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Grupul de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei  

de reformă a sectorului din justiție (și pentru Pilonul VII) 

 

PROCES VERBAL  

al Ședinței Nr. 3 a Grupului de Lucru din 17 octombrie 2012 
 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82) 

 

Programul ședinței: 

15.00 – 15.05 Deschiderea ședinței 

Oleg Efrim, Ministrul Justiției, președinte Grupul de Coordonare 

15.05 – 15.15 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

VII al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 
Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

15.15 – 15.20 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

15.20 – 15.25 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului I 

al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Stela Pavlov, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.25 – 14.30 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

15.30 – 15.35 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

II al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Liliana Talpă, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.35 – 15.40 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

15.40 – 15.45 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

15.45 – 15.50 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

15.50 – 15.55 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

IV al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Stela Pavlov, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

15.55 – 16.00 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

16.00 – 16.05 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

16.05 – 16.10 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

16.10 – 16.15 Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului 

VI al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
Liliana Talpă, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

16.15 – 16.20 Discuții și propuneri privind conținutul raportului 

16.20 – 17.00 Discutii generale. Concluzii 

 

 

La ședință s-au prezentat:  

Oleg Efrim, ministrul justiției, președinte al grupului; Dinu Armașu, Asociația investitorilor 

străini – vicepreședinte Grup Pilon V; Lilian Darii, CNAJGS – vicepreședinte Grup Pilon III; 

Igor Dolea, CSM – președinte Grup Pilon II; Nichifor Corochii, CSM – președinte Grup Pilon I; 

Victor Zaharia, Institutul de Reforme Penale – președinte Grup Pilon VI; Nadejda Vieru, 

Procuratura Generală – președinte Grup Pilon IV; Margareta Andrieș, Ministerul Finanțelor; 

Lilia Ioniță, șef-adjunct de direcție, Ministerul Justiției; Adrian Ermurachi, Cancelaria de Stat; 

Ghenadie Barbă, Consiliul Europei, reprezentant al comunității donatorilor; Ausra Raulickyte, 
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consilier al Ministrului Justiției; Eugen Popovici, reprezentant al Președinției RM; Olivia Pîrțac, 

Daniela Vidaicu, Liliana Talpă și Stela Pavlov, reprezentanți Secretariatul grupurilor de lucru. 

 

Ședința a fost deschisă de Oleg Efrim, ministrul justiției, președinte al grupului: 

 

1. Stimați colegi, bine ați venit. Suntem la aproape un an de la adoptarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiției și ceva mai puțin timp de când s-a adoptat Planul de acțiuni. Ne întrunim 

astăzi în a treia ședință pentru acest an a Grupului de Coordonare a Implementării Strategiei. 

Suntem încă la început de reformă, dar deja putem vorbi despre unele succese și progrese, și 

vreau cu această ocazie să vă felicit și, în aceeași timp, să vă mulțumesc, pentru că fiecare din 

persoanele prezente în această sală își are contribuția sa la succesele obținute în acest răstimp de 

cînd am demarat reforma. 

 

Este natural că putem vorbi și despre unele probleme sau dificultăți. Și, de altfel, acestor aspecte 

și le este consacrată ședința noastră de astăzi – modului cum este implementată Strategia, și 

anume audierii și analizării rapoartelor cu privire la implementarea Strategiei de la intrarea 

acesteia în vigoare și pînă în semestrul II al anului curent sau chiar pînă la data de astăzi acolo 

unde dispunem de informațiile actualizate. 

 

Aceste rapoarte s-au elaborat de către Grupurile sectoriale pentru fiecare pilon, și Grupul de 

coordonare le analizează în prezenta ședință în virtutea prevederilor Regulamentului cu privire la 

funcţionarea Grupurilor de lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei și 

a  Metodologiei de monitorizare. În privința Metodologiei de monitorizare trebuie să remarcăm 

că toate Grupurile au lucrat și au elaborat rapoartele sale în baza proiectului acesteia. După cum 

am menționat și la ședința trecută, metodologia nu este ceva bătut în cuie, la ea vom putea reveni 

pentru a o perfecționa eventual. La moment situația cu aprobarea acesteia este următoarea: în 

virtutea unor relații de colaborare cu Ministerul Justiției al României experți de la acest minister 

s-au angajat să ne ofere sugestii de îmbunătățire – aceste sugestii au parvenit la noi 3 zile în urmă 

și la moment noi analizăm cum și dacă putem îmbunătăți proiectul în conformitate cu aceste 

sugestii. Tot cu suportul colegilor din România vom organiza la mijlocul lunii noiembrie și un 

seminar de instruire a membrilor grupurilor de lucru cu privire la metodologia de monitorizare, 

dar și aspecte de planificare strategică. 

 

Printre realizări sau evoluțiile pozitive aș vrea să menționez și faptul că suntem în etapa de 

finalizare a negocierilor cu UE în ceea ce privește textul Matricei în virtutea căreia Moldova va 

primi ajutor în mărime de cca 52 milioane de Euro în calitate de suport bugetar îndreptat spre 

finanțarea sectorului justiției. De asemenea, datorită faptului că ne facem temele, s-a ajuns la un 

acord cu UE ca adițional să se ofere 8 milioane de Euro în calitate de fonduri mult pentru mai 

mult (more for more). Negocierile pentru semnarea contractului în privința ambelor sume sunt în 

etapa de finalizare și primele tranșe de finanțare sunt prevăzute să vină în anul 2013. Ambele 

sume vor veni în buget și vor fi cheltuite conform procedurii bugetare. Este un sprijin substanțial 

– acești bani urmează să vină începînd cu 2013. Cine a văzut proiectul bugetului a putut observa 

că s-a luat în considerare suportul promis de UE, iar pentru următorul an avem un buget cu cca 

55%  mai mare pentru sectorul justiției. După cum a spus prim-ministrul, dar a scris și presa – de 

la declararea independenței, adică de 20 de ani încoace, justiția nu a avut niciodată un buget mai 

mare. 

