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PROCES VERBAL  

Ședința Nr. 3 

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 14 Mai 2012 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82).  

Moderator: Dl.  Dumitru VISTERNICEAN președintele Grupului de Lucru,  Dl. Lilian DARII vice- 

președintele Grupului de Lucru 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

Agenda:  
 

15:00 – 15: 05 Cuvânt de început  
 
Oleg EFRIM – Ministrul Justiției al RM  

15:05 - 15:15 Scurta prezentare cu privire la procesul de elaborare a Metodologiei de 

monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016.  
 
Dumitru VISTERNICEAN 

15:15 -  15: 30 Prezentarea stării de fapt privind realizarea Proiectului de lege cu privire la 

notariat (conform termenilor prevăzuți de Planul de Acțiuni). 
 
Raportor : Reprezentantul Ministerului Justiției  

15:30 - 16:15 Discutarea priorităților pentru solicitarea asistenței externe pentru anul 2013 în 

vederea implementării acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni pentru Pilonul III.   
 

16:15 - 16:45 Dialog cu reprezentantul donatorilor și partenerilor de dezvoltare cu privire la 

acțiunile întreprinse / planificate de către aceștia în vederea acordării de asistență 

cu scopul realizării activităților prevăzute de Planul de Acțiuni / Pilonul III,  

pentru anul 2012.  
 

16:45 – 17:00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 

 

Notă. La ședință au fost prezenți 9 membri cu drept de vot din numărul total -13 membri cu drept de vot, 

conform Anexei 1. Totodată au fost prezenți reprezentanții donatorilor străini, reprezentanții Ministerului 

Justiției invitați pentru a informa Grupul de lucru despre realizarea acțiunii cu privire la elaborarea 

Proiectului legii cu privire la notariat, precum și reprezentantul Secretariatului.  

 

Cuvânt de început al Dlui Oleg EFRIM. Rezultatele de până acum ale Grupului de lucru au demonstrat 

că mecanismul de monitorizare instituit este necesar și potrivit pentru a asigura ca toți actorii care participă 

la realizarea Strategiei să mențină un dialog continuă și să fie asistați în activitatea pe care o desfășoară pe 

acest segment de reformare, de o structură independentă și reprezentativă. 

 

Salutăm participarea :  

- membrilor cu drept de vot – reprezentanți ai fiecărei instituții responsabile pentru implementarea 

acțiunilor din Strategie. 
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- reprezentantului comunității donatorilor – cărora le mulțumim pentru cooperare și participarea 

activă atât în procesul de realizare a acțiunilor prevăzute de Planul de acțiuni cât și în procesul de 

monitorizare și coordonare a implementării Strategiei per ansamblu.  

- reprezentanților societății civile –un element absolut necesar pentru buna organizare a procesului 

de monitorizare și coordonare fiind astfel asigurată transparența activității Grupului de lucru și 

implicarea directă a societății civile din cadrul sectorului justiției în analiza fiecărei acțiuni.  

 

Ministerul Justiției apreciază înalt implicarea tuturor instituțiilor care participă activ la realizarea acțiunilor 

prevăzute în Strategia de reformare a sectorului, și subliniază din nou că este nevoie de buna cooperare a 

tuturor structurilor pentru a realiza scopurile prevăzute în Strategie.  

 

Totodată Dl. Oleg EFRIM a făcut prezentarea Agendei Ședinței care a fost acceptată de către Grupul de 

lucru, fără comentarii adiționale sau propuneri de modificare.  

 

Din cauza întârzierii Dle. Dumitru VISTERNICEAN, care a anunțat preventiv Secretariatul despre acest 

fapt, moderator al primei părți a Ședinței a fost desemnat Dl. Lilian DARII, vice - președintele Grupului de 

lucru pentru Pilonul nr. 3.  

 

Subiectul 1. Scurta prezentare cu privire la procesul de elaborare a Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

 

 

Scurta prezentare a fost efectuată de către Daniela VIDAICU, membrul Secretariatului responsabil pentru 

asistența acordată Grupului de lucru pentru Pilonul 3. Astfel, au fost concretizate următoarele detalii :  

 

- În data de 4 -5 Mai a avut loc un workshop organizat de către Ministerul Justiției cu participarea 

tuturor președinților Grupurilor de lucru, precum și cu participarea reprezentanților Ministerului 

Justiției și membrilor Secretariatului Grupurilor de lucru la care a fost discutat conceptul 

Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a Sectorului Justiției pentru 

anii 2011-2016. 

