
 

 

Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 
 

 

Procesul-verbal nr. 2 

al Grupului de coordonare și monitorizare a Pilonului VII 

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

22 iulie 2014 

 

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

viceministru al justiției 

 

Prezenţi:  

Membrii: 

 

 

1. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul I – Victor MICU,  

2. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul II - Valentin COVALI,  

3. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul III – Dumitru VISTERNICEAN,  

4. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul IV – Nadejda VIERU,  

5. Preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul V – Daniela VIDAICU,  

6. Vice - preşedintele grupului de lucru pentru Pilonul VI – Olga VACARCIUC,  

7. Natalia CARAUȘ - Ministerul Finanțelor, 

8. Lucreția CIUREA - Cancelaria de Stat, 

9. Adrian ERMURACHI - Cancelaria de Stat (membru supleant).  

10. Lucreția Ciurea -  Cancelaria de Stat; 

 

Participanţi la şedinţă: 

 

1. Erik SWANIDZE – Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE;  

 

2. Natalia CRISTIAN - Ministerul Justiţiei;  

3. Diana Demidețchii – Procuratura Generală;  

 

4. Iurie Levinte – Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE;  

 

5. Ion Graur - Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE.  

 

 

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

 

S-au discutat următoarele subiecte: 

 

1. Prezentarea informatiei privind componența nominală a Grupurilor de lucru Pilonii I- 

VII.  

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare. 

A fost prezentată lista componenței Grupurilor de lucru Pilonii I-VII, completată în baza 

informației recepționate de la instituții. A fost propusă candidatura Nataliei Cristian (reprezentantul 

Ministerului Justiției) în calitate de membru al Pilonului VII. Membrii grupului au decis punerea în 

discuție și votarea în cadrul ședințelor Grupruilor de lucru din luna septembrie 2014 a următoarelor 



candidaturi: a președintelui Pilonului I, Victor MICU, președintelui Pilonului V, Daniela 

VIDAICU și vice-președintelui Pilonului IV, candidatura căruia urmează a fi propusă de membrii 

grupului.   

 

2. Prezentarea  și aprobarea listei acțiunilor prioritare pentru asistența externă pentru anul 

2015.  
Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare 

În cadrul ședințelor din luna mai 2014 a grupurilor de lucru Pilonii I –VI au fost prezentate și 

discutate acțiunile prioritare pentru asistența externă în anul 2015. 

Instituțiile implementatoare au selectat acțiunile care demarează din 2015 și acțiunile care nu au 

fost realizate pînă acum din varii motive (inclusiv din motivul insuficienței financiare sau a lipsei 

experților). La pilonul VII, domeniile de intervenție sunt practic acoperite de Proiectul de asistență 

tehnică, implementat cu suportul UE. 

Lista de priorități urmează a fi aprobată de către Grupul Pilonului VII,  prezentată donatorilor și 

societății civile în cadrul ședinței comune din luna octombrie pentru ca aceștia să identifice 

domeniile de interes. Totodată, această lista va fi remisă repetat tuturor instituțiilor 

implementatoare pentru a fi completată sau modificată dacă este necesar. Acest document este 

plasat pe pagina Ministerului Justiției, rubrica Strategia de Reformă a Sectorului Justiției.  

 

3. Discuții privind gradul de realizare a acțiunilor:  

7.1.6.2  Instruirea personalului care va utiliza sistemul informaţional integrat de colectare, 

analiză şi schimb de informaţii privind implementarea reformei  

Intervenție: Iurie Levinte - Proiect de asistență tehnică implementat cu suportul UE 

Activitatea dată a fost realizată de către experții din cadrul Proiectului UE privind Susținerea 

Coordonării Reformei  în Sectorul Justiției pe parcursul desfășurării a trei evenimente, perioada 

noiembrie 2013 – aprilie 2014. 