 

Eu nu o să vă mai rețin atenția, și pentru că avem o agendă foarte încărcată, dar și pentru că 

rapoartele pe care le vom audia urmează să ne arate care sunt succesele reale, care sunt 

provocările și unde trebuie să ne focusăm atenția în continuare. În acest sens îi acord cuvîntul 

Oliviei Pîrțac, ca să prezinte succint conținutul proiectului raportului pentru Pilonul VII. 
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2. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului VII al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
 

Olivia Pîrțac:  

 

Dle ministru, eu o să prezint raportul pentru Pilonul VII, în privința căruia situația este destul de 

bună în principiu. Nu cred că este nevoie să mă refer la fiecare acțiune în parte, de aceea o să 

prezint situația generalizată. 

 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, în Pilonul VII sunt prevăzute pentru realizare 44 de acțiuni. În 

baza acestuia, s-a elaborat Planul de activitate pentru implementarea Pilonului VII al Strategiei în 

anul 2012, care a fost aprobat în ședința Grupului de coordonare a implementării Strategiei din 

data de 27 iulie 2012. Planul de activitate pentru 2012 stabilește că în acest an urmează a fi 

realizate sau, după caz, necesită a fi demarată implementarea a 21 de acțiuni din Planul de acțiuni.  

 

În ceea ce privește raportul pentru Pilonul VII, anume Grupul nostru îl monitorizează primar, de 

aceea urmează să-l punem în discuție astăzi pentru prima dată și să-l aprobăm dacă considerăm că 

poate fi aprobat.  

 

Dintre cele 21 de acțiuni prevăzute pentru 2012, la sfârșitul trimestrului II, 12 acțiuni erau 

scadente, iar 9 se refereau la un termen mai mare de realizare sau, după caz, sunt cu un caracter 

continuu. Dintre acțiunile scadente la data de 1 iulie 2012 – 8 sunt realizate, 3 realizate parțial, iar 

1 nerealizată. Dintre cele 9 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului 

individual al acțiunii, 4 acțiuni le putem aprecia ca realizate (în conformitate cu planul instituției 

pentru perioada raportată) și 5 ca realizate parțial. 

 

Făcînd o raportare la conținutul acțiunilor, la un nivel mai general putem afirma că sunt realizate 

acțiunile care se referă la organizarea procesului de coordonare și monitorizare a implementării 

Strategiei, sunt realizate parțial acțiunile ce țin de îmbunătățirea procesului de legiferare, în mod 

particular elaborarea noilor acte normative care să îmbunătățească reglementarea creației 

legislative. Realizarea parțială a acțiunilor 7.2.2. p. 2, 7.2.2. p. 3 și 7.2.4. p. 2 este legată de faptul 

că nu a fost remis spre examinare Guvernului proiectul de Lege cu privire la actele normative. 

Această lege este elaborată, dar nu este remisă încă Guvernului din cauza că este considerată o lege 

foarte importantă, care va implica foarte multe instituții publice, foarte multe domenii si atunci 

dezbaterile publice cu privire la ea sunt foarte importante. 

 

Nu este realizată acțiunea următoare : 7.2.3. p. 1 -  Elaborarea unui studiu privind accesibilitatea 

publicului larg la actele normative (baza de date). Se dorește realizarea acestei acțiuni foarte serios 

și pentru asta ar fi nevoie de mai multe resurse, așa cum mi-a explicat persoana din cadrul MJ care 

ține la control realizarea acestei acțiuni. 

 

Cam asta este situația. Dintre donatori, donatorul de bază care a ajutat la realizarea acțiunilor 

acestui pilon este PNUD-ul. Sunt întrebări ? 

 

Oleg Efrim: Ca să precizez: din ceea ce ne-am propus nu s-a executat proiectul de lege cu privire 

la actele normative? 

 

Olivia Pîrțac: Ca și executare, el se consideră executat când se remite Guvernului. El însă n-a fost 

remis Guvernului, dar a trecut toată procedura de avizare: din cauza unei erori tehnice am înțeles 
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că a trecut de 2 ori procedura de avizare și respectiv procesul s-a lungit. Proiectul e acum la MJ cu 

toate avizele recepționate și urmează etapa dezbaterilor publice. 

 

Oleg Efrim: ok, dar ai zis ca mai sunt 2 acțiuni realizate parțial? 

 

Olivia Pîrțac: Ele sunt legate: spre exemplu este acțiunea privind elaborarea cadrului normativ 

privind metodologia ex-ante – Cancelaria a elaborat un astfel de document, dar îl stopează pînă nu 

se adoptă legea… Este vorba de acțiuni inter-dependente… 

 

Oleg Efrim: Mulțumesc. Mai are cineva întrebări? 

 

Victor Zaharia: Ce urmează în legătură cu proiectul Legii cu privire la actele normative? 

 

Ausra Raulikyte: Există niște puncte principiale asupra cărora există divergențe mari și urmează 

să se decidă pe ce linie se merge, iar dezbaterile publice cu privire la acest proiect urmează a fi 

organizate undeva pe 10-12 noiembrie. 