- Au fost discutate următoarele aspecte : conceptul și principiile procesului de monitorizare, subiecții 

procesului de monitorizare precum și atribuțiile acestora, etapele și procedura de monitorizare, 

indicatorii după care vor fi analizate acțiunile din Strategie și Planul de acțiuni, etc.  

- A fost stabilit procedura de realizare a Metodologiei, de acest proces fiind desemnat responsabil 

Secretariatul Grupurilor de lucru.  

 

Astfel, urmează ca Metodologia respectivă să fie finalizată, coordonată cu Ministerul Justiției, și supusă 

discuțiilor publice cu membrii Grupurilor de lucru și reprezentanții donatorilor și a partenerilor de 

dezvoltare.  

 

Informație suplimentară acordată de secretariat :  

- Planul de acțiuni  nu a fost publicat până la momentul ședinței în desfășurare.  

- Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în 

vederea coordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011- 2016 se află în proces de coordonare cu Ministerul Justiției și până la ședința următoare 

urmează să fie semnat de către Ministrul Justiției.  

 

Subiectul 2. Prezentarea stării de fapt privind realizarea Proiectului de lege cu privire la notariat 

(conform termenilor prevăzuți de Planul de Acțiuni). 

 

Elena Popov. Proiectul Legii cu privire la notariat a fost elaborat drept urmare a creării Grupului de lucru 

prin ordinul Ministrului Justiției din 15 iulie 2011. Din componența acestui Grup de lucru fac parte : Vice-

ministrul Justiției, câte un reprezentant al asociațiilor obștești alr notarilor și 2 reprezentanți ai societății 
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civile. În sarcina acestui Grup de lucru intră : elaborarea studiilor cu privire la necesitățile de reformare, 

discutarea asupra conceptelor propuse. Totodată, în acest sens a fost organizată o vizită de studiu în iulie 

2011 în Germania susținută de IRZ unde s-au discutat principalele aspecte privind Proiectul legii cu privire 

la notariat. La etapa actuală Ministerul Justiției este în proces de elaborare a 3 proiecte care vor merge la 

pachet: Proiectul legii cu privire la organizarea judecătoreasca (care se află pe ultima sută de metri  din 

punct de vedere al elaborării), Proiectul legii cu privire la procedura notarială, Proiectul legii cu privire la 

plățile notariale ( acest proiect se află la etapa de definitivare).  

 

V. Munteanu. De ce nu au fost comasate toate aceste norme dar s-a recurs la inițierea a 3 Proiecte de 

lege ?  

E. Popov.  Au fost discutate toate posibilitățile dar s-a decis de a elabora 3 Proiecte pentru a nu recurge atât 

de des la modificarea acestora.   

V. Zaharia. Care este termenul prevăzut în Planul de acțiune pentru realizare acestei acțiuni ?   

Reprezentantul notarilor. Acest lucru încă nu este clarificat definitiv pentru că nu este publicat Planul de 

acțiuni. Dar, în Strategie este indicat elaborarea unui singur Proiect de lege.  

E. Popov.  Toate aceste Proiecte de lege vor fi transmise spre coordonarea mai departe la pachet. 

Reprezentantul notarilor. La momentul definitivării va fi reunit Grupul de lucru cu care s-a lucrat la 

elaborare? 

E. Popov. Desigur.  

N. Hriptievschi. În procesul de avizare vor fi organizate consultații publice ? 

E. Popov. Desigur.  

L. Darii. La ședința trecută au apărut anumite neclarități cu privire la procesul de elaborare a acestor 

proiecte de lege.   

Reprezentantul notarilor.  Nu s-a schimbat nimic de data trecută. Sperăm să fim invitați să vedem ce 

proiecte se realizează, pentru că data trecută a rămas întrebarea deschisă câte legi vor fi elaborate. 

E. Popov. Așa a fost decis de la început când Proiectul de lege de bază a fost remis spre avizare.   

Reprezentantul notarilor. Este important ca procedura notarială să nu fie reglementată separat.  

V. Zaharia. Să înțelegem că este o informație preliminară, și nu putem să considerăm această acțiune ca 

fiind realizată.   

E. Popov. Aceste proiecte de legi nu au fost aprobate dar  au fost deja realizate.   

V. Zaharia. Ca să fie considerat drept realizată această acțiune este necesar ca Grupul de lucru să vadă un 

proiect de lege.   

Elena Popov. Aceste proiecte de lege sunt deja.  