În particular, au fost efectuate prezentări ale sistemului informaţional integrat de colectare, analiză 

şi schimb de informaţii privind implementarea reformei (format excel), precum și modului de 

completare și utilizare a acestuia. Ca urmare a prezentării sistemului membrii grupurilor de lucru și 

secretariatul în perioada februarie-martie 2014 au participat la atelierele de lucru pentru stabilirea 

coeficienților de valoare (pondere) a fiecărei componente din Planul de Acțiuni. La data de 1 și 15 

aprilie 2014 sistemul integrat a fost prezentat repetat la ședințele comune a donatorilor și societății 

civile și reprezentanților grupurilor de lucru. 

 

7.2.2.4 Elaborarea unui studiu privind îmbunătăţirea procesului de creaţie legislativă.  

A fost constituit un grup de lucru inter-instituțional care va elabora manualul actelor normative. 

Grupul s-a întrunit de trei ori șu a elaborat draftul manualului. Au fost discutate și modalitatea și 

procedura de lucru a grupului. În cadrul ședințelor din 27 și 31 mai a fost elaborat conceptul și 

structural conținutul manualului. Grupul de lucru a fost asistat de către doi experți ( local și 

internațional) din cadrul  Proiectului UE privind Susținerea Coordonării Reformei Sectorului 

Justiției în Republica Moldova. 

Dat fiind faptul că în perioada de raportare au fost întreprinse măsuri de realizare a acțiunilor 

respective și putem vorbi despre o dinamică pozitivă, se propune schimbarea calificativului din 

”Nerealizată” în ”Realizată Parțial”. 

 

4. Prezentarea  și aprobarea Planului de Comunicare 

Intervenție: Lucia Aprodu Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE 

Planul de Comunicare pentru promovarea rezultatelor reformei SRSJ 2011-2016 și asigurarea 

vizibilității contribuției UE în acest proces, a fost elaborat pentru evidențierea rezultatelor obținute în 

acest domeniu și asigurarea vizibilității contribuției UE la promovarea SRSJ. Planul a fost elaborat 

pentru perioada de iulie-septembrie 2014 și conține numărul de spoturi publicitare, emisiuni televizate, 

instruirile pentru jurnaliști și ofițerii de presă, întîlnirile publice și conferințele de presă, etc și tematica 

acestora. Planul prevede care sunt acțiunile ce urmează a fi întreprinse pînă la finele lunii septembrie și 



urmează a fi aprobat în cadrul ședinței Grupului pentru Pilonul VII și este plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiției, rubrica dedicată Strategiei. 

Comentarii, sugestii, obiecții: 

Dumitru Visterniceanu:  

Referitor la Planul de Comunicare, propun de exclus denumirea exactă a canalelor TV, în cadrul cărora 

urmează a fi promovate rezultatele reformei pentru că astfel se limitează accesul la alte canale TV, care 

nu sunt menționate expres în Plan. 

În ce privește rolul Grupului pentru Coordonarea și Monitorizarea Pilonului VII, care este un grup de 

coordonare a activității tuturor grupurilor de lucru, reiterez obiecția că în cadrul acestui grup urmează a 

fi abordate toate problemele ce apar în cadrul implementării Planului de Acțiuni și discutate toate 

dificultățile care sunt menționate de către grupurile de lucru, or acest lucru nu se face. De fiecare dată 

în cadrul ședințelor grupurilor de lucru sunt menționate problemele care necesită a fi abordate de către 

Grupul pentru pilonul VII care nu trebuie să aibă o abordare superficială și să se limiteze doar la 

aprobarea planurilor și rapoartelor. 

 

S-a decis: 
 

1. Aprobarea candidaturii Nataliei Cristian, reprezentantul Ministerului Justiției în calitate de 

membru al Pilonului VII. 

 

2. Aprobarea listei acțiunilor prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

3. Aprobarea schimbării calificativului din”Nerealizată” în ”Realizată Parțial” la acțiunile 

7.1.6.2  și 7.2.2.4. 

4. Aprobarea Planului de Comunicare cu modificările propuse. 

5. Includerea în calitate de subiect de discuție pentru agenda Grupului de lucru pentru Pilonul VII 

din luna septembrie 2014 a dificultăților de realizare a Planului de Acțiuni, Pilonii  I-VI. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei: Sabina CERBU 
 

Secretarul şedinţei: Veronica Vition 
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