

ca și Pilonul IV, Pilonul VII se referă la acțiuni ce țin de ansamblul instituțiilor responsabile de 
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implementarea Strategiei și de crearea premiselor necesare pentru ca procesul implementării să decurgă 

corespunzător, fără întîrzieri și dificultăți. Toate Rapoartele pentru Pilonii I - VI sunt aprobate în cadrul 

Grupurilor de lucru, Pilonul VII urmînd a fi aprobat astăzi, la nivel mai superior în cadrul Grupului de 

Coordonare al Strategiei.  

Astfel, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acțiuni. În baza Planului de 

acțiuni și a Planului de activitate, anul 2013 trimestrul II, trebuiau finalizate sau, după caz, începută 

implementarea a 39 de acțiuni.  

Dintre 23 de acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 16 acțiuni sunt realizate, 5 realizate parțial, 

iar 2 nerealizate. 

Din acţiunile nerealizate fac parte: 

Acţiunea 7.2.2.p.4 - Realizarea unui manual privind elaborarea actelor normative şi, 

Acţiunea 7.2.3.p.2 - Optimizarea bazei de date a actelor normative. 

Elaborarea manualului se va efectua după remiterea proiectului Legii privind actele normative către 

Guvern, ca manualul să fie adaptat prevederilor pe care le va conține noua lege. 

În ce priveşte optimizarea bazei de date a actelor normativ la moment se lucrează la conceptul 

optimizării  în care se va reflecta și studiul  privind accesibilitatea  publicului larg la actele normative 

(baza de date). Activitatea urmează a fi finalizată pînă la sfîrșitul anului 2013. 

Din acţiunile realizate parțial (scadente) fac parte următoarele acţiuni: 

Acţiunea 7.2.2.p.2 - Elaborarea unui proiect de modificare a Legii  nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 

privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative în vederea 

asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii cadrului legal. Calificativul acestei acţiuni poate fi 

schimbat în „ realizată” dat fiind faptul că Ministerul Justiţiei a definitivat proiectul de lege şi l-a 

transmis recent la Guvern. 

De realizarea acestei acţiuni mai depind altele două care rămîn a fi în continuare „realizate parţial” şi 

anume, acţiunea  7.2.2.p.3 -  Elaborarea cadrului  normativ privind metodologia evaluării ex-ante şi 

acţiunea 7.2.4.p.2 - Elaborarea proiectului de modificare a hotărîrilor Guvernului nr.190 din 21 

februarie 2007 privind crearea Centrului de armonizare a legislației, care vor fi realizate în totalitate 

odată cu aporbarea proiectului de lege prenotat. 

 

Referitor la alte acţiuni realizate parțial (scadente): 

Acţiunea 7.1.4.p.1 - Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii implicate în procesul de  reformă a 

sectorului justiţiei; este o acţiune în curs de realizare cu susţinerea Proiectul Uniunii Europene Suport 

în Coordonarea Reformei în Domeniul Justiției în Moldova. 

Acţiunea7.2.3.p.1 -  Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea  publicului larg la actele normative 

(baza de date) rămîne a fi în continuare „parţial realizată”; 

În total procentul de realizare este de 70 %  acţiuni scadente şi 94 % la capitolul acţiuni cu caracter 

continuu sau cu un termen de realizare mai mare. 

Despre majoritatea acţiunilor s-a vorbit odată cu aprobarea Raportului anual pentru anul 2012 şi în 

continuare vor fi menţionate doar acţiunile care au suferit careva modificări. 

Acţiunile 7.1.1. p. 1 -7.1.1. p.4 sunt acţiuni legate de mecanismul de coordonare a Strategiei şi sunt 

realizate. 

Acţiunea 7.1.2. p.5, acţiunea se realizează pe parcurs.  

Acţiunea 7.1.3. p. 1 - Analiza funcţiilor şi structurii Ministerului Justiţiei. S-a realizat de către Minister 

şi a servit drept bază pentru modificarea Regulamentului Ministerului şi a organigramei acestuia 

(următoarea acţiune care este realizată). Totodată, pentru alte instituţii realizarea acţinii a demarat dar 

finalizarea acesteia va fi transferată pentru anul 2014. 