L. Darii. Este necesar ca Ministerul Justiției să asigure participarea notarilor inclusiv la etapa definitorie.   

E. Popov. Când au loc discuțiile la Ministerul Justiției pe marginea acestor proiecte ar trebuie să se vină 

deja cu soluții.   

Reprezentantul notarilor. În acest format este foarte greu de lucrat, dacă sunt 2 proiecte de legi este cu 

totul alt mecanism.   

L. Darii. Consider că este necesar să discutăm despre toate aceste aspecte după ședința de care ați amintit 

și după care va fi totul mult mai clar.   

V. Zaharia. Putem să decidem dacă acțiunea este realizată numai dacă Grupul de lucru  va putea vederea 

toate materialele care țin de realizarea acestei acțiuni.  

Reprezentantul notarilor. Noi am lucrat conform altui proiect de lege, acolo nu era vorba despre 3 

proiecte de lege dar doar de unul.  

V. Zaharia. Ar trebuie să aveți discuții la nivel conceptual în interiorul Grupului de lucru care este 

responsabil de elaborarea acestui proiect de lege.  

L. Darii. După cum se vede este încă foarte mult de lucru pentru considerarea acestei acțiuni drept 

finalizată. Dvs. urmează să anunțați Grupul de lucru dacă se modifică ceva la acest capitol.   

D. Visternicean. Eu propun să discutăm mai departe chestiunile prevăzute de Agendă.  
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Subiectul 3. Discutarea priorităților pentru solicitarea asistenței externe pentru anul 2013 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni pentru Pilonul III.   

 

L. Darii. Lista activităților a fost expediată membrilor Grupului de lucru din timp. Conforma acestor  liste 

vedem 3 direcții strategice. Propun să analizăm fiecare activitate în parte.  

N. Hriptievschi. Ce se întâmplă mai departe cu aceste liste de priorități atât pentru anul 2012 cât și pentru 

anul 2013?   

D. Vidaicu. Ambele liste vor fi prezentate donatorilor și partenerilor de dezvoltare la ședința care urmează 

a fi organizată de Ministerul Justiție în viitorul cel mai apropiat.   

V. Zaharia. Eu propun să mergem pe blocuri.   

D. Visternicean. Ar fi alogic ca primul bloc sa fie prioritar pentru 2013 din moment ce este deja declarat 

prioritar pentru 2012.  

V. Munteanu. Aceste acțiuni prevăd reformarea aparatului administrativ, este încă studiul necesar?   

V. Zaharia. Nu este vorba despre aparatul administrativ ci despre angajații  din teritoriu, pentru ca acești 

angajați sunt instruiți pentru cauzele penale nu și pentru cele civile.  

V. Munteanu. Mecanismul de prelucrare a cererilor, dacă nu avem un soft necesar ce facem cu acestea – 

angajam alți oameni ? Sunt doua lucruri separate ?  

V. Zaharia . Da sunt separate: când se calculează necesitățile de personal : fie este softul  fie se calculează 

manual, se întâmpla în 2012 și avem un an jumătate la dispoziție.   

V. Munteanu. Studiul trebuie să apară după implementare.  

D. Visternicean. O problemă de principiu - toate acțiunile de aici – sunt indicate în Planul de acțiuni, 

ulterior acest Plan va cuprinde niște mecanisme de realizare, noi spunem că este prioritar sau nu, ulterior 

mecanismul de realizare va fi stabilit și va conține –termene, etc. ceea ce este deja monitorizare. Declarăm 

acest bloc de acțiuni prioritar?  

V. Munteanu.  3.1.1., 3.1.2. – sunt acțiuni prioritare.  

V. Zaharia. Acțiunea 7. de la punctul 3.1.2. – o mica explicație avem avocați și nu avem stagiari, 

posibilitatea implicării ONG-urilor (clinici juridice), etc.   

 

Decizie. Bloc Prioritar - 3.1.3. 

 

Decizie . Acțiunea 3 din 3.2.1. – neprioritară.  

D. Visternicean. De ce să nu cerem asistență?   

N. Hriptievschi. Deja s-au focusat pe alte acțiuni.   

D. Visternicean. Nu neapărat, daca s-a vorbit despre plăți nu se vor revizui alte norme din legea veche.  

V. Zaharia. Cine reprezintă astăzi Ministerul Justiției (pentru că Sabina Cerbu lipsește).   

N. Hriptievschi. În cazul în care Ministerul Justiției lipsește de la ședință de verificat acest proiect de lege 

la ce etapă se află, dacă este sau nu prioritar, etc.  