 

Oleg Efrim: Eu înțeleg punctul spre care trageți – ideea impactului de reglementare în raport cu 

analiza ex-ante, dar eu cred că aceste aspecte le vom discuta în cadrul dezbaterilor publice, acum 

să nu reținem atenția colegilor asupra unor detalii specifice, pînă la urmă nimic nu este pus în 

cuie… Dacă nu sunt alte întrebări, cum credeți putem aproba raportul pentru pilonul VII? Mergem 

pe calea că dacă nu sunt obiecții sau propuneri, îl considerăm aprobat? Bine, atunci îl considerăm 

aprobat. Și automat considerăm că și discuțiile și propunerile s-au epuizat tacit. 

 

Nichifor Corochii: Dacă sunt propuneri din alte țări legate de Metodologia de monitorizare, eu 

cred că noi le putem discuta și prelua… 

 

Oleg Efrim: Olivia, dar noi am putea distribui propunerile experților români cu privire la 

metodologie? 

 

Olivia Pîrțac: Sigur: eu imediat după ședință le voi expedia tuturor membrilor grupului. Ele sunt 

pe o pagină, ei au apreciat că metodologia noastră este foarte amănunțită și ne-au mai dat câteva 

sugestii principiale. 

 

Oleg Efrim: Atunci noi vi le remitem și urmează să vedem forma finală a documentului. 

Permiteți-mi să propun audierii următorul raport - raportul intermediar privind implementarea 

Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei. 

 

3. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului I al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Stela Pavlov: 

 

Luînd în considerare faptul că, la 25 noiembrie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat 

Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, iar la 16 februarie 2012 a aprobat 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei drept un instrument important de implementare a 

acesteia, publicarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei a fost realizată cu o întîrziere 

semnificativă – abia la 5 iunie 2012. 

 

Acest fapt a tergiversat întreprinderea unor acţiuni stabilite pentru trimestrul I al anului 2012, iar unele 

acţiuni nici nu au fost întreprinse, aşa cum este reflectat în Raportul Grupului de lucru. Această 

tergiversare şi irealizări, au fost inevitabile, în condiţiile în care autorităţile responsabile desemnate în 
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Planul de acţiuni nu au avut posibilitatea de a-şi planifica activităţile în conexiune directă şi potrivit 

termenelor stabilite de Planul de acţiuni.  

 

În perioada de raportare (trim.IV 2011 - trim.II 2012), analiza gradului de implementare a Strategiei și 

a Planului de acțiuni a permis evidențierea progreselor și obstacolelor în realizarea acțiunilor din Plan. 

Gradul de realizare a acțiunilor și-a găsit oglindire în informațiile prezentate de instituțiile de resort. 

Astfel, au fost analizate informații parvenite de la 3 instituții responsabile pentru raportare și anume: 

Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Justiției. 

 

În perioada de raportare, reprezentanţii structurilor de stat şi a societăţii civile au efectuat un şir de 

activităţi pentru implementarea domeniilor specifice de intervenţie care produc rezultatele scontate, 

cuantificate în indicatori de implementare, contribuind, prin urmare, la realizarea direcţiilor strategice 

care, la rîndul lor, determină progresul în atingerea  obiectivelor specifice şi a obiectivului general. 

 

Aici putem menționa faptul că, în 2011, a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea cadrului 

normativ, care reglementează modul de organizare şi funcţionare a sistemului judecătoresc. Grupul de 

lucru a analizat practica altor state în domeniu, precum şi problemele existente în procesul de 

aplicarea a legilor ce vizează  sistemul judecătoresc şi a elaborat proiectul de lege pentru  modificarea 

şi completarea unor acte legislative, care include şi modificări în Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorescă, în Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul 

Superior al Magistraturii în vederea: 

 creării funcţiilor de administratori judecătoreşti şi reexaminării funcţiilor preşedinţilor instanţelor 

judecătoreşti; 

 includerii judecătorului de instrucţie în corpul judecătoresc comun în calitate de judecător 

specializat în materia respectivă;  

 introducerii funcţiei de asistent judiciar şi modificării statutului şi atribuţiilor grefierului; 

 revizuirii rolului, componenţei şi competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi ale 

instituţiilor din subordinea acestuia şi pentru stabilirea competenţelor Adunării Generale a 

Judecătorilor;  

 instituirii votului deschis pentru hotărîrile Consiliului Superior al Magistraturii, a obligaţiei de a 

motiva şi publica hotărîrile Consiliului, inclusiv opiniile separate ale membrilor acestuia, pe pagina 

web etc.; 

 modificării rolului şi atribuţiilor inspecţiei judiciare; 

 reformării instituţiei imunităţii judecătorilor, etc. 

Proiectul a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 03/1054 din 7 februarie 2012, iar 

la data de 5 iulie curent a fost adoptat de Parlament în lectura a doua și publicat în MO la 31.08.2012. 

În 2011 au fost create grupurile de lucru pentru elaborarea proiectelor de modificare a Codului de 

procedură penală şi, respectiv, a Codului de procedură civilă. Grupurile de lucru au analizat practica 

altor state în domeniu, precum şi problemele existente în procesul de aplicare a normelor procedurale 

şi a elaborat proiectele de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi, 

respectiv, proiectul de modificare şi completare a Codului de procedură civilă, în partea ce ţine de 

competenţele instanţelor judecătoreşti.  

