MINISTERUL JUSTIŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES VERBAL
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului II
al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016
”Justiţia penală ”

Data: 06 februarie 2013
Ședința nr. : 1
Locul desfășurării: Sala de protocol (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
Moderator: Igor DOLEA
Prezența la ședință: Anexa 1
Agenda:
- Prezentarea raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012
- Runda de discuţii cu privire la conţinutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru pilonul
II. Aprobarea raportului.
- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a
invitaţilor adiţionali
I. Informații administrative
a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.
II. Deliberări conform Agendei
Subiectul 1. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012
Danilea VIDAICU: În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, în anul 2012 urmau a fi
implementate și monitorizate 27 de acțiuni. Raportul reflectă informații cu privire la: termenele și
nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu
donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor,
acte probante. Din 19 acţiuni scadente la sfârșitul anului 2012, 15 au fost realizate, 3 - realizate parţial
şi 1 - nerealizate. Din 8 acţiuni cu caracter continuu sau cu un termen mai mare, 2 acţiuni au fost
realizate pentru perioada raportată, 4 realizate parţial şi 2 nerealizate pentru perioada raportată.
Decizie /Concluzie : Raportul reflectă activitatea insituțiilor implementatoare realizată pe parcursul
primului an de implementare a Strategiei și a Planului de Acțiuni.
Subiectul 2. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual
pentru Pilonul II. Aprobarea Raportului
- Au fost expuse comentarii suplimentare pe seama realizării acţiunilor, care se vor regăsi în Raportul
de Monitorizare sectorial anual reactualizat.
Au fost propuse modificări pentru următoarele acțiuni din Raportul de Monitorizare Sectorial Anual:
- Act. 2.1.2. punct. 1
- Act. 2.2.3. punct. 4
- Act. 2.1.2. punct. 2
- Act. 2.2.8. punct. 2
- Act. 2.1.3. punct. 2
- Act. 2.2.8. punct. 2
- Act. 2.1.5. punct. 2
- Act. 2.4.3. punct. 1
- Act. 2.1.5. punct. 3
- Act. 2.2.2. punct. 1
- Act. 2.2.2 punct. 2
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Decizie/Concluzie: Secretariatul va reactualiza Raportul de Monitorizare în baza informaţiei remise de
la instituţiile responsabile pentru realizarea acţiunilor și va propune documentul pentru aprobare
Grupului pentru coordonarea Strategiei și Planului de acțiuni (Grupul de lucru pentru Pilonul II).
Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe,
precum şi a invitaţilor adiţionali.
- Secretariatul va aduce la cunoştinţă Grupului de lucru priorităţile de acţiuni pentru asistenţă externă,
pentru anul 2013
Decizie/Concluzie: A fost stabilită desfăşurarea şedinţelor la începutul lunii.
III. Decizii ale Grupului de lucru
- Raportul de Monitorizare Sectorial Anual a fost adoptat cu votul unanim al membrilor grupului de
lucru.
- S-a decis de a elabora Planul de Activitate pentru Grupul de lucru pentru Pilonul II, anul 2013.
IV. Informații tehnice privind ședința următoare
- Data: 06 martie 2013
- Locul desfășurării: Sala de protocol (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82
- Subiecte de discutat:
- Lista de priorități pentru 2013, pentru care partenerii de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de
a se implica în vederea realizării acestora.
- Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul II, pentru anul 2013
- Monitorizarea modului de implementare al acțiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut
de Planul de Acțiuni pentru primul trimestrul al anului 2013 (precum și acțiunile care nu au fost
realizate în 2012).
V. Anexe
- Raportul de monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012
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

____________________

____________________

Igor DOLEA

Daniela VIDAICU
[ SFÂRȘIT ]
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Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru
pentru Pilonul II
Nr.
A.
1
2
3
4
5
6

Membrii cu drept de vot
Ludmila POPA
Igor DOLEA
Veaceslav DIDÂC
Valerian MÎNZAT
Igor SERBINOV
Valeriu CUPCEA

7

Alexandru CARMANOVICI

B.

Membrii observatori
Dumitriţa BOLOGAN
Marit EVJEMO
Denis ARCUŞA
Bjoru LARSEN
Membrii invitați

C.

D.

E.

Instituția reprezentată

Nume /Prenume

Ministerul Justiţiei
Consiliul Superior al Magistraturii
Institutul Naţional al Justiţiei
Uniunea Avocaţilor
Consiliul Superior al Procurorilor
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a
Corupţiei
Serviciul de Informaţii şi Securitate

NORLAM
NORLAM
NORLAM
NORLAM

Secretariat
Daniela VIDAICU

Secretariatul Grupurilor de lucru

Membrii cu drept de vot
absenți de la ședință
Viorel BERLIBA
Constantin GURSCHI
Nadejda VIERU
Veaceslav IONESIE
Veronica MIHAILOV-MORARU
Vladislav GRIBINCEA

Ministerul Afacerilor Interne
Curtea Supremă de Justiţie
Procuratura Generală
Serviciul Vamal
Societatea Civilă
Societatea Civilă
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