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Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Pilonului VI –  

Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

 

Procesul-verbal 

al Şedinței Grupului de Lucru din 03 aprilie 2012 
 

Programul ședinței: 

15.00 – 15.20 Prezentarea conceptului şi a prevederilor de bază ale proiectului 

Regulamentului cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru create pe lângă 

Ministerul Justiţiei în vederea coordonării şi monitorizării implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Olivia Pîrţac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.20 – 15.50 Discuţii şi propuneri privind conţinutul Regulamentului 

 

15.50 – 16.20 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 

planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2011: 

6.2.1 – p. 1 

Cristina Melnic, Ministerul Justiţiei 

Olga Vacarciuc, CpDOM  

 

Discuţii privind demararea realizării activităţilor 

Victor Zaharia, Preşedintele Grupului de Lucru 

16.20 – 16.40 Discutarea unui model de elaborare a Planului de acţiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI al Strategiei 

 

Olivia Pîrţac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

16.40 – 17.00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Olivia Pîrțac și Liliana Talpă, Secretariatul grupului de lucru; Victor Zaharia, Director al Institutului de 

Reforme Penale; Cristina Melnic, Şef Direcţia generală legislaţie, Ministerul Justiției; Veaceslav 

Zaporojan, MAI; Rodica Secrieru, secretar general, Curtea Constituțională; Olga Vacarciuc, CpDOM; 

Alexandru Cocîrţă, Project Manager, PNUD Moldova; Claude Cahn, consilier ONU în domeniul 

drepturilor omului; Sorin Hanganu, UNICEF; Iana Cotoros, Departamentul Instituţii Penitenciare; Leu 

Andrei, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei; Daniela Nemerenco, Centrul de Guvernare 

Electronică; Vladimir Popa, Şef-adjunct, Oficiul Central de Probaţiune; Doina-Ioana Străisteanu, 

avocată; Mihai Lupu, avocat, membru CNAJGS şi Vladislav Gribincea, Centrul de Resurse Juridice din 

Moldova.  

 

Şedința este deschisă de Președintele Grupului de lucru, Victor Zaharia, care a propus aprobarea 

agendei. Obiecții nu sînt.   

 

1. Prezentarea conceptului şi a prevederilor de bază ale proiectului Regulamentului cu privire la 

funcţionarea Grupurilor de lucru 

 

Olivia Pîrțac a prezentat suficient de detaliat conceptul Regulamentului și a menționat că pînă la 20 

aprilie curent se vor primi propuneri vizavi de modificarea sau completarea acestuia. 

 

Olivia Pîrțac se referă la următoarele: 
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- Regulamentul cu privire la funcționarea Grupurilor de lucru create pe lîngă Ministerul Justiției este 

elaborat în baza Strategiei de reformă a sectorului justiţiei. Regulamentul are XI capitole. Dispozițiile 

generale se referă la formarea Grupurilor de lucru, dintre care șase sînt grupuri pentru Pilonii I-VI, și 

Grupul VII este un grup de coordonare a implementării Strategiei și a Pilonilor I-VI.  

 

- Așteptăm să fie publicat cît mai curînd Planul de acțiuni și chiar vom începe să facem presiuni, 

deoarece este greu de lucrat în baza unei versiuni nepublicate.      

 

- Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonilor I-VI sunt coordonatori 

de nivelul trei, care raportează către Grupul de coordonare a implementării Strategiei, coordonator de 

nivelul doi, care raportează la rândul său Consiliului național pentru reforma organelor de ocrotire a 

normelor de drept (CNROOND), creat prin Decretul Președintelui nr. 134-VI din 19.05.2011, 

coordonator superior al implementării Strategiei și Planului de acțiuni. 

 

- Grupul de lucru reprezintă un grup de specialişti – reprezentanți ai unor instituții cu rol esențial în 

implementarea respectivului pilon al Strategiei, precum și exponenți ai organizațiilor societății civile –

experți în domeniul respectiv, a cărui activitate are drept obiect coordonarea și monitorizarea procesului 

de implementare a Strategiei și Planului de acțiuni. 

