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Data: 4 aprilie 2014 

Ședința nr. 2 (2014) 

Locul desfășurării: Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea Raportului anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei  pentru anii 2011 – 2016. 

Intervenție: Sabina Cerbu,viceministru al justiției.  

2. Discuții privind Raportul anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei de Reformă 

în Sectorul Justiției pentru anii 2011 – 2016. Aprobarea Raportului. 

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare   

3. Concluzii. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. În total participanți la 

ședință – 12 persoane, conform anexei. 

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului anual 2013 privind gradul de implementare a 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei  pentru anii 2011 – 2016. 

Sabina CERBU: 

A se declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VII. Scopul 

ședinței este audierea si aprobarea Raportului anual privind gradul de implementare a Planului de 

Acțiuni al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2013. 

Stimati colegi, Raportul anual, conform Metologiei, urmeaza a fi aprobat in cadrul ședintei de astăzi a  

Pilonului VII. Ulterior acest raport va fi prezentat Consiliului Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept, ședința căruia va avea loc pe data de 10 aprilie curent. Acest raport este 

format din doua parți, partea analitică si partea tabelară. Partea tabelară reprezintă rapoartele propriu 

zise ale Grupurilor de lucru pe Pilonii I –VII care au fost deja aprobate in cadrul ședințelor din lunile 

februarie-martie 2014 si plasate pe pagina web a Ministerului. Raportul a fost expediat tuturor 

membrilor înainte de ședință si chiar am primit anumite sugestii si recomandări referitor la conținutul 

acestuia de la unele institutii. Vreau sa menționez că pentru prima dată, partea analitică reprezintă o 

analiză profundă a gradului de realizare a acțiunilor nu doar sub aspect numeric cum a fost in Raportul 

anual pentru anul 2012, dar si calitativ, fiind arătat impactul realizării acțiunilor. Un exemplu în acest 

sens poate servi Pilonul I, instituirea funcţiei de asistent judiciar, or, una din cele mai dese probleme 

invocate atunci când era constatat nivelul jos al calității hotărârilor de judecată era volumul mare de 

lucru al judecătorului, lipsa de resurse de personal pentru suportul judecătoriului, numărul mare de 

dosare, etc. Astfel, până la finele anului 2013, în sistem au fost create 450 locuri de muncă de asistenţi 

judiciari, dintre care 64 de unităţi au revenit CSJ. În sistemul judecătoresc au fost create aproape 500 de 
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locuri de muncă. Alt exemplu poate servi acțiunea ce tine de obligația de a înregistra audio ședințele de 

judecată, și implementarea programului de gestionare a dosarelor PIGD, realizarea căreia  va asigura 

evidență clara a dosarului, neimplicarea factorului uman prin urmare – prevenirea actelor de influență 

asupra rezultatului examinării cauzei sau a actelor de corupție,etc.  Astfel de exemple sunt prezentate 

pentru fiecare pilon separat, fapt ce va determina o înțelegere mai clară a impactului reformei de catre 

societate. 

Totodată, in premieră, am adăugat o anexă  nouă care stabilește acțiunile desuete. În cadrul ședințelor 

Grupurilor de lucru s-a discutat oportunitatea excluderii acţiunilor desuete care nu pot fi calificate ca 

„realizate” sau „nerealizate”. Ordinul de modificare a  Metodologiei deja a fost semnat si modificarile 

prevad in acest sens si calificativul „actiuni desuete”. 

In continuare, Veronica Vition, coordonatorul echipei de secretariat, va prezenta intr-o manieră 

succintă Raportul anual pentru a decide ulterior aprobarea acestuia. 

 

Subiectul 2. Discuții privind Raportul anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei de 

Reformă în Sectorul Justiției pentru anii 2011 – 2016. Aprobarea Raportului. 

Intervenție: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de coordonare și monitorizare   

 

Raportul Anual privind gradul de implementare a Strategiei pe anul (perioada de raportare fiind 

ianuarie 2013 –decembrie 2013) reprezintă de fapt rezultatul eforturilor tuturor actorilor implicați în 

procesul de coordonare si monitorizare si vreau sa multumesc tuturor membrilor prezenti pentru 

sustinerea acordata în elaborarea acestuia. 

Conform Raportului din cele 258 de acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 154 sunt 

realizate, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acțiuni, 79 sunt parțial realizate (30%) 19 nerealizate 

(8% din totalul de acțiuni) 6 acțiuni au fost declarate irelevante (2%).  

Raportul pentru anul 2013 este un raport mai complex fata de raportul anului  2012 si include mai 

multe compartimente noi cum ar fi, Mecanismul de colaborare cu partenerii de implementare (donatorii 

si societatea civilă), asigurarea transparenței și comunicării pentru promovarea rezultatelor Strategiei de 

reformă în sectorul justiției și compartimentul acoperirea financiară a acțiunilor de implementare a 

Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției. Mai mult decît atît, in raport este prezentat si procentajul de 

absorbție a mijloacelor financiare alocate pentru reformă cu exemple pe instituții cu cea mai mare si cea 

mai mică rată de absorbție.Totodată, cu suportul experților din cadrul proiectului am inclus și tabele 

privind numărul de acțiuni realizate, realizate parțial și nerealizate pe instituții. 