D. Visternicean .Orice proiect de lege necesită elaborarea unui anumit studiu. Legea respectivă urmează a 

fi revăzuta conceptual, dacă se va ajunge  la concluzia că trebuie modificată, se va modifica. 

V. Zaharia.  Poate amânam decizia asupra acestei acțiuni până nu va fi prezent reprezentantul Ministerului 

Justiției la ședință.  

D. Visternicean. Eu sunt de acord că nu avem informația de la Ministerul Justiției, și suntem în drept de a 

decide să amânăm examinarea acestui punct.  

L. Darii. Am decis - acest punct rămâne a fi examinat ședința următoare cu solicitarea din partea 

Ministerului Justiție a informației suplimentare.   

L. Darii. Propun spre vot lista priorităților cu mențiunea – excepție  punctul 3.2.1. Acțiunea 3 - până la 

clarificarea situației . 

Decizie. Majoritatea absoluta.  

 

Grupul de lucru a decis votarea punctelor : 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9., 3.3.4., 

3.3.5. din Planul de acțiuni (Acțiuni prevăzute pentru Pilonul 3) – ca fiind toate prioritare fară excepție.  
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Subiectul 4. Dialog cu reprezentantul donatorilor și partenerilor de dezvoltare cu privire la acțiunile 

întreprinse / planificate de către aceștia în vederea acordării de asistență cu scopul realizării 

activităților prevăzute de Planul de Acțiuni / Pilonul III,  pentru anul 2012.  

 

Notă. Din partea donatorilor a fost invitat reprezentantul OSCE pentru a informa Grupul de lucru despre 

activitatea comunității donatorilor.  

 

Rita Tamm. OSCE nu deține o informație amplă asupra activității comunității donatorilor întrucât 

mecanismul de implicare a acestora încâ nu este bine definitivat. La această etapă Ambasada SUA și-a 

asumat un rol de coordonare a procesului de dialog, și cred că Victor Munteanu de la Fundația SOROS 

poate să spună mai multe la acest capitol.  

V. Munteanu.  La această etapă situația încă nu este foarte clară. A fost elaborată o listă cu anumite acțiuni 

care a fost propusă de către Ministerul Justiției pentru a orienta comunitatea donatorilor în acest proces de 

coordonare, relaizare a acțiunilor și care a fost prezentantă tuturor. Totodată, cum a fost menționat  anterior, 

Ambasada SUA a fost identificată ca fiind leader la capitolul coordonării dialogului între donatori și 

partenerii de dezvoltare.  Fundația SOROS a prezentrant un Memorandum Ministerului Justiției în care am 

prezentant care ar fi posibilitatea de colaborare.  

Rita Tamm. Mulți donatori din domeniu nu merg pe planul de actiuni pentru că fiecare din ei au deja 

stabili propriul plan de acțiune și propriile priorități. Tehnic vorbind există probleme la ce proiecte să se 

orienteze donatorii. Din partea Ministerului Justiției comunicarea este asigurată de către  Sabina Cerbu care 

ține legătura cu Davin Strasnoi de la Ambasada SUA, astfel  există 2 forumuri de discuții paralele –această 

legătură directă și  întîlnirea donatorilor / community task force/  pe domeniul justitiei. La moment nu o să 

aveți nici un răspuns pentru că nu este nici un mecanism clar cum donatorii se pot implica, la ce etapă, la ce 

nivel, etc. Cât ține de OSCE, în august pe intern se vor discuta liniile de buget și vom putea determina ce 

acțiuni am putea întreprinde în acest sens.  

V. Munteanu. În general donatorii și partenenrii de dezvoltare sunt foarte diferiți, până acum donatorii au 

înțeles că acest proces este între Ministerul Justiției și UE dar mai departe donatorii muncesc fiecare pe 

domeniul său cu diferite priorități.  

Rita Tamm. OSCE nu este donator ci partener de dezvoltare. OSCE acordă asistență deja de muți ani la 

capitolul expertizării proiectelor de legi. Dar cum putem să planificăm anumite acțiuni când nu știm când 

vor fi aceste proiecte de legi elaborate. Noi putem să comentăm numai când proiectul de lege este deja în 

Parlament. Nu este bine că apar proiecte peste noapte și se cere analiza acestora. Este foarte greu de 

planificat acordarea acestei asistențe din moment ce nu suntem anunțați din timp.   