La capitolul acţiuni cu caracter continuu: 
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Acţiunea 7.1.1. p.2 - Crearea secretariatului Consiliului naţional pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept. În baza Regulamentului Consiliului din 10.12.12,  secretariatul Consiliului este 

asigurat de către Secretariatul Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea Strategiei, care 

funcționează pe lîngă Ministerul Justiției. 

Acţiunea 7.1.1. p. 3 - Organizarea ședințelor periodice ale Consiliului naţional pentru reforma 

organelor de ocrotire a normelor de drept.  Secretariatul  a asigurat organizarea ședințelor care au avut 

loc la data de 11.12.12 și 02.04.2013. 

Prgătirea şi publicarea rapoartelor. Rapoartele sunt pregătite de Secretariat şi sunt publicate pe pagina 

web a Ministerului. 

Acţiunea 7.1.3.p.4 -  Implementarea sistemului de evaluare a performanţelor  personalului Ministerului 

Justiţiei şi,   în baza acestuia, crearea unui sistem de motivare – se realizează continuu pe perioada de 

raportare. 

Acţiunea 7.1.3.p.5 -  Planificarea instruirii personalului Ministerului Justiției în baza evaluării 

performanţelor acestuia  - se realizează continuu pe perioada de raportare. 

Acţiunea 7.1.3.p.6 -  Organizarea cursurilor de instruire a personalului Ministerului Justiției în baza 

planurilor de instruire elaborate. Direcţia Resurse Umane a raportat 30 de instruri, organizate în 

semestrul I, 2013 şi 54 de funcţionari instruiţi. 

Acţiunea 7.1.4.p. 2 -  Elaborarea şi implementarea modificărilor structurale şi funcţionale ale 

instituţiilor implicate în reforma sectorului justiției în vederea participării active a acestora la procesul 

de reformă.Este o acţiune nerealizată, dat fiind faptul că este dependentă de acţiunea analizei. 

Acţiunea 7.1.4. p. 3 -Instruirea personalului instituţiilor implicate în  reforma sectorului justiţiei pentru 

asigurarea participării active a acestuia la  implementarea reformei. Această acţiune presupune anumite 

acţiuni de instruire care au fost organizare şi în acest an. 

Acţiunea 7.1.5. p. 2 -  Organizarea reuniunilor periodice comune ale reprezentanților instituțiilor din 

sectorul justiției privind planificarea strategică şi monitorizarea reformei.Astfel de întruniri se 

organizează şi tot aici se încadrează şi şedinţele Grupurilor sectoriale pe pilonii Strategiei. 

Acţiunea 7.1.5. p. 3 - Instruirea personalului responsabil de planificarea strategică şi monitorizarea 

reformei din cadrul instituţiilor din sectorul justiţiei – aceste instruiri se fac periodic. 

Acţiunea 7.2.1. p. 1 -   Realizarea evaluărilor externe ale calității învăţămîntului juridic superior din 

Republica Moldova în conformitate cu bunele practici europene şi principiile de la Bologna. O acţiune 

a Ministerului Educaţiei care este într+un proces normal de realizare. 

Acţiunea 7.2.4. p. 4 -  Instruirea personalului implicat în procesul de armonizare a legislaţiei naționale 

cu legislaţia Uniunii Europene. S-au organizat o serie de instruiri 

Acţiunea 7.3.1. p. 2 -  Elaborarea periodică a listelor de priorităţi care necesită asistenţă externă. Se 

realizează continuu în cadrul şedinţelor Grupurilor de lucru pe Pilonii Strategiei. 

Acţiunea 7..3.2. p. 2 -  Organizarea reuniunilor periodice dintre reprezentanţii sectorului 

neguvernamental şi reprezentanții sectorului justiției. Se organizează periodic mese rotunde, inclusiv 

tematice.   

Olivia Pîrțac: 

Totodată, referitor la acţiunea 7.2.2.p.2 - Elaborarea unui proiect de modificare a Legii  nr. 780-XV din  

27 decembrie 2001 privind actele legislative și a Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele 

normative în vederea asigurării stabilităţii, previzibilităţii şi clarităţii cadrului legal, grupul de lucru 

poate decide dacă calificativul acestei acţiuni poate fi schimbat în „ realizată”.   

