
Proces-verbal al Şedinţei Grupului de lucru pentru 
coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 

Planului de acţiuni la Strategie 
 

12 aprilie 2012 
 

Grupul de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a 
Planului de Acţiuni la Strategie s-a întrunit vineri, 12 aprilie 2012, în sala de 
conferinţe a Ministerului Justiţiei  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82), 

ora 14.00. 
 
Şedinţa a fost prezidată de preşedintele Grupului de lucru, dna Nadejda 

Vieru, reprezentant al Procuraturii Generale. 
 

La reuniune au participat membrii Grupului de lucru şi secretariatul 
acestuia, conform anexei (lista de prezenţă). 

 

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoarea: 
1. 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. 

 
2. Discuţii şi propuneri privind conţinutul proiectului Regulamentului. 

 
3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 
planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2011. 

 
4. Discutarea unui proiect al Planului de acţiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al Strategiei. 
 
5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 
1. 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, secretar al Grupurilor de lucru, a făcut o scurtă prezentare a 

proiectului Regulamentului cu privire la funcţionarea grupurilor de lucru, 
create pe lîngă Ministerul Justiţiei în vederea coordonării şi monitorizării 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–
2016, care stabileşte modul de creare şi funcţionare a grupurilor de lucru pe 
lângă Ministerul Justiţiei în vederea coordonării şi monitorizării 



implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016, precum şi componenţa Grupurilor de lucru. 
 

2. Discuţii şi propuneri privind conţinutul proiectului Regulamentului. 
 
S-a aprobat în unanimitate, de principiu, proiectul Regulamentul 

Grupurilor de lucru, create pe lîngă Ministerul Justiţiei în vederea 

coordonării şi monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului 
justiţiei pentru anii 2011–2016, cu următoarele propuneri: 
 
Propunere (Galina Bostan): la pct. 14 sunt detalizate prea mult funcţiile 

Grupurilor de lucru, care, din păcate, nu oferă o claritate. Ar trebui 

determinate exact, deoarece nu exista precizie. Aceste funcţii nu definesc 
natura juridică a acestui Grup de lucru. Necesită a fi sistematizate. 
 
Propunere (Vera Macinskaia): în Regulament funcţiile pot fi detalizate, ceea 

ce nu putem face in lege. 

 
Propunere (Dumitru Visternicean): Grupul de lucru să aibă drept de iniţiativă 

legislativă, însa fără ca acest lucru să contravină legislaţiei. 
 
Propunere (Galina Bostan): Grupurile de lucru ar putea acţiona cu drept de 

iniţiativă legislativă prin intermediul Ministerului Justiţiei (de ex. deciziile 
Grupului de lucru pentru Ministerul Justiţiei).  

 
Propunere (Dumitru Visternicean): de a corela prevederile din proiectul 

Regulamentului cu denumirea acestuia. 

 
Propunere (Nadejda Vieru): de a prezenta secretariatului pînă la data de 

20.04.2012 propuneri şi obiecţii în scris. 
 
Propunere (Dumitru Visternicean): luînd în considerare faptul că, 

Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei, care să răspundă la 
toate întrebările ce ţin de monitorizare, încă nu este adoptata urmează a fi 

adoptat proiectul Regulamentului, de principiu, aşa cum s-a procedat şi in 
celelalte Grupuri de lucru.  
 

3. Prezentarea stării de lucruri şi a gradului de implementare a acţiunilor 
planificate în Planul de acţiuni pentru anul 2011 (Lilia Ioniţă, Ministerul 
Justiţiei – pct. 4.1.1, 4.1.2; Veronica Vition, Centrul pentru Combaterea 
Crimelor Economice şi Corupţiei – 4.3.3). 
 
Dumitru Visternicean (propunere): Din simplul motiv că Planul de Acţiuni 

nu este publicat şi nu ştim care este redacţia punctului respectiv în Plan, 
suntem în imposibilitate de a verifica, monitoriza ceea ce s-a făcut. Luăm act 

că s-au inclus pe ordinea de zi, dar nu putem adopta soluţii pînă ce nu va fi 
publicat Planul de Acţiuni. Pentru data viitoare se va prezenta şi 
documentele respective să se vadă dacă ele corespund conceptual, pentru că 

daca vom audia informaţia şi vom lua act, atunci asta nu e monitorizare. 



 

Galina Bostan (propunere): Noi nu trebuie sa mergem pe ideea formalizării 
acestor raportări şi în acest context propunerea dlui Visternicean este 

absolut judicioasa. Noi nu o scoatem de pe ordinea de zi, ci doar o amînăm. 
 
Lilia Ioniţă: speram că în doua săptămâni Planul va fi publicat. 

 
S-a decis amînarea audierii informaţiilor după publicarea Planului de 

Acţiuni. 
 

4. Discutarea unui proiect al Planului de acţiuni pentru anul 2012 al Grupului 

pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV al Strategiei (Olivia Pîrţac, 
Secretariatul Grupurilor de Lucru). 
 
Olivia Pîrţac, secretar al Grupurilor de lucru, a făcut o scurtă prezentare a 

unui model de Plan de activitate a Grupului de lucru pentru coordonarea şi 

monitorizarea Pilonului IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011-2016 şi a unui model de Plan de acţiuni pentru 2012 al 
aceluiaşi Grup de lucru. 

 
Dumitru Visternicean: Este aceeaşi situaţie ca şi cu Regulamentul, nu este 

publicat Planul de Acţiuni. 
 
Galina Bostan: Trebuie sa-l adoptam ca model pentru ca un alt proiect nu 

există. 
 
Nadejda Vieru: Secretariatul va selecta toate acţiunile şi le va remite 

membrilor cel puţin cu o săptămînă înainte pentru a le completa. 
 

Dumitru Visternicean:  Prea multe planuri ... ideea este de a simplifica 
activitatea. Propunerea este de a accepta doar Planul de activitate. 
 

Inga Albu: Propunerea este de a include în Grupul de lucru şi 
reprezentantul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei. 

 
S-a decis selectarea acţiunilor pentru anul 2012 de către secretariat 
şi remiterea acestora instituţiilor responsabile pentru a le completa. 

 
5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 
următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
 
S-a decis desfăşurarea următoarei şedinţe a Grupului de lucru pe data 

de 17.05.2012, ora 14.00. 
 

Preşedintele Grupului                                    Secretarul Grupului 
  

____________________                                                    _________________ 

 

Nadejda VIERU                                                Stela PAVLOV 


