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PROCES VERBAL N° 6 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
 

 

Data: 27 Septembrie, ora 15:00  

Locul desfășurării: sala 104 (Ministerul Justiție, str. 31 August 1989, nr. 82). 

Moderator: Sabina CERBU, președintele Grupului de Lucru nr.3. 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

15:00 – 15:15 Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Intermediar 

Secretariat: Daniela VIDAICU  

15:15 -  15:45 Dezbateri și discuții pe marginea conținutului Raportului de Monitorizare Sectorial 

Intermediar. Aprobarea Raportului de Monitorizare  

15:45- 16:00 Stabilirea Agendei pe termen mediu a Grupului de lucru pentru Pilonul V (semestrul 

II, anul 2012) 

16:00 – 16:15 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor 

 

Dna. Sabina Cerbu a făcut o prezentare succintă a Agendei ședinței care a fost votată de membrii prezenți. 

S-a constata că cvorumul a fost întrunit astfel încât Grupul de lucru poate să decidă asupra chestiunilor 

prevăzute pe ordinea de zi (fiind prezenți 5 membri din cei 10 membri cu drept de vot). Totodată, este 

necesar a se menționat că Ședința cu nr. 6 a fost programată inițial pentru data de 13 septembrie dar 

aceasta nu a avut loc din lipsa de cvorum.  

 

  I.    Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Intermediar 

Daniela Vidaicu. Raportul de Monitorizare Sectorial Intermediar a fost întocmit conform prevederilor 

Proiectului Metodologiei de Monitorizare a implementării Strategiei și Planului de acțiuni. Astfel, au fost 

compilate informațiile remise Secretariatului din partea instituțiilor implementatoare precum și 

informațiile obținute în urma discuțiilor din cadrul ședințelor Grupului de lucru pentru Pilonul V. A fost 

analizat modul re implementare al fiecărei acțiuni, fiind stabilit gradul de realizare al acesteia în funcție 

de aprecierea făcută de instituția implementatoare și de către Grupul de lucru în cadrul ședinței respectivă 

când a fost raportat modul de realizare.  

Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Pentru perioada de raportare trimestrul IV 2011- 

trimestrul II 2012, au fost supuse procesului de monitorizare privind implementarea și modul de realizare 

12 acțiuni din Planul de acțiuni din cadrul a 2 Direcții strategice ale Pilonului V, dintre acestea: 4 acțiuni 

sunt realizate, 3 acțiuni sunt realizate parțial, 4 acțiuni sunt nerealizate. Este de reamarcat că realizarea 

unei acțiuni a fost considerată neoportună din consideratul că premisele care au dus la decizia de 

implementare a acesteia au dispărut din motive obiective. Nivelul de realizare al acțiunilor a fost apreciat 

de către instituțiile implementatoare conform Rapoartelor de activitate intermediare și de către Grupul 

sectorial pentru Pilonul III în cadrul ședințelor de lucru lunare.  

Rezultatele cooperării cu partenerii de dezvoltare. Pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de 

acțiuni pentru Pilonul V următorii parteneri de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a acorda 

asistență: USAID (domeniul – instruirii în domeniul examinării cauzelor economice), BERD / UNDP 

(domeniul – recunoașterea și executarea deciziilor instanțelor străine și arbitrale). 

Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile 

pentru implementarea acțiunilor (conform Planului de acțiuni: Ministerul Justiției, Institutul Național al 
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Justiției, Centrul de Guvernare Electronică) prin intermediul Rapoartelor de activitate intermediare care 

au fost recepționate de către Secretariat până la 20 iulie, 2012. Totodată, au fost luate în considerare 

deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul V pe 

parcursul celor 5 ședințe întreprinse până la acest moment.  

Raportul a fost întocmit în conformitate cu criteriile stabilite de Proiectul Metodologiei de monitorizare a 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate 

informații cu privire la: termenele și nivelul de realizare al acțiunilor; măsurile întreprinse, mijloacele 

financiare utilizate / parteneriate cu donatori pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind 

procesul de realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care au fost expediate 

Secretariatului. Pentru a oferi un impact vizual considerabil asupra realizării acțiunilor s-a optat pentru 

aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate partial – 

galben; acțiuni nerealizate – roșu.  