 

- Anexa 1 a prezentului Regulament prezintă componența Grupurilor de lucru.  

 

- Capitolul II descrie cum s-au format Grupurile de lucru. Prin urmare, Grupurile de lucru se formează 

printr-un ordin al Ministrului Justiției. Persoanele care activează ca și membri–reprezentanți ai 

instituțiilor nominalizate pot fi înlocuite de către persoana autorizată din instituția nominalizată în 

virtutea oricăror motive, dar trebuie înlocuiți în cazul în care persoana își pierde apartenența 

profesională față de instituția respectivă pe care o reprezentă.  

 

- Persoanele reprezentând instituțiile nominalizate în grupurile de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implementării pilonilor I-VII, și/sau funcțiile respective în cazul Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei, sunt membri cu drept de vot. În afară de aceștia, în fiecare Grup de lucru 

activează un membru cu titlu de observator – reprezentant al comunității donatorilor sectorului justiției 

din Republica Moldova, precum și membri invitați, reprezentanți ai altor instituții, implicate direct sau 

indirect în implementarea Strategiei și Planului de acțiuni, prezența cărora este considerată necesară sau 

relevantă pentru activitatea optimă a Grupurilor de lucru. 

 

- În scopul eficientizării activității Grupurilor de lucru, în cadrul acestora prin ordinul Ministrului 

Justiției pot fi create subgrupuri cu competență mai îngustă. Fiecare Grup de lucru își alege un 

președinte și un vice-președinte, cu drept de a reprezenta poziția Grupului de lucru față de coordonatorii 

de nivel superior, precum și la diverse ședințe și reuniuni. 

 

- Capitolul III se referă la funcțiile, rolul Grupurilor de lucru: 

a) examinează prevederile pilonului respectiv din Strategie și Planul de acțiuni, analizează și 

concretizează acțiunile ce urmează a fi implementate; 

b) elaborează planuri de acțiuni anuale pentru implementarea prevederilor pilonului respectiv din 

Strategie și Planul de acțiuni, precum și liste de priorități; 

c) exercită acțiuni de coordonare a activităților incluse în pilonul respectiv; asigură interacțiunea dintre 

diversele instituții cu responsabilități de rigoare; dispune modul de divizare a activităților; asigură 

interacțiunea și informarea mutuală adecvată între instituțiile publice responsabile, organizațiile 

societății civile, donatori externi și orice alți implementatori relevanți, pentru a evita dublarea eforturilor, 

resurselor utilizate și a asigura un grad maximal de eficiență; 



 3 

d) analizează pregătirea instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor din Strategie și Planul de 

acțiuni sub toate aspectele, consemnând prezența sau lipsa premiselor pentru implementarea 

corespunzătoare a prevederilor Strategiei și Planului de acțiuni; 

e) monitorizează modul cum se implementează; înaintează propuneri cu privire la îmbunătățirea 

metodologiei de monitorizare;  

f) întocmeşte şi înaintează propuneri pentru implementarea corespunzătoare a prevederilor Strategiei și 

Planului de acțiuni; 

g) propune modificări la Strategie și Planul de acțiuni, cu scopul de a le îmbunătăți și adapta 

necesităților existente în societate;  

h) propune spre mediatizare anumite informații pentru informarea mai bună a opiniei publice cu privire 

la realizările existente, provocările, obstacolele sau deficiențele existente;  

i) identifică acțiunile pentru a căror realizare sunt necesare mijloace financiare sau resurse umane 

suplimentare; discută asemenea acțiuni cu potențialii donatori; 

m) activează ca un forum de discuții cu privire la mersul implementării Strategiei și Planului de acțiuni, 

provocările și obstacolele existente, asigurând ca toți actorii relevanți să fie incluși în proces și toate 

punctele de vedere să fie ascultate și luate în considerație; 

n) întocmeşte și aprobă rapoarte a căror conținut include în mod obligatoriu 1) date despre activitatea 

grupului de lucru în perioada raportată; 2) date despre mersul implementării prevederilor pilonului 

respectiv al Strategiei și Planului de acțiuni; 3) concluzii și recomandări; 

 

- Capitolul IV prevede organizarea activității Grupurilor de lucru.  

