
Stenograma ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

Pilonului I al Strategiei de reformare a sectorului justiției  

pentru anii 2011-2016 şi a Planului de acţiuni la Strategie 

 

6 aprilie 2012 
 

Locul desfăşurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiţiei  (oficiul 104, str. 31 August 1989, 

nr. 82) 

 

Moderator: Nichifor Corochii, preşedintele Grupului de lucru 

 

14.00 – 14.20 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  

14.20 – 14.50 Discuţii şi propuneri privind conţinutul proiectului Regulamentului 

 

14.50 – 15.20 Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a 

acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2011 

 

Lilia Ioniţă, Ministerul Justiţiei 

15.00 – 15.30 Discutarea unui model de elaborare a Planului de acţiuni pentru anul 

2012 al Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului I al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Olivia Pîrţac, Secretariatul Grupurilor de lucru 

15.30 – 16.00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 
Nichifor Corochii: S-a înmînat la toți agenda ordinii de zi, dacă sunt careva obiecții, propuneri 

pe marginea ordinii de zi... Deci, se acceptă, în principiu, atît ca tematică, cît și ca durată de 

desfășurare a ședinței. Dacă se acceptă și nu sunt alte propuneri, dna Pîrțac, la prima întrebare, 

vă rog, dacă ne pteți ceva comunica. 

 

Olivia Pîrțac: Dacă toată lumea se cunoaște sau dacă e cazul să facem prezentările, în tot cazul 

o mai avem alături și pe Stela Pavlov. Ea o să fie secretarul principalul secretar al Grupului de 

lucru și, de regulă, de la ea o să primiți measjele, tot ei puteți sa-i trimiteți sau ea o să vă sune în 

caz de ceva. De asemenea, puteți să mă sunați și pe mine, eu, de asemenea, o să fiu la ședințe și o 

să încerc să fiu la curent cu toate aspectele. 

 

Acuma direct la ordine de zi și la conceptul Rugulamentului. O parte din dvs. ati fost și la alte 

ședințe și sunteți membri în mai multe grupuri de lucru, o altă parte sunt sigură că a citit acest 

Regulament înainte de această ședință, de aceea o să încerc, în măsura posibilităților, să fiu mai 

succintă în această prezentare, dar, în același timp, să mă refer la principalele norme ale acestui 

Regulament pentru ca să ne exercităm și funcția de informare și poate, eventual, acei care au citit 

mai puțin atent Regulamentul să știe care sunt prevederile de bază. 

 



Ideea este să discutăm aspectele principale ale acestui Regulament. Dacă aveti propuneri de a 

include alte norme sau dacă aceste norme nu sunt cele mai adecvate să le discutăm pe cele de 

ordin conceptual după prezentarea mea, iar cele de ordin lingvistic, stilistic să ne le trimiteți prin 

e-mail. 

 

Regulamentul este elaborat în virtutea prevederilor Strategiei de reformă a justiției și anume pct. 

7.1.2. Elaborarea acestuia, ca și crearea celor 7 Grupuri de lucru este prevăzută în Planul de 

acțiuni. În esență, așa cum e prevăzut și în Planul de acțiuni, Grupurile se numesc de coordonare 

și monitorizare a implementării fiecărui Pilon din Strategie. 

 

În acest Regulament am încercat să definim cam ce-ar însemna coordonarea și monitorizarea 

Strategiei, adică care ar fi funcțiile și modul de activitate a acestor Grupuri. 

 

Asa cum este conceput în forma inițială, acest Regulament are XI capitole și o Anexă, în care 

este specificată componența fiecărui Grup. Avem create 7 Grupuri de coordonare și monitorizare 

a Strategiei. Primele 6 Grupuri se referă fiecare la cîte un Pilon, Grupul 7 se referă, de fapt, la 

două aspecte: Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului VII, dar și Grupul pentru 

coordonarea implementării întregii Strategii, fiind numit chiar în Planul de acțiuni Grupul de 

coordonare a implementării Strategiei. Este un Grup de nivel superior, de nivelul II, care la 

rîndul său, de asemenea, va raporta CNROOND creat la 19.05.2011 și care ne așteptăm că va fi, 

posibil, modificat din moment ce avem și Președinte. 