Sabina Cerbu: 

Calificativul acţiunii trebuie schimbat dat fiind faptul că proiectul a fost expediat Guvernului şi acest 

indicator a fost atins. Propun Grupului de lucru, votarea acțiunii ca ”realizată”. Schimbarea 

calificativului acțiunii este votată de către toți membrii Grupului de lucru. 

În continuare urmează o prezentare foarte succintă şi generală a Rapoartelor Sectoriale pe Pilonii I -VI. 
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2. Prezentarea Rapoartelor sectoriale pe Pilonii I-VI (trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013) 

Intervenţie: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de lucru 

 

Veronica Vition: 

Toate Rapoartele sectoriale pe Pilonii I – VI ai Strategiei au fost discutate în cadrul Grupurilor de lucru 

şi aprobate în final.  

Pilonul I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la asigurarea accesibilității și independenței sistemului judecătoresc, sporirea transparenței și a 

eficienței sistemului judecătoresc precum și la ridicarea profesionalismului și a responsabilității 

persoanelor implicate în efectuarea justiției. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției 

pentru anii 2011 - 2016, în Pilonul I sunt prevăzute pentru realizare în total 123 de acțiuni.  Pînă în 

trimestrul II anul  2013, conform  termenelor, trebuiau finalizate 64  acțiuni, dar este prevăzută 

perioadă de începere a implementării altor 32 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen 

mai mare de realizare. 

 Acţiunile care rămîn a fi în continuare nerealizate (scadente)sunt următoarele: 

 Act. 1.1.4 punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.514-XIII din iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, precum și a altor proiecte de acte normative relevante 

2. Act. 1.3.1. punct. 3 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ intern al INJ în 

conformitate cu modificările legislației 

3. Act. 1.3.3. punct.5 Efectuarea studiului privind oportunitatea creării sistemului de instanțe 

administrative 

4. Act. 1.3.4. punct. 2 Crearea comisiei unice de examinare a absolvenţilor Institutului Naţional al 

Justiţiei şi a persoanelor cu vechime în muncă  

Pilonul II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu 

privire la aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea 

profesionalismului şi a independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi 

instituţionale de investigare a infracţiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi 

a celui de evaluare a performanţelor profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea politicii 

penale şi consolidarea mecanismului de asigurare a drepturilor victimelor.  

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul II sunt prevăzute 

pentru realizare în total 84 de acţiuni. Pînă în trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau 

finalizate 30 acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 27 acţiuni, care fie 

au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. 

Pilonul II nu are acţiuni „nerealizate” la capitolul acţiuni scadente. 

Pilonul III al Strategiei conține dispoziții cu privire la aspectele de fortificare a sistemului de acordare 

a asistenței juridice garantate de stat, de consolidare a capacităților instituționale și dezvoltarea 

profesională a profesiilor conexe sistemului justiției și de executare efectivă a hotărârilor judecătorești. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute 

pentru realizare în total 89 de acțiuni. În trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau 

finalizate 24  acțiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 16 acțiuni, care fie 

au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. 

Pilonul IV al Strategiei conține dispoziții privind prevenirea și lupta cu corupția și se referă la aspecte 

ce țin de lupta eficientă cu corupţia din sectorul justiţiei, consolidarea mecanismelor de implementare a 

standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor instituţiilor din sectorul justiţiei și 

dezvoltarea unei culturi de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei prin intermediul organelor de 

autoadministrare din cadrul sectorului justiţiei. Pilonul IV nu se focusează pe un anumit sub-sector, ci 

se referă la sectorul justiției în ansamblul său și la principiul toleranței zero față de corupție ca și 

fundament al asanării și reformării sectorului justiției într-un stat de drept. 

În cadrul şedinţei Grupului de luccru pentru Pilonul IV s-a pus în discuţie problema realizării dificle a 

acţiunei  4.1.1 p.2 – Creșterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiției care edste una extrem 

de importantă pentru derularea normală a procesului de implementare a Strategiei. 
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Pilonul V al Strategiei conține dispoziții cu privire la aspectele ce țin de consolidarea sistemului de 

soluționare alternativă a disputelor, îmbunătățirea procedurii insolvabilității și modernizarea sistemului 

de evidență și acces la informația privind agenții economici. Conform Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei în Pilonul V sunt prevăzute pentru realizare în total 28 de acțiuni.  

