
 
 

Ministerul Justiţiei 
al Republicii Moldova 

 

 

Procesul-verbal nr. 3al Grupului de coordonare și monitorizare a Pilonului VII 

“Sector al justiției bine coordonat, bine administrat și responsabil“ 

23 septembrie 2014 

Moderator: Sabina Cerbu,vice – preşedintele Grupului de coordonare și monitorizare a Pilonului VII,  

viceministru al justiției 

 

Prezenţi:  

Membrii:   
1. Reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii (membru supleant Pilonul I) – Igori 

GROSU,  
2. Reprezentantul Procuraturii Generale (membru supleant Pilonul II) – Tatiana ROȘCA,  
3. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul III – Dumitru VISTERNICEAN,  
4. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul V – Daniela VIDAICU,  

5. Liudmila DIMITRIȘIN - Ministerul Finanțelor, 

6. Natalia CRISTIAN – Ministerul Justiției  
 

Participanţi la şedinţă:  
1. Erik SWANIDZE – Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE;   
2. Sorin Hadarca - Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE;   
3. Iurie Levinte – Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE;   
4. Ion Graur - Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE.  

5. Eugen Popovici – Președinția RM. 

 

Membrii absenți: 

1. Lucreția CIUREA - Cancelaria de Stat,P 

2. Nadejda VIERU - Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul IV,  
3. Victor ZAHARIA - Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul VI. 

 

Secretarul grupului de lucru: Veronica Vition – Secretariatul Grupurilor de lucru. 

 

S-au discutat următoarele subiecte: 

 

1. Prezentarea și aprobarea Planului de comunicare pentru promovarea rezultatelor reformei 

SRSJ 2011-2016; 

Intervenție: Lucia Aprodu, Proiectul de Asistență Tehnică implementat cu suportul UE. 

 

Planul de Comunicare a fost elaborat pentru a oferi mai multă vizibilitate rezultatelor implementării 

acțiunilor din Strategie și reprezintă totalitatea activităților de promovare și mediatizare în acest sens. 

La elaborarea acestuia au fost luate în considerare recomandările formulate de membrii Grupului 

pentru Pilonul VII din cadrul ședinței precedente, unde a fost discutat și aprobat Planul de Comunicare 

pe termen scurt. Planul de Comunicare a fost elaborate pentru perioada octombrie 2014 – 2016. 

 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului sectorial Pilonul VII și aprobarea Raportului sectorial 

2014 privind gradul de implementare al Strategiei de Reformă a sectorului justiției, (perioada de 



raportare semestrul I 2014). 

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de lucru 

 

A fost prezentat Raportul semestrial Pilonii I – VII și raportate măsurile care s-au întreprins pentru a 

realiza acțiunile scadente. Membrii grupului au decis menținerea tuturor calificativelor anterioare, dat 

fiind faptul că nu s-au întreprins acțiuni relevante. Ministerul Justiției a informat membrii grupului 

privind acțiunile pentru realizarea 7.2.3.p.2 - Optimizarea bazei de date a actelor normative. 

A fost audiată partea analitică a Raportului semestrial pentru Pilonii I – VII care conține recomandările 

grupurilor de lucru și dificultățile menționate în cadrul grupurilor de lucru pentru fiecare pilon separat. 

Grupul de lucru pentru Pilonul VII a aprobat Raportul semestrial 2014 (perioada de raportare I 

semestru 2014) și a decis includerea în agendă, pentru ședința următoare a Consiliului Național pentru 

Ocrotirea Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, dificultatea privind realizarea acțiunii ”Crearea 

unui centru de informații juridice accesibil pentru judecători, procurori și reprezentanții altor profesii 

juridice” (act. 1.3.1. punct 4).  

 

3. Prezentarea   propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă în sectorul justiției pentru anii 2011-2016 și aprobarea acestora. 

Intervenție: Ioana Cornescu, Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării 

Reformei în Sectorul Justiției. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se păstrează la Secretariatul Grupurilor de lucru. 

 
S-a decis: 
 

1. Aprobarea Raportului semestrial 2014 privind gradul de implementare al Strategiei de Reformă 
a sectorului justiției, (perioada de raportare semestrul I 2014). 

 
2. Includerea în agendă, pentru ședința următoare a Consiliului Național pentru Ocrotirea 

Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept, a acțiunii ”Crearea unui centru de informații 
juridice accesibil pentru judecători, procurori și reprezentanții altor profesii juridice” (act. 
1.3.1. punct 4) care prezintă dificultăți în realizare (responsabil Secretariatul Grupurilor de 
lucru).  

 
3. Atenționarea tuturor membrilor Grupurilor de lucru despre necesitatea prezenței și participării 

active la ședințele acestora, în vederea asigurării funcţionalității Grupurilor de lucru și 
eficientizării activității de coordonare şi monitorizare a implementării Strategiei de reformă a 
sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (responsabil Secretariatul Grupurilor de lucru).  

 
 

 

Preşedintele şedinţei: Sabina CERBU 

 

Secretarul şedinţei: Veronica Vition 


	page2