 

Grupul de lucru este un Grup de specialiști 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. Deci, specificam  

că, componența exactă a grupurilor de lucru se include în Anexa nr. 1 a prezentului Regulament 

și dacă considerați că anumite componente nu sunt cele mai adecvate și anumite instituții trebuie 

să fie, neapărat, ca și membri cu drept de vot, de asemenea, și, în acest sens, așteptăm 

propunerile pînă la 20.04 ca să finalizăm în totalitate componența Grupurilor de lucru. 

 

Procedura de formare a Grupurilor de lucru (GL) se referă la Capitolul II. Deja am vorbit cum s-

au format aceste GL. Ideea esențială pe care am spus-o și în alte GL, ca implementator este 

instituția și nu persoana individuală, respectiv, membrul GL fiind reprezentantul instituției. În 

momentul în care, persoana respectivă își pierde funcția respectivă, instituția urmează să schimbe 

acea persoană, dar poate să o schimbe și pe parcurs. 

 

Vom avea în aceste GL membri cu drept de vot, cu titlu de observator și alte categorii de invitați. 

Membrii cu dept de vot sunt membrii care sunt incluși propriu-zis în Anexă la Regulament. 

Membrii cu titlu de observator avem, deocamdată, reprezentantul comunității donatorilor. 

Comunității donatorilor au avut o înțelegere în interiorul său de a delega un reprezentant al său 

ca și observator, care, la rîndul său, face rapoarte sau informează pe ceilalți donatori. De fiecare 

dată vom avea membri invitați, care, în dependență de subiect, în dependență de situație, sunt 

relevante pentru lucrul nostru sau lucrul nostru e relevant pentru ei. Componența Grupurilor de 

lucru ar putea fi modificată, numărul Grupurilor de lucru ar putea fi mărit sau desfiinţat, dacă se 

va considera necesar. 

 

Fiecare Grup de lucru va avea, deja are, un președinte și un vice-președinte, din moment ce s-a 

ales la ședința precedentă.  

 

Funcțiile Grupului de lucru (capitolul III) se împart în funcții de coordonare și funcțiii de 

monitorizare. Se prezintă succint punctul 14 din proiectul Regulamentului. 



Următorul capitol se referă la organizarea activității GL  și este deja clar cum vom activa. Vom 

activa în cadrul ședințelor GL. Ideea este să ne întrunim în aceste ședințe nu mai rar de o dată pe 

lună. 

 

GL vor adopta decizii și recomandări, dar dacă nu va fi să se adopte o decizie sau o 

recomandare, am prevăzut și ideea cînd se vor constata anumite rezultate va exista forma de a lua 

act de evoluțiile existente și acest lucru se va consemna în procesul verbal. 

 

În ședința Grupurilor de lucru participă membrii acestuia, membrii cu titlu de observator, 

reprezentanții secretariatului Grupurilor de lucru, precum și orice experți invitați a căror prezență 

este relevantă. 

 

Regulamentul prevede posibilitatea de a numi membri supleanți. Noi vom activa timp de 5 ani, 

ideea este de a evita, în măsura posibilităților, absența membrilor ce poate tergiversa procesul 

nostru de monitorizare și de coordonare a activității. 

 

Funcția de membru a Grupurilor de lucru a căror activitate este reglementată de prezentul 

Regulament 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. Este foarte important ca membrul să reprezinte poziția 

instituției respective. 

 

În continuare se prezintă proiectul Regulamentului pe fiecare punct în parte.  

 

Nichifor Corochii: Stimați colegi, acesta a fost raportul dnei Olivia. Dacă sunt careva propuneri, 

noi le-am expus într-o altă ședință. Dacă cineva dorește să expună propuneri pe proiectul de 

Regulament ... 

 

Valentin Coval: Ar trebui să mai repetăm, dacă ați fost în ședințele precedente și ați vorbit la 

probleme... 

 

Nichifor Corochii: Nu, cred că e mai bine să spună și alții, ceea ce s-a spus, eu mă uit, s-a 

înregistrat și, într-o măsură oarecare, s-a luat în considerare. Poate sunt alte idei care ... 

 

Valentin Coval: Dacă e să ne uităm în titlul proiectului, noi implementăm numai Strategia, dar 

Planul ... încă nu l-au adoptat? Eu cred că ar trebui aici de completat aici „în vederea coordonării 

și monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016” 

cu „și a Planului de Acțiuni”. 

 

Olivia Pîrțac: Planul nu este publicat. 