Raportul a fost întocmit de către Secretariat până la daca de 15 august, și a fost prezentat Grupului de 

lucru pentru examinare. Raportul este pus în discuție pentru a fi aprobat și prezentat ulterior Grupului de 

coordonare.  

2. Dezbateri și discuții pe marginea conținutului Raportului de Monitorizare Sectorial Intermediar. 

Aprobarea Raportului de Monitorizare 

Raportul de monitorizare a fost supus discuțiilor. Astfel, membrii Grupului de lucru au formulat 

următoarele comentarii ș recomandări pentru a fi rectificat textul prezentat de către Secretariat: 

 

1. Acțiunea 5.1.1. punct. 1 

- studiul este finalizat  

 

2. Acțiunea 5.1.1. punct. 3 

- este nevoie de a indica documentul probator / contractul de locațiune. În acest sens urmează a-l contacta 

pe dl. Bragoi / DAJ 

 

3. Acțiunea 5.1.2. punct. 1 

- este necesar de a modifica lista instituțiilor responsabile pentru implementarea acțiunii prin excluderea 

”Consiliului de mediere”. Consiliul de mediere se supuse Ministerului Justiției, care este indicat primul în 

lista instituțiilor implementatoare (notă: lista instituțiilor este preluată în forma exactă prevăzută de Planul 

de acțiuni)  

 

4. Acțiunea 5.1.4. punct. 1 

- este necesar de a solicita din partea expertului care efectuiază studiul, Raportul său de activitate care să 

reflecte la ce etapă este cu realizarea acestei acțiuni 

 

5. Acțiunea 5.2.1. punct. 1  

- este necesar de a indica drept partener de dezvoltare care a asigurat asistență în vederea realizării acestei 

acțiuni – UNDP 

- este necesar de a indica că proiectul de lege a fost supusă expertizei germane 

- urmează a fi atașată la Raportul de monitorizare Scrisoarea prin care se confirmă expedierea proiectului 

de lege către Guvern 

 

6. Acțiunea 5.2.1. punct. 2 

- acțiunea urmează a fi considerată nerealizată la această etapă întrucât nu au fost prezentate probe care să 

demonstreze demararea implementării acesteia conform termenelor stabilite de Grupul de lucru 

- dacă există deja studii comparative cu practica altor state, să fie atațate la Raportul de monitorizare 

- de rectificat capitolul ”dificultăți” 

 

Acțiunea 5.2.1. punct. 3  

- rectificarea capitolului ”dificultăți” 
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Acțiunea 5.3.1. punct. 1 

-  de rectificat ”Nota” – urmează a verifica termenele indicate de către MJ în aceste comentarii 

- la capitolul dificultăți de indicat că Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicației nu au fost 

contact până la această etapă cu privire la existența acestei acțiuni și la modul de realizare 

- pentru acest studiu a fost instituit un ToR de către Ambasada SUA, în vederea contractării unui 

expert/grup de experți/ etc.  

- de anexat la Raportul de monitorizare ToR  

 

Acțiunea 5.3.2. punct. 1  

- pentru acest studiu a fost instituit un ToR de către Ambasada SUA, în vederea contractării unui 

expert/grup de experți/ etc 

- la capitolul ”Dificultăți” de indicat că Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicației nu au fost 

contact până la această etapă cu privire la existența acestei acțiuni și la modul de realizare  

- de rectificat ”Nota” – urmează a verifica termenele indicate de către MJ în aceste comentarii 

 

Acțiunea 5.3.3. punct. 1  

- de anexat la Raportul de monitorizare următoarele documente : Proiectul de lege, Nota informativă, 

Scrisoarea de expediere a acestuia  către Cancelaria de Stat  

- de rectificat ”Nota” – urmează a verifica termenele indicate de către MJ în aceste comentarii 

- urmează a fi indicat că acțiunea este realizată  

 

Decizia Grupului de lucru. Se acceptă comentariile.  

Decizia finala a Grupului de lucru. Raportul de Monitorizare prezentat se aprobă cu comentariile și 

sugestiile efectuate pe parcursul discuțiilor. Secretariatul urmează a completa documentul și a-l remite 

ulterior Grupului de coordonare conform Metodologiei.  