Pînă în trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 15 acțiuni, dar și este prevăzută 

perioada de începere a implementării a altor 9 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen 

mai mare de realizare. 

Pilonul VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conține dispoziții cu 

privire la cîteva sectoare cheie din perspectiva asigurării respectării efective a drepturilor omului în 

practicile și politicile juridice, și anume consolidarea rolului Curţii Constituţionale, a Centrului pentru 

Drepturile Omului şi a instituţiei avocatului parlamentar, consolidarea sistemului de justiţie pentru 

copii, respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, eradicarea torturii şi a relelor tratamente, 

precum și consolidarea sistemului de probaţiune şi a sistemului penitenciar.  

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, pentru întreaga perioadă a acestuia în Pilonul VI sunt prevăzute pentru realizare 

101 acțiuni. Pînă în anul 2013, trimestrul II,  trebuiau finalizate 29 de acțiuni, și trebuia începută 

implementarea a 44 de acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen  mai mare de realizare. 

Sabina Cerbu: 

În cadrul ședințelor Grupurilor de lucru s-a discutat oportunitatea excluderii acţiunilor desuete care nu 

pot fi calificate ca „realizate” sau „nerealizate”. Aceste situaţii apar în special cînd au fost promovate şi 

elaborate rapid anumite modificări ale actelor normative, iar planul de acţiuni prevede elaborarea unui 

studiu care, după adoptarea modificărilor, nu mai este oportun. 

Acest fapt trebuie discutat în cadul şedinţei de astăzi şi din perspectiva Metodologiei. La finele anului 

curent se intenţionează modificarea Metodologiei care necesită a fi mai flexibilă şi adaptată şi, în acest 

context, poate prevede și alte calificative.  

O altă posibilitate ar fi, includerea în cadrul Rapoartelor sectoriale a unei liste care stabileşte acţiunile 

desuete, în cadrul fiecărui pilon. 

Olivia Pîrţac: 

Astfel de acţiuni sunt în mai mulţi Piloni, în unele cazuri acțiunile sunt desuete, în altele sunt chiar 

inoportune și presupun niște cheltuieli nejustificate. 

Sabina Cerbu: 

Nu este necesar de a fi efectuat un studiu, dacă deja este modificată o lege. 

Olesea Kovali-Stamate:  

Acțiunile care nu sunt oportune, nu pot fi califcate în același timp ca fiind realizate, iar la un moment 

dat dacă se întreabă unde este studiu realizat și recomandările formulate? Este clar că Metodologia este 

strictă și nu se poate deroga de la ea, cred că ar trebui întocmit un tabel care va stabili acțiunile 

respective și în care se va indica că aceste acțiuni au fost realizate și că s-a ajuns la concluzia că acestea 

nu-și mai au rostul.  

Sabina Cerbu: 

O soluție ar fi, pe de o parte, includerea unui compartiment în care să fie o listă cu acțiunile considerate 

desuete, ceea ce ar asigura transparență și claritatea,  pe de altă parte, am putea decide, în cadrul 

Pilonului VII, includerea unei prevederi în Metodologie, or intenția noastă este de a modifica 

Metodologia pînă la finele anului curent. 

Dacă toți sunt de acord, la sfîrșitul acestui an intenționăm să venim cu modificări la Metodologie.  

Nichifor Corochii: 

Acele acțiuni care au fost discutate în cadrul grupurilor de lucru pe piloni, urmează a fi discutate și în 

cadrul Pilonului VII ca și ceilalți membri să-i poată da o apreciere. 

Spre exemplu, efectuarea studiului privind reformarea instanțelor economice nu mai poate fi realizat 

dacă instanțele economice ani sunt lichidate deja de  2 ani. 

Olivia Pîrţac: 
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Sunt două soluții, modificarea Metodologiei și includerea unui calificativ suplimentar pentru acțiunile 

desuete sau inoportune sau modificarea Planului de acțiuni și excluderea acestor acțiuni. 

Sabina Cerbu: 

Pentru anul viitor este planificată modificarea Planul de acțiuni și atunci aceste acțiuni vor fi excluse. 

Eric Svanidze: 

Pentru grupul de lucru de la Pilonul VII, pînă la modificarea Metodologiei să se ia în calcul acele 

acțiuni (desuete) și fiecare raport să conțină o listă detaliată a acestora.  Propunerea este ca toți 

președinții grupurilor de lucru la următoarea ședință din octombrie să abordeze aceste acțiuni într-o 

manieră structurală. 