 

Valentin Coval: Clar, o să fie publicat peste 2 săptămîni. Eu propun, dacă o să accepte stimații 

colegi, să simplificăm noțiunea asta Grup de lucru de implementare, Grup de coordonare și 

implementare ... și aceleași cuvinte monitorizare și implementare ... să fie așa: Grup de lucru 

sectorial, prescurtat, e clar pentru Pilonul I, II ... Și Grup de coordonare tot să precurtăm. Grup 

de coordonare pe tot parcursul proiectului se repetă. 

 



Lilia Ioniță: Ideal se poate în denumire să fie deplin ca, apoi, pe parcursul textului să fie doar 

Grup. Astea sunt chestii de tehnică legislativă. 

 

Valentin Coval: La pct. 28 am propus ca Ședința este deliberativă, dacă la ea sunt prezenți cel 

puțin jumătate din membrii cu drept de vot plus unu. Nu poate o jumătate să hotărască pentru o 

altă jumătate. O să fie normal, în toate grupurile de lucru așa se procedează. 

 

Lilia Ioniță: Ședința poate să aibă loc dacă sunt prezenți cel puțin jumătate, care e decizia lor? 

Da,cel puțin jumătate plus unu ...adoptarea deciziei. 

 

Valentin Coval: Cît priveșete deciziile și recomadările la pct. 27, eu propun ca să fie 

consemnate în procesul verbal sau ... eu propun ... 

 

Nichifor Corochii: Bine, este propunerea. Haideți să punem în discuție și pentru votare. Deci, la 

pct. 28 este propunere de a concretiza formularea 50%+1 membru. 

 

Valentin Coval: La pct. 27, deciziile și recomandările, ele vor fi ca un act anexat la procesul-

verbal sau inclus în procesul-verbal? Poate mai bine să fie incluse în procesul-verbal. 

 

Nichifor Corochii: Normal că o să fie, nu mai facem noi separat. 

 

Valentin Coval: Păi, corect. Așa e normal. Eu propun în procesul-verbal. 

 

Anastasia Pascari: E un grup de lucru, care lucrăm. N-o să fie atît de importate chestiunile astea 

încît să ... 

 

Dumitru Visternicean: Argumentul meu care este în favoarea ca decizia și recomandarea să fie 

separate este ca în decizie noi trebuie să motivăm soluția pe care o votăm. În procesul-verbal se 

scrie doar soluția care este dată. Cînd o să fie decizii, ăsta e actul adoptat de Grupul de lucru 

competent, cu majoritatea de voturi. 

 

Olivia Pîrțac: Teoretic, trebuie să avem deja două decizii aparte în procesul-verbal că am ales 

Președintele și vice-președintele. 

 

Nichifor Corochii: Nu Olivia, aici e frica ... Dl Visterniceanu, eu îmi cer iertare, e destul să 

examinăm aspectul ...clar ca acesta va fi rezultatul activității noastre. Normal, dacă va fi raportul 

către acel Grup VII, n-o să ducem toate actele, procesele-verbale ca cineva să le mai citească. 

Asta dacă vrem să dăm o importanță situației... 

 

Valentin Coval: Eu propun să se aducă la cunoștința conducătorilor instituțiilor vizate, iată de 

ce trebuie să fie aparte. 

 

Olivia Pîrțac: Eu propun să mai lucrăm un pic... să nu facem așa foarte specificat, foarte clar, să 

vedem care este relevanța. 

 

Valentin Coval: Cît e proiect trebuie de făcut modificări, cînd n-o să fie proiect... 

 

Lilia Ioniță: Asta nu e lege. E un ordin al ministrului, bine...un act normativ pentru că instituie 

anumite reguli. 

 



Nichifor Corochii: Stimați colegi, avem două opinii: să fie o formă protocolară pentru toate 

situațiile și pe anumite situații putem să dăm ca act separat. În cadrul Grupului vom decide care 

vor merge ca un act aparte. 

 

Lilia Ioniță: Putem pune chestia asta cu titlu de excepție: în unele cazuri.  

 

Domnica Manole: Noi cînd vorbim de un act separat, trebuie să vorbim și de argumentare, nu? 

Dacă nu facem motivarea, atunci facem un extras din procesul verbal. Noi dacă suntem un organ 

colegial, se face un extras din procesul-verbal și se expediază la organele vizate. 