 

Astfel, o privire generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor specifice Pilonului I, ar putea fi 

reprezentată în felul următor: dintr-un număr total de 56 de acțiuni planificate a fi realizate (pentru 

perioada de raportare):  

 20 au fost realizate, dintre care 15 deja finalizate, iar 5 realizate pentru perioada de raportare, 

acțiunile în cauză avînd un caracter continuu;  

 27 au fost realizate parțial, unele din aceste acțiuni urmează a fi realizate în viitorul apropiat; 
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 9 acțiuni nu au fost realizate.   

 

Dificultățile și obstacolele întîmpinate la nerealizarea sau realizarea parțială a acțiunilor au constituit: 

 pentru 15 din acțiuni – inexistența cadrului legal relevant, nu au fost publicate în Monitorul 

Oficial amendamentele efectuate în legislație în partea ce ține de sistemul judecătoresc; (Aici fac 

precizarea că raportul a fost examinat șI aprobat în ședința grupului de lucru pe data de 6 august 2012. 

Regulamentele CSM nu puteau fi elaborate fără baza legislativă publicată.) 

 pentru 6 din acțiuni – necesitatea identificării, alocării mijloacelor financiare sau lipsa 

resurselor financiare; (ne referim la INJ) 

 pentru 15 din acțiuni – alte motive. 

 

Oleg Efrim: Există riscul ca anumite acțiuni să rămână nerealizate? Spre exemplu studiile? 

Stela Pavlov: Pentru studii există termenul pînă în decembrie 2012 – nu știu dacă este realist să fie 

executate pînă atunci... 

 

Ausra Raulikyte: O să fie întârzieri pentru că Ambasada SUA a lansat concursul de granturi 

foarte târziu, dar noi în principiu ne-am înțeles că vom uni două termene – cel de elaborare a 

studiilor cu cel de elaborare a legilor și chiar daca ne vom întinde cu studiile, vom reuși să ieșim cu 

proiectele de lege în timp. Recent am reușit să convingem și USAID-ul să ne ajute cu un studiu 

legat de finanțarea instanțelor judecătorești, dar însăși termenul studiului este până în decembrie 

2012 – este clar că nu se va reuși în acest termen. Însă proiectul de lege are termen pînă în iunie – 

respectiv sperăm să terminăm cu studiul pînă în mai și să rămănă termen pentru elaborarea 

proiectului de lege… 

Oleg Efrim: Deci eu înțeleg că noi vom comasa niște termene ca să reușim în final să ne încadrăm în 

termenul de elaborare a proiectului de lege. 

 

Ausra Raulikyte: Da, exact! 

 

Nichifor Corochii: Acum se lucrează la noile Regulamente ale CSM, în special probabil o să 

avem probleme cu Regulamentul privind procedurile disciplinare – nu-i lege, deci nu putem da nici 

un Regulament, deși putem merge ca și la cel cu selecția judecătorilor, cînd am elaborat un proiect, 

dar am așteptat legea să apară. În rest, problematică ne pare evaluarea performanțelor 

judecătorilor, chiar avem nevoie de experiențe străine aici. Nu vrem aici să mergem pe intuiție… 

 

Oleg Efrim: Am impresia că la această temă se organizează în noiembrie un seminar în Albania… 

 

Ausra Raulikyte: da în noiembrie 12-15 este o reuniune organizată de francezi în Albania. 

 

Oleg Efrim: Din păcate va fi doar în engleză, va participa cineva dintre procurori și a fost propusă 

dna Filincova dintre judecători, dar ea va fi în SUA în acea perioadă, și din cite știu va participa dna 

Răducanu la acel eveniment. Evenimentul este organizat de francezi cred că sub egida Consiliului 

Europei. 

 

Ausra Raulikyte: De asemenea, am tradus toate documentele relevante la această temă a CSJ din 

Lituania – cred că vi s-au transmis deja (selectarea judecătorilor, transferul etc)… 
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Oleg Efrim: Să înțeleg că din partea CSM doar regulamentul cu privire la procedura disciplinară este 

problematic? 

 

Nichifor Corochii: Este problematic doar din perspectiva că nu avem cadru legal pentru a-l 

definitiva. Cât privește celelalte regulamente credem că vom reuși. Avem promisă asistență de la 

USAID cu privire la 4 regulamente, celelalte le vom face cu eforturile proprii. Referitor la cel cu 

evaluarea performanțelor ne-a promis ajutor instituția dlui Dolea…. Vom reuși – nu avem încotro. 

Oleg Efrim: Să ne comunicați și nouă dacă mai este nevoie undeva de ajutor – poate reușim să 

identificăm noi surse suplimentare de suport. 

 

Nadejda Vieru: Și Procuratura a pregătit un Regulament cu privire la criteriile de performanță, 

dar trebuie să mai lucrăm la el… 

 

Nichifor Corochii: Noi chiar de marți vom începe să discutăm conceptual cu privire la aceste 

reglementări la CSM și o să solicităm să vină și reprezentanții MJ în grupurile de lucru ca să vină 

să începem lucrul la nivel conceptual… 

 

Oleg Efrim: Eu marți n-o să fiu, o să vă rog să luați legătura cu colegii, dna Ioniță… 

 

Nichifor Corochii: Da, sigur! 

 

Oleg Efrim: Alte propuneri? 