Grupurile de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I-VI se convoacă în 

ședințe nu mai rar decât o dată pe lună, iar Grupul de coordonare a implementării Strategiei se convoacă 

în ședință nu mai rar decât o dată în trei luni. Grupurile de lucru pot adopta decizii și recomandări. 

 

- La ședința Grupurilor de lucru este invitat reprezentantul instituției care nu este membru al grupului de 

lucru sau un anumit expert, dacă la ședință se discută probleme care se încadrează total sau parțial în 

responsabilitățile instituțiiei respective sau există alte motive pentru care prezența instituției respective 

sau a unui anumit expert este importantă și utilă pentru grupul de lucru și/sau pentru instituția vizată. 

 

- Ședința Grupurilor de lucru conține raportări și dezbateri. În procesul adoptării deciziilor și 

recomandărilor drept de vot au doar membrii, care pot fi înlocuiți de membri-supleanți prin autorizarea 

de rigoare a instituției reprezentate. Membrii cu titlu de observator, reprezentanții secretariatului 

grupurilor de lucru, precum și experții invitați pot să-și expună liber poziția, dar nu dețin drept de vot. 

 

- Funcția de membru a Grupurilor de lucru este compatibilă cu funcția de membru a altor grupuri de 

lucru create pentru implementarea Strategiei și Planului de acțiuni. Se prezumă că poziția membrului 

Grupului de lucru este poziția instituției care l-a delegat. În cazul în care, din motive obiective, membrul 

Grupului de lucru nu are cum să cunoască poziția instituției pe care o reprezintă, iar aflarea acesteia nu 

este de natură semnificativă pentru activitatea rezulatativă a Grupului de lucru și/sau ar tărăgăna 

nejustificat activitatea Grupului de lucru, membrul își prezintă poziția sa. 

 

- Ședințele sunt prezidate de președintele Grupului de lucru, iar în absența acestuia, de vice-președintele 

Grupului de lucru. În cazul absenței ambelor persoane, președintele ședinței se va alege ad-hoc prin 

votul celor prezenți, cu condiția ca ședința să fie deliberativă (adică, la ședință sînt prezenți cel puțin 

jumătate din membrii cu drept de vot).  

 

- Pentru orice punct de pe ordinea de zi este, de regulă, numit unul sau mai mulți raportori din cadrul 

persoanelor indicate să ofere informații cu privire la subiectul respectiv; Raportorii pot fi atât membri ai 

Grupurilor de lucru, cât și alte persoane ce dețin expertiza necesară. 
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- După epuizarea problemelor puse pe ordinea de zi, participanții la ședință propun probleme care să fie 

puse pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și nominalizează persoane și/sau instituții a căror 

prezență se consideră utilă în contextul problemei propuse spre a fi inclusă pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe.  

 

- Membrii Grupului de lucru stabilesc un principiu, conform căruia se întrunesc în ședințe: a câta 

săptămână a lunii, a câta zi a săptămânii și ora concretă. Organizarea propriu-zisă a ședințelor se face de 

către secretariat fără consultarea suplimentară a membrilor, cu excepția cazului când se deviază de la 

acordul stabilit din motive întemeiate și acest lucru nu a fost coordonat în cadrul ședinței Grupului de 

lucru. 

 

- Fiecare Grup de lucru, prin votul majorității membrilor săi, poate adopta pentru respectivul grup reguli 

de organizare suplimentare, în scopul autoreglementării detaliate a activității sale. 