 

Nichifor Corochii: Avem două puncte de vedere, haideți să vedem, dacă, de principiu, acceptăm 

pentru unele situații sau nici nu acceptăm ca să fie un act separat la anumite probleme.  

 

Deci, cine este pentru a ieși cu decizii, hotărîri, cine e pentru forma pur protocolară? 6 pro. 

 

Pentru forma separată, cum propune dl Visterniceanu? 4 voturi pro. 

 

Visterniceanu: Eu încă o data vreau să vă spun, stimați colegi, nu uitați ce este Grupul de lucru 

pentru coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei. Nu este un grup formal, este un 

grup de lucru, care, în final, trebuie să adopte careva soluții. Ulterior, în baza soluțiilor respective 

și nu în baza procesului-verbal va fi arătat raportul activității, care va fi monitorizat de Grupul 

VII, iar Grupul VII va prezenta la CNROOND. Și atunci nu se va face trimitere la procesul-

verbal al ședinței din 6.04 la care s-a rezolvat o întrebare, dar se va face trimitere la decizia 

adoptată de Grupul de lucru vis-a-vis de implementarea sau neimplementarea unei acțiuni. Și noi 

acolo dacă vom ajunge la o concluzie, vom motiva în decizie. 

 

Nichifor Corochii: Dar celălalt Grup a mers pe calea ... separat? Aici e chestia și între Grupuri. 

Un Grup o să iasă cu un act separat, iar altul – cu proces-verbal. 

 

Dumitru Visternicean: Separat. 

 

Pascari: Dați să ne gîndim care este valoarea juridică a deciziilor noastre? Nici Consiliul 

Național, eu sunt membru al Consiliului Național, în Regulament nu ne-am asumat asemenea 

obligațiuni ca să adoptăm decizii. Deci, noi putem doar să facem recomandări. Aici nu poate să 

fie nici decizie care să aibă valoare juridică și să fie obligatorie pentru cineva. Noi facem o 

recomandare care poate fi luată în considerare, o opinie care noi ne-am format asupra unei 

probleme. Eu mă gîndesc, corect ar fi să excludem deciziile și să facem numai recomandarea. 

 

Lilia Ioniță: Apropo, ce valoare ar avea o decizie a unui Grup de lucru adresată CSM sau PG? 

Ea va avea caracter obligatoriu sau nu?  

 

Nichifor Corochii: Stimați colegi, am constatat 6 au votat pentru forma protocolară. 

 

Anastasia Pascari: Propunere la pct. 29 ca președintele să nu aibă vot preferențial. 

 

Nichifor Corochii: Noi am convenit: mergem cu propunerea care s-a votat, Grupul VII va 

decide pe care cale se va merge. Alte propuneri? 

 

Valentin Coval: La pct. 29, nu înțeleg focusarea discuțiilor, poate axarea discuțiilor, la pct. 30 

expertiza necesară, poate experiența necesară, ei, asta-i de redacție. 

 



Domnica Manole: La pct. 32 cu programarea, dacă e posibil din timp ca să ne programăm și 

noi. Propunere - ședințele pentru Pilonul I: în prima săptămînă a lunii - Joi, ora 14.00. 

 

Nichifor Corochii: Alte propuneri pe marginea Regulamentului?  

 

Domnica Manole: În principiu, s-ar putea de aprobat. 

 

Dumitru Visternicean: Aș propune să excludem pct. 31. Dat fiind că, ordinea de zi e la 

discreția președintelui și a secretarului și, mai mult ca atît, fiecare membru are dreptul de a 

propune întrebările de a fi discutate la ședința următoare, nu e necesar acest punct de a-l include 

în Regulament. Este o normă moartă. 

 

Nichifor Corochii: Oricum este o propunere, haideți s-o votăm. Cine e pentru propunerea dlui 

Visternicean de a exclude pct. 31?  Deci, nu sunt. Alte propuneri? 

 

Valentin Coval: La pct. 63, în procesul selectării reprezentanților societății civile în grupurile de 

lucru, Ministerul Justiției ... nu trebuie respinse, nu va fi democratic. Donatorii cînd vin ... 

 

Anastasia Pascari: La pct. 47, Ministerul Justiției colaborează activ cu donatorii și depune 

eforturi în vederea atragerii fondurilor externe necesare în procesul de implementare a Strategiei 

și Planului de acțiuni. Propunerea este ca toate instituțiile să colaboreze cu donatorii, nu doar 

MJ pentru a atrage fonduri. 