3. Stabilirea Agendei pe termen mediu a Grupului de lucru pentru Pilonul V (semestrul II, anul 2012) 

Secretariatul a realizat un Draft al Agendei pentru termen mediu, după cum urmează :   

Nr. Data preconizată pentru 

desfășurarea ședinței 

 

Subiectele preconizate pentru a fi discutate Comentarii 

1. 25 Octombrie 2012 

Ora 15:00 

 

1. Analizarea rezultatelor privind adoptarea 

Raportului de Monitorizare Intermediar de către 

Grupul de coordonare.  

2. Elaborarea Planului de activitate al Grupului de 

lucru pentru Pilonul V, pentru anul 2013.  

3. Raportarea privind implementarea activităților 

pentru care termenul de realizare este primul semestru 

al anului 2012, dar care a fost extins din considerente 

obiective.  

4. Sumar privind implicarea donatorilor la realizarea 

activităților prevăzute pentru anul 2012.  

5. Alte subiecte relevante.  

/ invitat Burghelea Pavel  

 

Act.5.1.1. punct.1 

Act.3.3.2. punct.1 

2. 22 Noiembrie 2012 

Ora 15:00 

 

1. Raportarea cu privire la modul și termenele de 

realizare a acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni 

pentru semestrul II al anului 2012 (Partea I).  

2. Dialog cu reprezentații donatorilor despre intențiile 

de asistență acordată pentru anul 2013 în vederea 

asigurării bunei implementări a Srategiei și Planului 

de Acțiuni. 

3. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de 

lucru pentru Pilonul V, pentru anul 2013.  

4. Alte subiecte relevante.  

 

Act. 5.2.1. punct.2 

 



 4 

3. 6 Decembrie 2012 

Ora 15:00 

 

1. Raportare cu privire la modul și termenele de 

realizare a acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni 

pentru semestrul II al anului 2012 (Partea II).  

2. Alte subiecte relevante.  

 

Act. 5.1.2. punct.1 

Act. 5.1.4. punct.1 

Act. 5.1.4. punct.2 

Act. 5.2.1. punct.3 

Act. 5.2.2. punct.1 

Act. 5.3.1. punct.1 

Act. 5.3.2. punct.1 

Act. 5.3.3. punct.1 

 

 

Comentarii: 

- Ședința din octombrie să fie realizată în data de 25; 

- Propunere de a include ca subiect pentru Agenda din 25 octombrie discutarea concluziilor Grupului 

de coordonarea în urma analizei Raportului de monitorizare a Grupului de lucru pentru Pilonul V; 

- Propunerea de a include drept subiect pentru ședința din 25 octombrie – elaborarea Panului de 

activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V, pentru anul 2013; 

- De a fi invitat Dl. Pavel Burghelea din cadrul Ministerului Justiției pentru a explica mai multe detalii 

cu privire la modul de realizare a acțiunilor specifice din Planul de acțiuni pentru Pilonul v ce țin de 

e-justice.  

 

Decizia Grupului de lucru. Se aprobă unanim Draftul cu mențiunea de a indica de fiecare dată în Agendă 

subiectele adiționale la sugestia membrilor Grupului de lucru. 

 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor 

 

Următoarea ședință: 
- Data : 25 Octombrie 2012, ora 15:00  

- Locație: Ministerul Justiției  

 

Subiecte pe ordinea de zi: subiectele indicate în Agenda pe termen mediu pentru data de 25 octombrie 

2012 

 

Acest proces verbal este întocmit într-un singur exemplar și este făcut public pe pagina web a 

Ministerului Justiției.  
[SFÂRȘIT] 

 

Președintele Grupului de lucru – Sabina CERBU __________________ 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1. Prezența la ședința din 27 Septembrie . 

Notă – Membrul Consiliului de mediere nu a fost desemnat la această etapă.  

Nr. Nume /Prenume Instituția 

 Membrii cu drept de vot prezenți 

1 Sabina Cerbu Ministerul Justiției 

2 Adela Harunjen  Camera de Comerț și Industrie/ Curtea de Arbitrj Comercial 

Internațional  

3 Andrei Gruia Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

4 Eugen Chistol  Ministerul Economiei  
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5 Eugenia Chistruga Institutul Național al Justiției 

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Vladimir Bezede Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

2 Dumitru Visternicean  Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Ion Tornea IDIS Viitorul 

4 Dinu Armașu Asociația investitorilor străini 

 5 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

 Membri observatori 

 Artur Răducan  Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

1 Vidaicu Daniela Secretariat 

2 Daniela Sorahmetov Ministerul Justiției / Secretariat  

 

 