 

- Următorul Capitol se referă Grupul de coordonare a implementării Strategiei, care este grup de nivelul 

2, responsabil de implementarea Strategiei și Planului de acțiuni în ansamblul său, care supraveghează 

activitatea Grupurilor de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonilor I-VI. Grupul 

de coordonare a implementării Strategiei exercită aceleași funcții ca și Grupurile de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I-VI, cu următoarele particularități: 

a) raportează față de CNROOND privind implementarea Strategiei și Planului de Acțiuni; 

b) dispune efectuarea ședințelor intersectoriale ori de câte ori este necesar; 

c) dispune schimbarea componenței Grupurilor de lucru, mărirea sau micșorarea 

numărului acestora; 

d) avizează decizia Grupurilor de lucru de a crea subgrupuri cu competență mai îngustă; 

e) soluționează conflictele între Grupurile de lucru. 

 

- Grupul de coordonare a implementării Strategiei activează, de asemenea, în calitate de supraveghetor a 

respectării prevederilor Acordului de Finanțare a sectorului justiției prin intermediului Programului de 

Suport a Politicilor Sectoriale, din momentul semnării acestuia de către Guvernul Republicii Moldova cu 

Delegația Uniunii Europene. 

 

- Capitolul VI se referă la Secretariat.   

Secretariatul este asigurat de Ministerul Justiției. În componența Secretariatului pot fi numite persoane 

angajate la Ministerul Justiției, cât și din afara acestuia. Membrii Grupurilor de lucru nu pot face parte 

din componența secretariatului. 

Secretariatul va: 

a) asigura suport tehnic Grupurilor de lucru; pregătește și organizează ședințele grupurilor 

de lucru;  

b) în coordonare cu președintele Grupului de lucru, va pregăti proiectul ordinii de zi a 

ședinței și va asigura notificarea tuturor membrilor și altor persoane, a căror prezență este 

relevantă, privind detaliile organizatorice; 

c) asigura transmiterea documentelor necesare membrilor și experților-invitați atât în 

contextul pregătirii adecvate pentru ședință, cât și nemijlocit în cadrul acesteia; 

d) pregăti proiecte de decizii și recomandări, după necesitate; 

e) lua notițe și întocmi procesul-verbal al ședinței; 

f) după întocmire și aprobare de către președintele grupului de lucru, sau persoana care a 

prezidat ședința, în cazul în care aceasta nu a fost prezidată de președinte, transmite în 

formă electronică procesul-verbal membrilor grupului de lucru și altor subiecți interesați. 

Din momentul în care este funcțională pagina web consacrată activității grupurilor de 

lucru, obligația de diseminare se exercită prin plasarea pe Internet; 

g) pregăti proiectele rapoartelor de activitate  ale Grupurilor de lucru, care urmează a fi 

discutate și aprobate în ședință. 
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- Capitolul VII descrie procedura de raportare.  

Grupurile de lucru raportează semestrial și anual cu privire la activitatea lor și progresele în 

implementarea Strategiei și Planului de acțiuni (semestriale – pînă la 15 august și anuale – pînă la 15 

februarie). 

 

- Capitolele VIII și XI se referă la colaborarea cu donatorii externi și respectiv cu societatea civilă. Aici 

există norme generale și mecanisme de cooperare cu aceste instituții. Pentru a formaliza relații de 

colaborare în scopul implementării optime a Strategiei și Planului de acțiuni Ministerul Justiției drept 

coordonator a procesului de implementare a Strategiei și Planului de acțiuni, dar și fiecare instituție în 

parte, poate semna cu donatorii și organizațiile societății civile acorduri de colaborare și/sau acorduri de 

intenții, atât bilaterale cât și multilaterale. 

 

- Ministerul Justiției asigură organizarea reuniunlor periodice între reprezentanții societății civile și 

reprezentanții Grupurilor de lucru, precum și întâlniri cu donatorii pentru a dezbate probleme vizând 

implementarea Strategiei și Planului de Acțiuni, precum și orice alte chestiuni ce vizează colaborarea 

între acești actori. 