 

Nichifor Corochii: Dacă vă referiți la pct. 47-48, eu, în principiu, sunt de acord de a completa cu 

instituțiile implementatoare. Deci, cine e pentru astfel de propunere, votăm. Este clară situația – 

7 voturi pro. La pct. 47: Ministerul Justiției colaborează activ cu donatorii și instituțiile 

implementatoare și depune eforturi în vederea atragerii fondurilor externe necesare în procesul 

de implementare a Strategiei și Planului de acțiuni. 

 

Olivia Pîrțac: Eu cred că Dvs. vreți să spuneți că MJ trebuie să colaboreze și instituțiile 

implementatoare sau și cu instituțiile implementatoare. 

 

Anastasia Pascari: Trebuie să fie o colaborare unică, MJ cu instituțiile și donatorii. 

 

Nichifor Corochii: Alte propuneri sunt? 

 

Dumitru Visternicean: Capitolele XVIII și XIX nu corespund denumirii Regulamentului. Dăm 

niște atribuții MJ de colaborare cu donatorii și societatea civilă. 

 

Lilia Ioniță: Eu cred că chestiile acestea pot fi reformulate pentru că e vorba de colaborarea 

societății civile nu doar cu MJ, dar cu MJ în calitate de coordonator al implementării Strategiei și 

Planului de Acțiuni. Adevărul e că poate denumirea capitolelor, amplasarea acestora poate nu e 

chiar atît de reușită, așa că noi putem să revedem. Forma de redactare se poate de revăzut. 

 

Nichifor Corochii: Se aceptă sau nu se acceptă reformularea? Votăm. Deci, se acceptă.  

 

Alte propuneri. Dacă nu sunt alte propuneri, ca și concept putem să-l propunem. Acceptăm ca 

principiu?  

 

Mergem mai departe, la punctul următor din agendă. Dna Ioniță, ce ne puteți comunica? 

 



Lilia Ioniță: Potrivit agendei de astăzi, eu trebuie să prezint starea de lucruri şi gradul de 

implementare a acţiunilor planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2011. Din start spun că sunt 

niște chestii pe care le repet de vreo două săptămîni încoace despre modificările în legislație. Eu 

cred că noi astăzi nu discutăm conceptual modificările propuse și făcute prin aceste proiecte de 

legi, pentru că 5 dintre membrii acestui Grup de lucru au fost și membri ai Grupului de lucru care 

au lucrat asupra proiectelor de legi. 

 

Pentru anul 2011 au fost prevăzute 12 acțiuni referitoare la implementarea Strategiei. Este vorba 

de un șir de domenii strategice cum ar fi:  

 

1.1.3. Reformarea şi consolidarea structurilor şi sistemelor de interacţiune cu publicul, acțiunea se referea 

la Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care 

implică inclusiv modificarea şi completarea Legii nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească. Noi am schimbat un pic accentul și, de fapt reprezentarea instanței 

în raport cu mass-media urmează să fie realizată cu o persoană special desemnată. 

 
1.1.5. Sporirea eficienţei  managementului şi îmbunătăţirea sistemului practic şi regulator de administrare al 

instanţelor judecătoreşti şi  analizei strategice în materie de bugetare. Acest domeniu strategic prevedea 

o acțiune de Elaborare a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, inclusiv modificarea şi completarea Legii nr.514–XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească, în vederea creării poziţiilor de administratori judecătoreşti şi 

reexaminării funcţiilor preşedinţilor instanţelor judecătoreşti. Știți foarte bine că aceste 

modificări sunt inserate în proiectul de lege transmis de către Guvern Parlamentului. E vorba, de 

fapt, de două proiecte de legi 391 și 392 care sunt publicate pe pagina web a Parlamentului în 

cazul în care doriți să vedeți ultima versiune a acestora. 

 
1.1.6. Stabilirea criteriilor clare, obiective, transparente şi bazate pe merit pentru procedura de selectare, 

numire şi promovare a judecătorilor, la fel, este vorba despre modificările operate la Legea nr.544-

XIII din 20 iulie 1995  cu privire la statutul judecătorului,  Legii nr. 949-XIII din 19 iulie 1996 

cu privire la colegiul de calificare şi atestarea judecătorilor şi proiectului de lege privind 

selectarea, cariera şi evaluarea performanţelor judecătorilor. CSM îi va reveni sarcina 

complicată de a elabora aceste regulamente mult mai specifice și mult mai concrete pentru aceste 

proceduri, ulterior adoptării legii. 