 

Nichifor Corochii: Poate nu e legat, dar o să mă refer la modificările care au intrat în vigoare la 

31.08.12, vreau să vă amintesc că noi am adoptat acea schemă tipică a cadrelor de personal, toate 

instanțele au elaborat și o parte deja au reușit să le prezinte la Cancelarie și la Ministerul de 

finanțe pentru a obține ajustările/alocările financiare - e vorba de personalul care se adaugă - 

asistenții judiciari, grefierii, persoanele care vin cu statut de funcționar public... Sperăm să avem 

susținere financiară și să putem arăta cel puțin care sunt necesitățile de finanțare pentru 2013… 

 

Oleg Efrim: Banii pentru asistenții judiciari etc sunt prevăzuți în bugetul pentru 2013 – 20 si ceva 

de milioane, mai complicat este cu partea astălaltă – orașe, municipii… Eu am înțeles că problema 

asta va fi soluționată în curînd pentru 2013, chiar recent a fost semnat proiectul de lege cu privire la 

reajustarea legii bugetului. 

 

Nichifor Corochii: S-a discutat recent și la consiliu, daca acea sintagmă „în măsura 

posibilităților” cu privire la asistenții judiciari nu va fi interpretată eronat… – toți își doresc 

asistenți judiciari și să fie puși în condiții egale de la 1 ianuarie… 

 

Oleg Efrim: Informația de la Bragoi și de la Ministerul finanțelor este că douăzeci și ceva de 

milioane trebuie integral pentru toți asistenții judiciari – toate pozițiile și acești bani au fost 

prevăzuți în proiectul de lege. Eu sper că domnii deputați n-au  să aibă nimic împotrivă, iar la nivel 

de Guvern deja a fost aprobat. Partea proastă e că în Chișinău trebuia să fie implementată legea din 

1 septembrie, dar știm că legea s-a publicat abia la sfârșit de august – 31 august… Chiar și dacă 

vorbim de o neexecutare de lege, să fiu iertat când o să zic: să dea Domnul ca din 1 ianuarie să avem 

pusă în aplicare această lege! 

 

Nichifor Corochii: La noi la CSM mai apare o grijă: sper să ieșim cu toate regulamentele la 31 

decembrie, dar mai apare gândul – ori ieșim cu toate și poate nu chiar calitativ, ori poate mai 
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depășim termenele însă le facem pe toate de o calitate înaltă și de durată, ca să nu intervenim cu 

modificări peste o lună sau jumătate de an… 

 

Oleg Efrim: Eu propun ca noi să ne orientăm la termenul care există, pentru că limite la perfecțiune 

nu-s - și dacă admitem din start că putem întîrzia, hai mai bine să intervenim pe urmă… Trebuie să 

facem de la început și în termen și calitativ. Că apoi vedeți că iaca oleacă întîrziem cu Comisia 

Națională de Integritate – iaca amuș cu 9 luni…, iaca oleacă cu numirea șefului la CNA... Eu 

propun să vedem ce putem face și vom reveni de fiecare dată când va fi nevoie. Multe se vor vedea 

în practica aplicării. 

 

Oleg Efrim: Putem propune pentru aprobare acest raport? Da! Deci îl considerăm aprobat și trecem 

la examinarea următorului raport – cel privind implementarea Pilonului II al Strategiei. 

 

 

4. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului II al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Liliana Talpă: 

 

Pilonul II se referă la justiția penală. Pentru perioada de raportare trimestrul IV 2011- trimestrul 

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

18 acțiuni din Planul de acțiuni, dintre acestea: 9 acțiuni sunt realizate, 7 acțiuni sunt realizate 

parțial și 2 acțiuni sunt nerealizate.  

 

Cele mai multe acțiuni țin de Ministerul Justiției ca instituție responsabilă. Cea mai mare 

realizare ține de reformarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 

Semnificativă este și modificarea Codului de procedură penală și modificarea competențelor 

organelor de urmărire penală; avem adoptată Legea cu privire la măsurile speciale de 

investigație; Legea cu privire la modificarea Codului de procedură civilă. 

 

Sunt identificate lacune în determinarea persoanei responsabile de  realizarea unei sau altei acțiuni 

(de exemplu, cele ce țin de elaborarea studiilor); În acest  context, vreau să menționez că faptul că 

Ministerul Justiției, o instituție atât de importantă, nu are supleant, creează probleme de 

reprezentare. Venim cu rugămintea de a numi totuși un supleant, pentru că se simte acut necesitatea. 

 

Oleg Efrim: Considerați că este rezolvată! Spuneți, vă rog, de cine țin acțiunile nerealizate? 

 

Liliana Talpă: O acțiune ține de Centrul Național Anticorupție și una de Procuratura Generală. 

 

Nadejda Vieru: Fiind lucrător al Procuraturii, aș vrea să intervin aici: noi într-adevăr ne-am 

pomenit cu acțiuni care erau stabilite pentru realizare încă în 2011, dar deoarece Planul de 

Acțiuni s-a publicat abia în iunie nu puteam începe activitatea asupra acestor măsuri. Prin ordinul 

Procurorului General s-au format mai multe grupuri care se vor ocupa nemijlocit de elaborarea 

studiilor. Ne-am propus ca termen pînă în decembrie 2012, pentru că studiile nu pot fi realizate 

într-o lună-două, necesită mult mai mult timp. Și încă o problemă avem pentru că au fost inițiate 