Sabina Cerbu: 

Ele au fost discutate o singură dată, s-ar putea ca acestea să fie selectate și discutate în cadrul ședințelor 

grupurilor de lucru, dar ar fi bine ca Metodologia să fie modificată pînă la aprobarea Raportului anual 

pentru a avea o claritate în Raportul anual. 

Ausra Raulickyte:  

Grupurile de lucru nu pot modifica Strategia și Planul de Acțiuni dat fiind faptul că a fost aprobată de 

către Parlament. Ele pot înainta propuneri dat fiind faptul că Planul de Acțiuni trebuie adaptat la 

cerințele de moment. 

Sabina Cerbu: 

Un alt subiect care consider că trebuie abordat în cadrul ședinței de astăzi ține de capacitatea de 

absorbție de către instituții. Toate instituțiile au primit notificări de la Ministerul Finanțelor. 

Capacitatea de absorbție a mijloacelor financiare alocați pentru acțiuni este de 26 % și este unul foarte 

mic. De felul în care sunt utilizați banii alocați pînă în luna decembrie va depinde și alocarea resurselor 

financiare anul următor. Este un exercițiu complex și nou dar este important să ținem legătura cu 

departamentele financiare pentru a vedea care acțiuni sunt bugetate. Ministerul Justiției este deschis 

pentru orice întrebări. Ulterior, planificăm discuții în cadrul unui format mai îngust cu persoanele direct 

responsabile de repartizarea mijloacelor financiare. 

Totodată, vreau să informez că planificăm instruiri pentru Elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen 

Mediu organizate cu susținerea Proiectului UE. 

Ministerul Finanțelor: 

Este important ca banii alocați să fie utilizați pentru acțiunile care necesită susținere financiară 

deoarece în cazul neutilizării acestora pînă la finele anului, nu vor fi alocați din nou în anul viitor. 

Adrian Ermurachi: 

Aș fi vrut să-l întreb pe dl. Corochii dacă s-a decis ceva cu sediul CSM.  

Nichifor Corochii: 

Încă nu s – a decis nimic. 

Sabina CERBU: 

Acest subiect urmează a fi discutat în cadrul altei ședințe. La moment instituțiile se află în proces de 

rectificare a bugetelor privind alocarea mijloacelor financiare. În cazul în care instituțiile nu au utilizat 

mijloacele financiare există posibilitatea redirecționării acestor mijloace financiare către alte instituții.  

Urmează următorul subiect conform agendei și anume, prezentarea rezultatelor Planului de acțiuni pe 

instituții și aici Olivia Pîrțac va prezenta rezultatele pe instituții. 

 

3. Prezentarea rezultatelor generale privind implementarea Planului de acţiuni al Strategiei de 

Reformă a Sectorului Justiţiei (trimestrul IV, 2011 – trimestrul II, 2013). Rezultate pe instituţii 

 

Olivia Pîrțac: 

Potrivit Planului de acțiuni sunt 203 de acțiuni scadente Procentul de realizare este de 61%, 31 % sunt 

parțial realizate și nerealizate 8 %.  

Cele mai multe acțiuni revin Ministerului Justiției cu 126 de acțiuni scadente din 203 ce înseamnă 62% 

din totalitatea acțiunilor din Planul de Acțiuni. Planul de acțiuni reflectă 13 subiecți implementatori 
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pentru acțiunile care au devenit scadente pînă în trimestrul II, 2013. În cele ce urmează voi prezenta 

situația implementării pe fiecare instituție în parte.  

Ministerul Justiției are 34 scadente în pilonul I (26 realizate, 7 realizate parțial, 1 nerealizată), 16 

scadente în pilonul II (10 realizate, 6 realizate parțial), 17 scadente în pilonul III (5 realizate, 7 realizate 

parțial, 5 nerealizate), 7 scadente în pilonul IV (2 realizate, 4 realizate parțial, 1 nerealizată), 11 

scadente în pilonul V (4 realizate, 5 realizate parțial, 2 nerealizate), 21 scadente în pilonul VI (13 

realizate, 7 realizate parțial, 1 nerealizată), 20 scadente în pilonul VII (14 realizate, 4 realizate parțial, 2 

nerealizate).  