 
1.1.7. Unificarea şi asigurarea transparenţei procedurii de numire a preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

instanţelor judecătoreşti şi stabilirea unor criterii clare şi transparente de selectare a candidaţilor la aceste 

funcţii. Aceste subiecte sunt prevăzute tot în acest proiecte de legi. 

 
1.1.8. Revizuirea instituţiilor degrevării, detaşării şi transferului judecătorilor, în vederea asigurării 

independenţei lor şi principiului separării puterilor. Este vorba de modificările care au fost făcute la 

Legea cu privire la statutul judecătorului. 

 

 1.1.9. Consolidarea capacităţilor de autoadministrare a sistemului judecătoresc, acțiunea se referea la 

elaborarea proiectului de lege. La fel știți că, modificările la Legea CSM fac parte din proiectul 

391, înregistrat în Parlament. 

 

1.2.1. Sporirea transparenţei mecanismelor şi instituţiilor autorităţii autoadministrării judecătoreşti face 

parte din același pachet de modificări. 

 
1.2.2. Utilizarea eficientă şi funcţională a sistemului informaţional judecătoresc în vederea excluderii 

factorului uman din procesul administrativ de gestionare a dosarelor prin implementarea unui sistem de e-

justiţie s-au făcut primii pași. Este iarăși vorba despre modificările făcute la Legea privind 

organizarea judecătorească art. 6/1. 



 
1.2.3. Revizuirea regulilor procedurale în vederea optimizării, sporirii transparenţei şi eficienţei procesului de 

înfăptuire a justiţiei. Această direcție strategică presupunea elaborarea modificărilor în CPP, CPC. 

Știți deja că ieri a fost adoptat în lectura a doua. 

 
1.2.5. Sporirea eficienţei dreptului procesual prin revizuirea sistemului căilor de atac şi repartizarea 

competenţelor între instanţele judecătoreşti pe axa orizontală, precum şi simplificarea şi clarificarea 

sistemului căilor de atac.  La fel face parte din pachetul de legi care se referă la modificarea CPP, 

CPC. 

 
1.2.6. Revizuirea funcţionării instituţiei judecătorului de instrucţie, în vederea includerii acestuia  în corpul 

judecătoresc comun în calitate de judecători specializaţi în materia respectivă, ceea ce presupunea 

elaborarea proiectului de lege pentru a include judecătorul în corpul judecătoresc comun. Sunt 

prevăzute etapele de integrare a judecătorului în corupul judecătoresc comun. 

 

1.3.4. Unificarea sistemului de accedere în profesia de judecător. De fapt, aceste elemente au apărut în 

ultima versiune a proiectului, mai puțin au fost discutate în grupul de lucru care au propus ca toți 

judecătorii să urmeze niște cursuri de instruire profesională la INJ. Acesta e proiectul de lege 

care se află în Parlament. 

 

Eu cer scuze, eu sunt acum raportor. Noi intrăm acum în esență proiectelor. Dacă doriți să 

discutăm pe esența proiectelor noi putem să discutăm la următoarea ședință. Apropo, ar fi o 

chestie foarte bună. Anume pe proiectul ăsta de lege care se află acum în Parlament. Cu 

siguranță nu va fi adoptat, pentru că vor fi dezbateri foarte aprigi. 

 

Dumitru Visternicean: Vreau să vă reamintesc că noi suntem Grupul de coordonare și 

monitorizare a Strategiei. Noi metodologia încă nu o avem. Ce soluție va adopta Grupul de lucru 

la raportul respectiv? Vom lua act sau vom constata că acesta corspunde concepției. Este în drept 

Grupul de lucru de a se implica în esența, în conceptul proiectului de lege care este adoptat în 

conformitate cu Strategia și Planul de acțiuni? Noi la Pilonul III am zis că nu. Haideți să stabilim 

o data: Noi dacă avem sarcina de a monitoriza, monitorizăm și gata, celelalte probleme le 

discutăm în Grupul de lucru. 