 

- Capitolul X prezintă principiul transparenței activității Grupurilor de lucru.  

Prin intermediul Secretariatului și a Președintelui său, Grupurile de lucru vor întreprinde măsuri pozitive 

de asigurare a transparenței, precum sunt: publicarea pe pagina web și diseminarea proceselor-verbale 

ale ședințelor și rapoartelor de activitate către toate persoanele interesate; prezentarea de rapoarte 

publice în cadrul conferințelor tematice și altor evenimente cu caracter public relevante, elaborarea și 

publicarea comunicatelor de presă în cazul producerii unor schimbări a căror mediatizare se consideră 

necesară și utilă. 

 

- Dispozițiile finale sînt prezentate în Capitolul XI. Aici sînt explicate procedurile prin care s-au trecut 

pentru a forma aceste Grupuri de lucru.  

 

- De exemplu, în punctul 64 se menționează că în cazul în care reprezentantul instituției lipsește la trei 

ședințe consecutive nemotivat și la cinci ședințe consecutive motivat, Ministerul Justiției poate cere 

instituției numirea unui alt reprezentant. 

 

Victor Zaharia a mulțumit pentru prezentare.  

 

2. Au urmat discuțiile și propunerile privind conținutul Conceptului și prevederile de bază ale 

proiectului Regulamentului. 

 

Nadejda Vieru: Nu am reușit să citesc Regulamentul, de aceea voi veni cu propuneri pe parcurs. De 

asemenea, sînt membri care fac parte din mai multe Grupuri de lucru și în caz că lipsesc la trei ședințe 

nemotivat, atunci se cere numirea altui reprezentant? 

 

Olivia Pîrțac: Orice sugestii sau modificări referitoare la Regulament le așteptăm pînă la 20 aprilie 

curent.  

 

Victor Zaharia: Acțiunile care sînt prevăzute țin de anumite instituții. Vrem noi nu vrem, ele trebuie să 

fie realizate. Dacă o persoană nu are capacitate să prezinte în toate ipostazele instituția, atunci e posibil 

ca instituția să desemneze două-trei persoane, precum și supleanți. Regulamentul lasă libertate în acest 

sens. Aveți alte întrebări la Concept? 
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Alexandru Cocîrţă: Ministerul Justiției a ajuns la un consens cu toate structurile reprezentate că glasul 

persoanei care participă la ședința Grupului de lucru este și glasul instituției, că va vorbi din numele 

instituției? Să nu fie situația că da, eu am spus, dar de fapt poziția instituției este alta.   

 

Olivia Pîrțac: Despre aceasta se repetă la toate ședințele. Se prezumă că e opinia instituției și nici o 

instituție nu a afirmat că pot apărea întrebări în acest sens.   

 

Cristina Melnic: Dacă fiecare va veni cu un raport, semnat și aprobat, în așa mod nu trebuie să existe 

divirgențe.  

Întrebare: Capitolul III, punctul k) prevede „Grupurile de lucru examinează și evaluează calitatea 

studiilor efectuate, necesare pentru a purcede la acțiuni ulterioare de implementare a prevederilor 

Strategiei și Planului de acțiuni”. 

Aici Grupurile nu vor elabora proiecte de lege. Noi vom consemna că s-a implementat acțiunea sau nu. 

Rolul nostru este de coordonare, monitorizare, adică noi stabilim dacă se ating obiectivele sau nu. 

 

Sorin Hanganu: Implicarea comunității donatorului este limitată. Propunem ca această instituție să fie 

numită parteneri pentru dezvoltare. Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării 

Pilonului VI este un grup cam specific de drepturile omului. Sînt mulți parteneri care ar putea veni cu 

ajutor, și ei trebuie să vină să ajute și nu doar să monitorizeze.   