și de către Ambasada SUA și alți donatori mai multe granturi pe acest subiect și au stabilit ca 

termen chiar 2013. Acum în septembrie-octombrie este faza de selectare a acestor ONG-uri, pe 

urmă durează jumătate de an faza de elaborare, prezentare… În legătură cu aceasta chiar am 

venit cu o propunere cu privire la termene – cele care rămîn pe PG doar să le facem până în 

decembrie 2012, celelalte care urmează a fi făcute de ONG-uri să rămînă pe 2013, pentru că 

urmează pe urmă elaborarea legilor cu termene destul de mari – 2013-2014, dar vă dați seama că 

elaborarea poate fi făcută și într-o lună-două, însă studiul cere mult mai mult timp: trebuie de 
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studiate actele normative a multor țări, de făcut comparație, de făcut recomandări. Dl. Președinte 

poate spune mai multe – că noi lucrăm în domeniul asta, dar pentru că s-a întîrziat cu planul și 

sunt și multe alte acțiuni dificile, din start nu s-a întrebat PG cît termen este nevoie pentru 

realizarea acestor acțiuni… 

 

Oleg Efrim: Partea interesantă este că planul de acțiuni n-a stabilit termenele pe care le-a vrut 

ministrul justiției, ci le-a preluat pe cele din Strategie… 

 

Igor Dolea: eu cred că noi vom merge pe calea pe care a stabilit-o Ausra, vom merge în paralel cu 

elaborarea studiilor și elaborarea de acte normative. 

 

Ausra Raulikyte: da, asta e calea pe care mergem și chiar în termenii de referință la studiile 

finanțate de americani am insistat ca să fie deja și elaborarea actelor normative, ca un alt produs 

în urma studiului, paralel la studiu. Plus, în cadrul MJ am atașat oamenii din Departamentul 

Elaborare Acte Normative cu cei care fac anumite studii ca ei să fie la curent cu procesul și 

pregătiți să se implice la momentul oportun cu elaborarea actului normativ necesar. Sugerăm și 

altor instituții să facă la fel. 

 

Igor Dolea: eu cred că noi vom reuși să le facem în timp pe toate. 

 

Oleg Efrim: Atît timp cît studiile sunt o precondiție a elaborării actului normativ, eu cred că noi 

putem juca cu aceste termene fără ca să inițiem modificarea Hotărîrii Parlamentului, or, modificarea 

Hotărîrii Parlamentului nu este un proces foarte scurt, cu avizare, cu toate dezbaterile va trece atîta 

timp încît nu va mai fi necesară modificarea termenelor… Eu nu zic ca asta-i o vacă sfîntă care nu 

poate fi atinsă, dar la prima etapă zic să încercăm să mergem pe alternativele care sunt rezonabile.    

 

Igor Dolea: noi am discutat asta și credem că unind termenele pentru studii și elaborare să le facem 

în timpul necesar. Eu sunt de acord că va fi mai complicat de modificat HP, decât de elaborat 

studiile, proiectele de legi… 

 

Oleg Efrim: Spre deosebire de alte documente de politici, faptul că noi nu am reușit în termen, asta 

nu înseamnă că suntem scutiți de executare. Eu cred că în fața Consiliului Național al Organelor de 

Ocrotire a Normelor de Drept, atunci când vom prezenta raportul anual noi vom explica ce s-a 

întîmplat cu intrarea în vigoare. Alte propuneri? Dacă nu-s, atunci îl considerăm aprobat și trecem la 

următorul raport – cel pentru Pilonul III. Poftim, Daniela Vidaicu. 

 

5. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului III al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

 

Daniela Vidaicu: 

 

Dvs. aveți raportul în mape, de aceea eu o să mă refer succint doar la cele mai importante 

aspecte. Pentru perioada de raportare trimestrul IV 2011- trimestrul II 2012, au fost supuse 

procesului de monitorizare privind implementarea și modul de realizare 16 acțiuni din Planul de 

acțiuni din cadrul a 3 Direcții strategice ale Pilonului III, dintre acestea: 6 acțiuni sunt realizate, 

6 acțiuni sunt realizate parțial, 4 acțiuni sunt nerealizate. Pentru acest pilon s-a colaborat cu 

diverși donatori, în special Fundația Soros-Moldova (domeniul - asistența juridică garantată de 

stat), UNDP (domeniul – asistența juridică garantată de stat), BERD / UNDP (domeniul – 

recunoașterea și executarea deciziilor instanțelor străine și arbitrale). 

 

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

implementarea acțiunilor (conform Planului de acțiuni: Ministerul Justiției, Consiliul Național 
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pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Institutul Național al Justiției, Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești) prin intermediul Rapoartelor de activitate intermediare care au fost 

recepționate de către Secretariat. Totodată, au fost luate în considerare deciziile, notele, 

comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul III pe 

parcursul ședințelor 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 și 

a Planului de acțiuni. 

Direcția Strategică 3.1. ține de Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate 

de stat și aici foarte multe acțiuni cu caracter administrativ au fost realizate, a fost modificat și 

cadrul normativ, au fost realizate și 2 rapoarte de monitorizare pe baza unei  HG ce prevede 

principiile de monitorizare. A fost adoptată la 18 mai 2012 Legea de modificare și completare a 

Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 privind asistența juridică garantată de stat în vederea creării 

aparatului administrativ al Consiliului Național pentru Asistența Juridică de Stat și a oficiilor 

teritoriale ale acestuia. Ca urmare a modificărilor legii a fost numit directorul executiv (a cărui 

mandat este de 5 ani), au fost stabilite competențele acestuia. Totodată, a fost instituit aparatul 

administrativ (prin ordinul MoJ au fost alocate suplimentar 5 unități de personal). La data de 18 

mai 2012 a fost adoptată Legea de modificare și completare nr. 112 a unor acte legislative 

(Codul de procedură civilă, Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, codul 

contravențional) prin care s-a lărgit cercul de persoane cărora le poate fi acordată asistența 

juridică garantă de stat indiferent de nivelul veniturilor. Legea cu privire la asistența juridică 

garantată de stat a fost supusă procedurii de monitorizare privind modul și performanța aplicării 

acesteia. Prin urmare, au fost elaborate două Rapoarte de monitorizare pentru semestrul II al 

anului 2011 și respectiv pentru semestrul I al anului 2012 (ambele rapoarte au fost realizate 

conform Metodologiei prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 1181 din 22.12.2010 și pot fi 

accesate pe pagina web a MoJ).  