Consiliul Superior al Magistraturii are 18 scadente în pilonul I (11 realizate, 6 realizate parțial, 1 

nerealizată), 2 scadente în pilonul IV (1 realizata parțial, 1 nerealizata). 

Institutul Național al Justiției - 11 scadente în pilonul I (4 realizate, 5 realizate parțial, 2 nerealizate), 

1 scadentă în pilonul II (1 realizată), 1 scadentă în pilonul III (1 realizată parțial), 2 scadente în pilonul 

IV (1 realizată, 1 realizată parțial), 3 scadente în pilonul V (3 realizate), 1 scadentă în pilonul VI (1 

realizată).  

Procuratura Generală -  8 scadente în pilonul II (6 realizate, 3 realizate parțial), 2 scadente în pilonul 

II (ambele realizate parțial), 1 scadenta în pilonul VI (realizată parțial) 

Centrul Național Anticorupție 3 scadente în pilonul II (3 realizate), 4 scadente în pilonul IV (2 

realizate, 1 realizata parțial, 1 nerealizată) 

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat - 5 scadente în pilonul III (2 

realizate, 3 realizate parțial). 

Centrul pentru Drepturile Omului - 4 scadente în pilonul VI (4 realizate). 

Comisia Națională de Integritate - 4 scadente în pilonul VI (4 realizate). 

Ministerul Afacerilor Interne -2 scadente în pilonul II (2 realizate), 1 scadentă în pilonul VI (1 

realizata parțial). 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești - 1 scadentă în pilonul III (1 realizată). 

Centrul de Guvernare Electronică - 1 scadentă în pilonul V (1 realizată parțial). 

Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept - 1 scadentă în 

pilonul VII (1 realizată). 

Instituțiile din sectorul justiției - 2 scadente în pilonul VII (1 realizată, 1 realizată parțial). 

4. Discuţii generale. Concluzii. 

Eric Svanidze:  

Vreau să fac o recomandare Grupului de Lucru pe Pilonul VII și anume, expedierea unor scrisori de 

atenționare instituțiilor implementatoare pentru a depune eforturi în vederea implementării eficiente și 

în timp a acțiunilor din Planul de acțiuni pentru a face posibilă aprobarea Raportului anual pînă la 15 

ianuarie 2014.  

Sabina Cerbu: Dacă mai sunt întrebări referitor la subiectele discutate, dacă nu, propun aprobarea 

Rapoartelor sectoriale pe pilonii I-VI și a Raportului sectorial pe Pilonul VII. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost aprobate Rapoartele sectoriale pe pilonii I-VI și Raportul sectorial pe Pilonul VII.  

- A fost aprobată propunerea de a expedia scrisori cu titlu de atenționarea instituțiilor implementatoare 

privind acțiunile restante.  
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V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                Sabina CERBU                                                                    Veronica VITION 

  

 

                     

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VII 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Sabina CERBU Ministerul Justiției, Viceministru, Președintele Grupului 

de Lucru pentru Pilonul V 

2 Ludmila DIMITRIȘIN Ministerul Finanțelor 

3 Adrian ERMURACHI Cancelaria de Stat 

4 Nichifor COROCHII Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

5 Dumitru VISTERNICEANU Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

6 Victor ZAHARIA Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul VI 

7 Valentin COVALI Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II 

8 Nadejda VIERU Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 

9 Lilia IONIȚĂ Ministerul Justiției 

B. Membrii observatori  

 Victoria NEAGA Reprezentant Comunitatea donatorilor, Delegația 

Uniunii Europene în Republica Moldova 

 Ghenadie BARBĂ Reprezentant Comunitatea donatorilor, Oficiul Consiliul 

Europei în Republica Moldova 

C. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Sorin HADÎRCĂ Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Olivia PÎRȚAC Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

4 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 
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5 Ausra RAULICKYTE Ministerul Justiției 

6 Eugen POPOVICI Consiliul Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept 

7 Olesea KOVALI/STAMATE Monitor Societatea Civilă 

D. Secretariat  

1 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

4 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Oleg EFRIM Ministrul Justiției 

2 Vladimir GROSU Vice-președinte al Grupului de Lucru pentru Pilonul VII 

 