V. Munteanu. Trebuie sa se stabilească clar care sunt direcțiile de colaborare cu donatorii și care este 

mecanismul.  

D. Visternicean.  Nu este în Regulamentul și Metodologia finisate. Nu pot să vă explic cum se poate de 

realizat acest proces. Sunt foarte multe etape – și nu se știe cum se monitorizează toate etapele.  

N. Hriptievschi. Ar trebuie totuși să începem să lucrăm, chiar și pe varianta veche a Planului de acțiuni 

pentru a nu întârzia cu rezultatele.  Sunt o serie de activități care trebuiau deja implementate și propun să 

începem cu monitorizare acestora.  

D. Visternicean. La această etapă fiecare grup interpretează diferit ce trebuie să facă.   

N. Hriptievschi. Totuși trebuie să vedem care sunt acele actiuni care sunt realizate și care nu până la 

această etapă.   

V. Zaharia. Trebuie să stabilim care acțiuni sunt în corespundere cu Strategia dar și cu Planul de 

Guvernământ. 

D. Visternicean. Toată activitatea pe care noi cu Dvs o realizăm aici trebuie să fie în coraport cu Raportul 

de activitate al Grupului de lucru.   

V. Munteanu.  Noi suntem în drept să comunicăm cu Grupurile de elaborare? Pentru a cunoaște mai bine 

întreg procesul?  

D. Visternicean. Da.  

V. Zaharia. Secretariatul trebuie să prezinte un model clar de Metodologie.  Nu este clar câte rapoarte este 

necesar de a fi întocmite, foarte multe detalii nu sunt clare.  



Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  
a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției 2012 

 

6 

D. Visternicean. Planul de activitate al Grupului de lucru nr. 3  va fi necesar de întocmit.  Data trecută ni s-

a oferit un model de plan al grupului. Dacă aveți comentarii asupra acestuia trebuie să le expediați 

Secretariatului.  

 

Decizia Grupului de lucru. La ședința Grupului de lucru în mod obligatoriu să fie prezent reprezentantul 

Ministerului Justiției sau să fie numit un supleant.  

 

Subiectul 5. Dispoziții finale . Membrii Grupului de lucru au decis cu privire la ședința următoare :  

 

- Data: 11 Iunie 2012 

- Ora. 15:00 

- Locația : sala de conferinţe a Ministerului Justiției (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82). 

- Vor fi discutate : Regulamentul, Metodologia,  Planul de Activitate al Grupului de lucru  

- va fi stabilită dacă Acțiunea 4.3.2.1. este prioritară pentru a fi prezentată donatorilor /partenerilor de 

dezvoltare (este necesară părerea Ministerului Justiției la acest capitol).  

 
[SFÂRȘIT] 

 

Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul 3: Dumitru Visternicean        

semnătura ________________ 

 

Vice-președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul 3 : Lilian Darii                                

semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul 3 : Daniela Vidaicu                   

semnătura ________________ 

 

Anexa 1. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul 3  

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  
1 Dumitru Visternicean  Președintele Grupului de Lucru/ Consiliul Superior al Magistraturii  

 
2 Lilian Darii  Vice - Președintele Grupului de Lucru / Coordonator PT Chișinău 

  
3 Victor Zaharia Președintele CNAJGS 

4 Ana Toia (supliant) 
 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

5 Tatiana Ungureanu  
 

Uniunea Notarilor din Moldova  

6 Valentina Andronatîi  
 

Asociația Notarilor din Moldova  

7 Nadejda Hriptievschi 
 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

8 Daniela Groza   
 

Institutul de Reforme Penale  

9 Victor Munteanu  
 

Fundația SOROS 

 Membrii observatori  

 
10 

 
Dinu Mîtcu 

 
OSCE 
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11 

 
Rita Tamm 

 
OSCE 

 Membrii invitați  

 
12 

 
Bătrînac Andrei 

 
Ministerul Justiției  
 

 
13 

 
Popov Elena  

 
Ministerul Justiției  
 

 Secretariat  

 
14 

 
Daniela Vidaicu 

 

 Membrii cu drept de vot 

care au fost absenți  

de la ședință 

 

 Sabina Cerbu 

 

Ministerul Jutiției  

 Viorica Puică 

 

Institutul Național al Justiției  

 Violeta Casitoi 

 

Uniunea Avocaților 

 Elena Mocanu 

 

Liga Națională a Notarilor  

 


