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Data: 7 Februarie, 2013  
Ședința nr. : 1/2013 
Locul desfășurării: Ministerul Justiției  
Moderator: Dna. Sabina CERBU, Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul V 
Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

15:00 – 15:20 Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012.   
Intervenție : Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru.  

 

15:20 – 15:40 Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru 
Pilonul V. Aprobarea Raportului.   

 

15:40 – 16:00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 
precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 
a. La ședință a fost constatată prezența cvorum-ului. Astfel, au fost prezenți 6 membri cu drepturi de vot din totalul a 11 
membrilor cu drept de vot stabilit la momentul de formare a Grupului de lucru.  
b. Agenda ședinței a fost votată unanim fără propunerea amendamentelor sau a comentariilor adiționale.  
 
II. Deliberări conform Agendei  
Subiectul 1. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012.  
 
Daniela Vidaicu. Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Pilonul V al Strategiei de reformă a sectorului 
justiţiei pentru anii 2011–2016 (în continuare Strategia) 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 III sunt prevăzute pentru realizare în total 28 de acțiuni. În baza acestui document, s-a elaborat Planul de activitate 
pentru implementarea Pilonului III  al Strategiei în anul 2012, care a fost aprobat în ședința Grupului de lucru din data de 12 
iulie 2012. În baza Planului de acțiuni și a Planului de activitate, în anul 2012 urmau a fi implementate și monitorizate 15 
acțiuni. Analiza modului de realizare a acestor acțiuni este prezentată mai jos în tabelul cu informații privind gradul de 
realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei. Astfel, au fost 
reflectate 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. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de 
marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu.  
  
Dintre cele 15 acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în 2012, la sfârșitul anului de raportare, 14 acțiuni au termen de 
scadență. Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2012 – 8 sunt realizate, 3 sunt realizate parțial  iar  3 
sunt nerealizate. Este de notat că Planul de acțiuni pentru anul 2012 prevede doar o singură acțiune cu termen de 
realizare mai mare. Aceasta nu a fost realizată parțial pentru perioada de raportare  
 
Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru implementarea 
acțiunilor (conform Planului de acțiuni: Ministerul Justiției, Institutul Național al Justiției, Centrul de Guvernare Electronică) 
prin intermediul Rapoartelor de activitate anuale care au fost recepționate de către Secretariat până la 25 ianuarie, 2012. 
Totodată, au fost luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial 
pentru Pilonul V pe parcursul celor 9 ședințe întreprinse în primul an de monitorizare a implementării Strategiei și Planului 
de acțiuni.  
 

Subiectul 2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru 
Pilonul V. Aprobarea Raportului. 
 
În urma rundei de discuție pe marginea Raportul de Monitorizare prezentat au fost reiterate următoarele comentarii: 
- Act. 5.1.4. punct. 2 urmează a fi considerată acțiune realizată parțial pentru perioada de raportare (competențele de 
examinare a cauzelor de recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale străine au fost transmise intanțelor de fond).  
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AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului X  

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

” ROLUL JUSTIȚIEI ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ” 
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- Act. 5.2.1. punct. 2 , Act. 5.2.1. punct. 3 – este necesar de discutat cu reprezentanții Ministerului Justiției pentru a stabili 
detalii suplimentare cu privire la modul de realizare a acestor acțiuni.  
 

Artur Răducanu. Aș vrea să știu ce se va întâmpla cu acțiunile care nu au fost realizate pe parcursului anului 2012 și care nu 
au fost implementarea conform termenelor Stabilite de Planul de Acțiuni și Strategie. 
 
Sabina Cerbu. Aceste acțiuni urmează să fie realizate în 2013 de către instituțiile responsabile, iar Grupul de lucru le va 
monitoriza pentru constarea modul de implementare.   
 
Dumitru Visterniceanu. Conform Metodologiei noi nu putem să modificăm termenele de realizare a acțiunilor. Dar, expirarea 
termenului prevăzut nu poate fi considerat drept anularea efectuării acțiunii. După cum putem să observăm chiar și în 
Raportul de Monitorizare Sectorial Anual, am constatat cauze obiective de ce anumite acțiuni nu au fost realizate. În multe 
cazuri, elaborarea unui proiect de lege nu a fost realizat din cauza că studiul, care stă la baza acestuia, nu a fost finalizat la 
timp, etc.  
 
Sabina Cerbu. Aș vrea să propun atenției dvs. examinarea cererii parvenite din partea Asociației PromoLex privind admiterea 
în cadrul lucrărilor Grupului de lucru a unui reprezentant al Asociației în calitate de observator. Asociația PromoLex 
implementează un proiect privind monitorizare implementării Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției.  

 
Decizie/Concluzie: Raportul de monitorizare a fost votat cu votul unanim al membrilor prezenți cu mențiunea ca 
Secretariatul să introducă ultimele modificări discutate și aprobate de către Grupul de lucru.  
 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
- Adoptarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual pentru 2012 al Grupului de lucru pentru Pilonul V.  
- Admiterea reprezentantului asociației PromoLex în calitatea de membru observator la ședințele Grupului de lucru pentru 
Pilonul V.  
 

 
 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
- Data : 14 Martie, 2013. Ora 15:00 

- Locul desfășurării : Ministerul Justiției  
- Subiecte de discutat  

- Invitați  

 

V. Anexe  
- Raportul de Monitorizare Sectorial Anual pentru anul 2012, pentru Pilonul V.  
 

 

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.  
 

 

Semnături  
 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
 

  
 
                            ____________________                                                        ____________________ 

 
                                   Sabina CERBU                                                                     Daniela VIDAICU            
                                                      

 
[ SFÂRȘIT ] 
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                                                                     Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul V 
 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

 Sabina CERBU  Ministerul Justiției  

 Dumitru VISTERNICEAN  Consiliul Superior al Magistraturii  

 Adela HARUNJEN  Curtea de Arbitraj Comercial Internațional  

 Sergiu FLOREA  Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor  

 Viorel PÎRVAN  IDIS Viitorul  

 Dinu ARMAȘU  Asociația Investitorilor Străini  

B. Membrii observatori  

 Artur RADUCANU Ambasada României în Republica Moldova  

C. Secretariat  

 Daniela VIDAICU  Secretariatul grupurilor de lucru  

D. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

 Zinaida GUȚU  Consiliul de Mediere  

 Eugenia CHISTRUGA  Institutul Național al Justiției  

 Viorel RUSU  Centrul de Guvernare Electronică  

 Eugeniu CHISTOL  Ministerul Economiei  

 Vladimir BEZEDE  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 

 