 

Cu ajutorul Fundației Soros-Moldova s-au realizat deja două proiecte focusate pe dezvoltarea 

sistemului de parajuriști. În anul 2012 a fost derulată activitatea de testare a sistemului de 

asistență juridică primară acordată de către parajuriștii comunitari. Testarea a fost realizată de 

către Fundația SOROS Moldova prin pregătirea inițială și continuă a 23 de parajuriști care să 

activeze în 23 de localități. 

Cît privește Direcţia strategică 3.2. - Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea 

profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei, este vorba despre Legea cu 

privire la notariat, care este în fază de realizare, sunt 3 proiecte în fază de realizare la Ministerul 

Justiției (Proiectul legii cu privire la procedura notarială, Proiectul legii cu privire la organizarea 

activității notariale, Proiectul de lege cu privire la costurile notariale.).  

Sunt 3 acțiuni nerealizate în cadrul acestei direcții strategice, dar ele au termen scadent 

decembrie 2012, deci există încă termen și vom reveni să verificăm realizarea lor atunci: La 

etapa de raportare nu a fost demarată realizarea Studiului privind funcționarea fiecărei dintre 

profesiile conexe sistemului justiției și a Studiului cu privire la regimul fiscal de asigurări 

sociale și medicale existent al reprezentaților profesiilor conexe sistemului justiției. Totodată, nu 

a fost realizată curicula pentru instruirea inițială și continuă a reprezentanților profesiilor conexe 

sistemului justiției de către Institutul Național de Justiție din cauza lipsei cadrului normativ 

necesar.  

 

La Direcţia strategică 3.3. - Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti, avem o multitudine 

de tipuri de acțiuni de realizat - și studii, și elaborări de proiecte, și monitorizări.  La acest capitol 

acțiunea 3.3.2. punct. 1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea  Comisiei de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi 
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funcţională a acestor instituții nu este realizată. În ce privește Monitorizarea impactului 

reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor 

CEDO – aceasta este la moment în curs de realizare. Așa acțiuni ca - Elaborarea proiectului de 

modificare a cadrului legislativ privind mecanismul de recunoaştere şi executare a hotărârilor 

emise de instanţele judecătoreşti străine - și - Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de 

instruire a judecătorilor şi executorilor judecătoreşti privind noul mecanism de reparare a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a 

dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti – sunt realizate. 

Documentele probante au fost transmise grupului de lucru și se păstrează și la Secretariat. 

 

Oleg Efrim: Bine, atunci considerăm și acest raport aprobat și propun să trecem la următorul raport 

– cel pentru Pilonul IV. Poftim, Stela Pavlov. 

 

 

6. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului IV al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
 

Stela Pavlov: 

 

Au fost analizate informații parvenite de la 3 instituții responsabile pentru raportare și anume: 

Ministerul Justiției, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției și Institutul 

Național al Justiției. Informațiile ce țin de implementarea acțiunii, responsabil de implementarea 

căreia este Parlamentul Republicii Moldova, au fost preluate din HP nr. 145 din 22.06.2012 privind 

numirea în funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate. În ceea ce privește Comisia 

Națională de Integritate, aceasta fiind la moment nefuncțională nu are desemnat un membru în 

Grupul de lucru și am fost în imposibilitate de a informa vis-a-vis de gradul de implementare a 

acțiunilor de Plan de care este responsabilă. Referitor la APC și APL responsabile de implementarea 

acțiunii 4.1.2(3), informația nu a fost solicitată întrucît termenul la momentul solicitării informațiilor 

încă nu era depășit și se preconizează solicitarea acestei informații de la CNI care va avea toată 

informația centralizată. 

 

Astfel, o privire generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor specifice Pilonului IV, ar 

putea fi reprezentată în felul următor: dintr-un număr total de 14 de acțiuni planificate a fi 

realizate (pentru perioada de raportare): 3 au fost realizate; 9 au fost realizate parțial, unele din 

aceste acțiuni urmează a fi realizate în viitorul apropiat; 2 acțiuni nu au fost realizate.   

 

Dintre cele 3 acțiuni realizate, menționăm că prima se referă la proiectul de Lege cu privire la 

Comisia Naţională de Integritatea care a fost elaborat şi adoptat prin Legea nr. 180 din 19 

decembrie 2011. A doua ține de elaborarea unei curicule privind etica profesională de către INJ și a 

treia a fost elaborat proiectul de modificare a cadrului normativ în vederea reglementării instituţiei 

avertizorilor de integritate şi protecţiei acestora. 