 

Olivia Pîrțac: Am lăsat să fie discutat acest fapt în Grupuri. La rîndul nostru, vom anunța donatorii 

interesați de acest Grup pentru Pilonul VI. Dacă membrii Grupului de lucru sînt de acord, se discută și se 

aprobă invitarea și a altor donatori.   

 

Vladislav Gribincea: Implicarea donatorilor este binevenită și opinia lor contează. Prin urmare, ar fi bine 

să-i invităm, în dependență de ședințe.  

 

Olivia Pîrțac: Dacă partenerii de dezvoltare sînt interesați, ar fi bine să ne anunțe cine cu adevărat vrea 

să vină. 

 

Vladislav Gribincea: Propun să fie o regulă și să includem în Regulament ca materialele, inclusiv 

proiectul agendei,  pentru ședință să fie expediate cu o săptămînă înainte de ședință și la rîndul lor, toți 

membrii, să răspundă la mesajele Secretariatului.  

 

Alexandru Cocîrţă: Referitor la punctul 57, Capitolul X, cred că nu trebuie de inclus. Ședințele sînt 

publice, de ce ele trebuie să fie declarate închise.  

 

Olivia Pîrțac: În cazul cînd se declară o ședință închisă, decizia trebuie să fie argumentată. Dacă 

considerați că trebuie exclus acest punct, discutăm și votăm. 

 

Vladislav Gribincea: Regulamentul este pentru toate Grupurile de lucru și ca să nu apară ipotetic 

întrebarea, deoarece pot exista situații diferite, trebuie de discutat și cu celelalte Grupuri. 

 

Alexandru Cocîrţă: Referitor la punctul 37, Capitolul V, de ce s-a inclus anume această listă de 

reprezentanți suplimentari și nu și alte instituții? De exemplu, aici nu se menționează avocații. 

 

Olivia Pîrțac: Se negociază un proiect de 52 mln Euro din partea UE, prin urmare ei au inclus acești 

reprezentanți, dar, evident, putem negocia.  

 

Victor Zaharia: Sîntem conceptual de acord? Oricum, pînă la 20 aprilie se primesc propunerile de 

îmbunătățire, astfel venim cu propuneri și sugestii.   

 



 7 

3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor planificate în Planul de 

acţiuni pentru anul 2011 (acțiunea 6.2.1 – p. 1) 

 

S-a dat citire acțiunii 6.2.1 (p.1) din Planul de acțiuni. 

 

Cristina Melnic: Ministerul Justiţiei și CpDOM nu au elaborat asemenea studiu, dar au beneficiat de 

studii care deja există în acest sens elaborate de PNUD, CoE, ADEPT, etc. Avem un material vast. 

Avem legea cu privire la avocații parlamentari. La 25.11.2011 a fost format un grup de lucru și deja au 

avut loc două ședințe de lucru. Următoarea ședință probabil va fi săptămîna viitoare. Proiectul va fi 

transmis membrilor Grupului de lucru.   

 

Olga Vacarciuc: Nu înțeleg de ce s-a inclus acest punct. Noi de fapt nu am propus efectuarea studiului 

deoarece am avut acele trei studii, prin urmare am purces la elaborarea proiectului de lege. Putem aduce 

studiile deja efectuate și putem expedia electronic materialul (se anexează).  

 

Vladislav Gribincea: Poate totuși expediem rapoartele tuturor membrilor Grupului de lucru pentru a le 

avea. Ar fi bine de expediat Secretariatului, care ulterior va expedia informația tuturor. La fel, trebuie de 

plasat pe pagina web toate studiile, rapoartele, etc.  

 

Olivia Pîrțac: Dacă aveți prezentări, rapoarte rugăm să le expediați din timp.    