La finele Raportului am inclus și dificultățile si provocările care au determinat realizarea parțială sau chiar 

nerealizarea unor acțiuni, aceste dificultăți si provocări fiind structurate in dependență de specificul lor.  

Raportul conține si soluțiile si perspectivele pentru eliminarea provocărilor in realizarea Strategiei. 

Vreau sa menționez ca partea analitică a raportului trebuie sa se bazeze pe partea analitică a rapoartelor 

anuale a Pilonilor I-VII care , la moment,  se află in faza incipientă, și din acest motiv a fost mai dificil de a 

efectua o analiză completă și profundă a impactului realizării acțiunilor. 

Nu ne vom opri la realizările si restanțele pe fiecare pilon separat pentru ca acestea au fost discutate  foarte 

detaliat in cadrul ședințelor de lucru. Dacă sunt careva recomandări sau obiecții vis-a vis de conținutul 

raportului, Vă rog să le expuneți , dacă nu. Propun aprobarea acestuia.  

  

Dumitru Visterniceanu: 

Raportul anual 2013 este un raport foarte detaliat si bine structurat si noi trebuie să-l aprobăm așa cum 

prevede Metodologia. Menționez însa că pe parcursul tuturor ședințelor Grupurilor de lucru pe Pilonii 

I-VI au aparut mai multe probleme întîlnite de către instituții pe parcursul implementării acțiunilor. De 

cele  mai multe ori aceste dificultăți nu pot fi soluționate in cadrul ședințelor și au fost propuse pentru a 

fi discutate in cadrul Pilonului VII care este unul de coordonare și monitorizare superior altor Piloane. 

În cadrul ședințelor Pilonului VII noi trebuie să discutăm problemele apărute și să încercăm să 

identificăm soluții.  Drept exemplu poate servi elaborarea Legii cu privire la notariat, termenul scadent 

al căreia a expirat demult si care nicidecum nu poate fi realizată, pentru că sunt mai multe neînțelegeri 

dinte actorii interesați. De nenumarate ori s-a propus ca în cadrul ședințelor Pilonului VII aceste 

probleme să fie puse in discuție dar fără rezultat.  Problemele si dificultățile pot fi ușor depistate din 

procesele – verbale si necesită a fi discutate, or în caz contrar nu vom avea nici un rezultat. Trebuie de 
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discutat care sunt motivele obiective care împiedică realizarea acțiunilor, responsabilii de depășirea 

termenelor si neexecutarea acțiunilor, măsurile care se impun, etc. Poate aceste probleme necesită a fi 

abordate chiar in cadrul Consiliului Național. 

Veronica Vition: 

Dle Visterniceanu, agenda ședințelor următoare se va focusa in special pe acțiunile scadente care nu au 

fost realizate sau parțial realizate pentru a identifica care sunt motivele. De asemenea, pentru fiecare 

Pilon vom extrage din procesele verbale  și le vom include in agendă. Planificăm și ședințe preparatorii 

cu persoanele care sunt membri ai Grupurilor si raportorii. 

 

Sabina Cerbu:  

Menționez și practica grupurilor de lucru, care deja a devenit un precedent, de a solicita printr-un 

demers oficial informații privind starea de lucruri si motivele realizării parțiale sau nerealizării unor 

acțiuni. Aceste demersuri responsabilizează instituția implementatoare. Eventual, vom planifica si 

organiza ședințe cu instituțiile responsabile pentru a identifica exact motivele neexecutării unor acțiuni. 

Procesul de coordonare si monitorizare este unul continuu si in permanență poate fi îmbunătățit în 

special acum cînd beneficiem de suportul proiectului UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției”. 

 

3. Concluzii. 

Sabina Cerbu: 

Pentru ședințele următoare ale grupurilor de lucru vom planifica si organiza ședințe cu instituțiile 

responsabile si co-executorii acestor acțiuni. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

Grupul de lucru a aprobat unanim Raportul Anual 2013 privind gradul de implementare a Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei  pentru anii 2011 – 2016. 

 

 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

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  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                Sabina CERBU                                                                    Veronica VITION 

  

 

                     

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VII 
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Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Sabina CERBU Ministerul Justiției, Viceministru, Președintele Grupului 

de Lucru pentru Pilonul V 

2 Ludmila DIMITRIȘIN Ministerul Finanțelor 

3 Adrian ERMURACHI Cancelaria de Stat 

4 Ludmila LUPU Vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul II 

5 Dumitru VISTERNICEANU Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

6 Nadejda VIERU Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul IV 

7 Victor ZAHARIA Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul VI 

B. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

2 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării 

reformei în domeniul justiției” 

3 Eugen POPOVICI Consiliul Național pentru Reforma Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept 

C. Secretariat  

1 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Oleg EFRIM Ministrul Justiției 

2 Vladimir GROSU Vice-președinte al Grupului de Lucru pentru Pilonul VII 

3 Daniela VIDAICU Cabinetul ministrului 

4 Domnica MANOLE Vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul I 

 