 

Victor Zaharia: Noi la Grupul VI, tot a fost prezentată o informație, nu am considerat acceptată 

procedura de raportare sau nu a fost aprobată că acțiune este realizată din simplul motiv că n-am 

văzut actele. Oricum noi trebuie să avem o idee, dacă proiectele respective contribuie la 

atingerea obiectivelor. Ca să rezumez: ar fi bine ca procedura respectivă de a aduce la cunoștință 

să fie însoțită cu transmiterea materialelor din timp. 

 

Vladislav Gribincea: Din proiectul Regulamentului nu reieșea că avem așa competențe de a 

intra în esența proiectelor. 

 

Lilia Ioniță: În principiu, acțiunile referitor la elaborare, prevăzute pe 2011 sunt acoperite de 

acest două proiecte de legi. 

 

Nichifor Corochii: Dacă sunt întrebări pentru raportor. Nu sunt. Pentru că luăm act de 

informația prezentată de dna Ioniță...Dacă sunt alte propuneri ... pentru moment noi nu suntem 

pregătiți să venim cu o hotărîre, așa am înțeles, da? 

 

Următorul subiect, cu Planul de acțiuni al Grupului de lucru. 

 

Olivia Pîrțac: Următorul subiect este cum am putea să elaborăm Planul de lucru pentru 2012. La 

capitolul monitorizare o să existe și o metodologie. În ceea ce privește coordonarea, cerd că în 



afară de ceea ce este în Regulament n-o să fie. Unul din aspectele de coordonare va fi Planul de 

activitate al Grupului de lucru. Ceea ce vă propun eu, este să discutăm un model de elaborare a 

Planului de acțiuni. În materiale aveți un model, Planul de activitate va di divizat în două 

secțiuni. Prima sețiune se referă la activitatea de bază prin care o să treacă toate grupurile de 

lucru. Ele sunt comune și se referă la o activitate organizațională. 

 

Ina Pîslaru: Am o propunere. Aș propune ca donatorii să prezinte și ei rapoarte, poate o dată la 

trei luni, cu ce asistență tehnică vin donatorii în domeniul dat. 

 

Olivia Pîrțac: A doua parte a planului s-ar putea să trezească mai multe discuții, fiind cea mai 

dificilă. Dacă observați sunt selectate patru acțiuni din Plan. Fiecare punct se propune a fi 

detalizat cu acțiuni cît mai detaliate. Se prezintă Planul pe etape.  

 

Nichifor Corochii: Eu am înțeles, dvs. ați venit cu un schelet de plan.  

 

Lilia Ioniță: O să expilic din punct de vedere birocratic. Din moment ce va fi publicat Planul de 

acțiuni în MO, normal că fiecare instituție vizată o să aibă Planul de Acțiuuni și în baza Planului 

o să-și elaboreze propriul plan de activitate, ceea ce se va întîmpla și în MJ. 

 

Nichifor Corochii: Eu mă uit pentru ședința următoare. Prima joi din luna mai cade pentru data 

de 3, 1 și 2 e liber, 4 s-ar putea la fel și nu știu dacă joi, ca să știm din timp. 

 

Olivia Pîrțac: Mai e o problemă. Noi cu Ausra am discutat și ea ar vrea să facem pentru acest 

Grup o ședință extraordinară. Poate Stela să vă explice. 

 

Stela Pavlov: Pe data de 25.04 preconizăm o ședință cu acest Grup. Noi am primit, este acum la 

traducere, o concepție a donatorilor pe acest Pilon, pe specializarea judecătorilor, pe instruirea 

judecătorilor. Traducerea va fi pe 9-10.04 și o să s-o diseminăm pentru examinare. 

 

Urmare a discuțiilor s-a decis data de 27.04, ora 14.00, pentru ședința extraordinară și de a fi 

cumulată cu următoarea ședință ordinară a Grupului de lucru. 

 

Nichifor Corochii: Proiectul de Plan de acțiuni îl face secretariatul sau fiecare instituție în parte? 

 

Olivia Pîrțac: Secretariatul va face scheletul, iar dvs. o să veniți cu detaliile. 

 

Nichifor Corochii: Stimați colegi, mai sunt alte întrebări? Deci, pe data de 27.04 ne întîlnim la 

ora 14.00. Vă mulțumim. 

 

 

 
 

              Președintele Grupului                                                          Secretarul Grupului 

  

              _________________                                                            _________________ 

 

                Nichifor Corochii                                                                      Stela Pavlov 

 

 
 