 

4. Discutarea unui model de elaborare a Planului de acţiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 

coordonarea şi monitorizarea Pilonului VI al Strategiei 
 

Victor Zaharia: Strategia și Planul de acțiuni au întîrziat, astfel acțiunile planificate pentru anul 2011 se 

raportează respectiv mai tîrziu. Noi trebuie să vedem ce se întîmplă și să sesizăm instituția 

implementatoare ce nu s-a realizat. Prin urmare, urmează să elaborăm un plan de acțiuni pentru anul 

2012.      

 

Dl Zaharia oferă cuvîntul Oliviei Pîrțac pentru a prezenta un model de plan de activitate pentru anul 

2012, explicînd fiecare secțiune în parte, în vederea facilitării lucrului Grupului de lucru. Au urmat 

discuții și propuneri la Planul de activitate. 

 

Alexandru Cocîrţă: Acesta este un Plan al Planului. Este Strategia, pentru ce e nevoie de plan?  

 

Vladislav Gribincea: Este necesară cooperarea cu instituțiile implementatoare și anume noi putem 

solicita de la autorități/instituții planul lor cu titlu de informare și pentru a nu scăpa din vedere o acțiune 

sau alta. Noi trebuie să știm ce s-a realizat și ce nu s-a realizat. Acum solicităm planul instituției, iar 

peste un an iarăși cerem această informație. Primul an va fi mai greu, iar apoi – mai ușor. 

 

Olivia Pîrțac: Noi trebuie să analizăm unde nu este capacitate și de ce anume este nevoie. 

 

Victor Zaharia: Secretariatul Grupurilor de lucru trebuie să colaboreze cu instituția responsabilă pentru 

activitate. 

 

Rodica Secrieru: Poate solicităm de la instituții să elaboreze propriile planuri, separate pentru Grupul de 

lucru, pentru a nu dubla lucrurile. Astfel, cerem această informație pentru raportare. La fel, putem 

solicita periodic ce s-a demarat, ca să nu scăpăm ceva. 

 

Olivia Pîrțac: Prin planul nostru va fi mai ușor să realizăm activitățile. 

 

Vladislav Gribincea: Forma planului va fi discutată și aprobată în fiecare Grup de lucru. 
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Victor Zaharia: Fiecare instituție demarează un Plan intern în cadrul instituției sale, astfel ar fi bine să 

fim informați în cadrul ședințelor ulterioare despre aceste planuri. Propunem ca fiecare să vina cu 

sugestii referitoare la proiectul Planului.  

 

5. Chestiuni organizatorice și discuții generale 

 

Victor Zaharia: Este necesar să decidem cum elaborăm procesul verbal al ședințelor: detaliat în formă 

de scenogramă sau se indică informația generală (succintă) și cînd e nevoie se revine la înregistrarea 

audio.  

 

Se acceptă procesul verbal elaborat succint. 

 

Următoarea ședință s-a fixat pe 15 mai 2012, ora 15:00. 

 

Pe agenda ședinței următoare se propun pentru discuţii: prioritățile pentru asistență externă pentru anul 

2013, propunerile privind modelul Planului de acțiuni pentru 2012 referitor la Pilonul VI și planificarea 

în cadrul instituției implementatoare.  

 

Prin e-mail se va ţine legătura între membrii grupului şi Secretariat pentru a discuta referitor la 

activităţile ulterioare, proiectul agendei, acţiunile care se vor raporta, etc.    

 

Victor Zaharia a mulţumit tuturor membrilor pentru participare la ședință. 

 

Toate subiectele prevăzute în agenda şedinţei de azi au fost discutate şi şedinţa a fost declarată închisă.  

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1.   Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Proiectul Regulamentului cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul 

Justiţiei în vederea coordonării şi monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016  

3. Modelul Planului de acţiuni pentru anul 2012  

4. Studiile și proiectul de lege cu privire la instituția avocatului parlamentar (poporului) pezentate de 

Olga Vacarciuc, CpDOM și Cristina Melnic, Ministerul Justiției 

5. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

 

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

 

Președintele Grupului de lucru – Victor Zaharia 

 

Secretarul ședinței – Liliana Talpă   