 

Din cele 9 acțiuni parțial realizate 6 acțiuni se referă la MJ – au fost deja aprobate 2 ordine privind 

crearea grupurilor de lucru – care vor crea proiectele de legi ce țin de evaluarea şi intensificarea 

garanţiilor sociale ale judecătorilor (Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 392) și unul pentru elaborarea 

modificărilor la legislaţie în vederea implementării măsurilor anticorupţie, inclusiv în vederea 

sancţionării mai severe a actelor de corupţie şi lipsirea celor condamnaţi pentru corupţie de dreptul 

de a beneficia de garanţiile sociale aferente funcţiilor deţinute (Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 

din 13.09.2012). Totodată, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 418 din 13.09.2012 a fost constituit 

un grup de lucru pentru elaborarea modificărilor la legislaţie în vederea implementării măsurilor 

anticorupţie, inclusiv în vederea elaborării cadrului normativ care să reglementeze interacţiunea şi 

comunicarea judecătorului cu părţile în proces şi cu persoanele terţe; inclusiv modul de aplicare a 
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testului de integritate  reprezentanţilor sectorului justiţiei; inclusiv obligaţia de testare cu poligraf a 

candidaţilor la funcţiile de judecător, procuror şi ofiţer de urmărire penală. Grupul de lucru are ca 

obiectiv ca pînă la 25 noiembrie 2012 să asigure definitivarea proiectului modificărilor legislative. 

 

Cu referire la acțiunile demarate privind sporirea salariilor judecătorilor, vreau să menționez că 

reprezentantul Procuraturii Generale din cadrul Grupului de coordonare şi monitorizare, dl V. 

Coval, a invocat necesitatea înaintării unei recomandări Ministerului Justiţiei și, implicit, Grupului 

de coordonare, cu referinţă la modul de executare a acestei măsuri. Potrivit SRSJ şi Planului de 

acțiuni este stabilit că majorarea salariilor trebuie să fie aplicată tuturor actorilor sectorului justiţiei,  

însă nu doar faţă de judecători. Recomandarea dlui Coval a fost transmisă și este anexată la Raport. 

 

Dintre cele 2 acțiuni nerealizate, prima se referă la crearea paginii web a Comisiei Naționale de 

Integritate și a doua la elaborarea Instrucțiunii privind mecanismul de verificare a declaraţiilor cu 

privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese. Din nou aici este responsabilă CNI. 

 

Oleg Efrim: Bine, eu înțeleg că tot ce este legat de Comisia Națională de Integritate, așa cum și este 

natural, nu este realizat. Dar acum este o presiune foarte mare ca conducerea să fie aleasă, așa că eu 

cred că curând urmează să se apuce de lucru, or, chiar degrabă începe colectarea declarațiilor. Pînă 

la asta vreau să-mi expun o poziție cu privire la solicitarea procurorilor de a li se mări salariile – eu 

înțeleg perfect punctul lor de vedere și eu sunt de acord că ei și mulți alți actori ai sectorului justiției 

merită salarii mai mari. Dar haideți să fim realiști pentru contextul actual. Conform standardelor 

Consiliului Europei salariul unui judecător trebuie să fie egal cu 3 salarii medii pe țară. Partea bună 

este că salariul mediu pe țară se stabilește de Guvern și în fiecare an el crește în mediu cu 300 de lei, 

ceea ce înseamnă cel puțin o majorare de 1000 de lei anual pentru judecătorul din prima instanță.  

Respectiv la nivel de instanțe superioare salariul va fi echivalent unui număr mai mare de salarii 

medii pe țară (4 Curtea de Apel, 5 - CSJ). Este adevărat că încărcătura pe buget este foarte mare și 

integral această creștere, adică 100% se va aplica din 2016. Acum noi ne propunem ca din ianuarie 

2013 să fie o creștere de 70%, 80% - 2014, 90% - 2015.... În plus, am propus o diferențiere în cadrul 

instanțelor – considerăm că nu este normal ca un judecător nou-venit să aibă același salariu ca unul 

care lucrează mai mulți ani: aici am propus un singur criteriu pentru judecători  - termenul necesar 

pentru promovare – cei care sunt pînă la termenul necesar pentru promovare – 6 ani – au 3 salarii 

medii pe economie, cei care trec peste pragul acesta au cu 20% salariu mai mare. Este o propunere, 

este un concept, cum va fi aprobat de Parlament o să vedem.  Eu propun ca noi să mergem pe 

ridicarea salariilor judecătorilor întîi și ridicarea salariilor procurorilor să fie următoarea etapă. Noi, 

bineînțeles, putem merge și pe o altă cale, cum a mai fost în 2005, să încercăm să ridicăm la toți 

odată – așa cum a fost cu toți demnitarii concomitent - și președintele țării, miniștri, parlamentari și 

judecători etc - și cred că țineți minte cu ce s-a terminat această istorie… Eu cred că trebuie să fim 

înțelegători și vă asigur că Strategia este lege care trebuie realizată. Nouă ne-ar plăcea multe, dar 

Ministerul Finanțelor poate zice nu. Noi avem argumente pentru a cere. Eu am sărit la salarii, dar 

haideți să revenim și la alte propuneri și întrebări.  

 

Nadejda Vieru: Dle Președinte vreau să mă refer la acțiunea 4.1.5 – un studiu care, de asemenea 

la inițiativa Ambasadei SUA a fost dat sub formă de grant pentru un an de zile, deși realizarea 

este pentru 2012. Și vreau să subliniez – nu că nu am vrea noi să-l facem, dar e prevăzut să fie 

făcut de societatea civilă. Tema - Studiu privind instrumentele de prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei şi de prevenire a comportamentului corupţional. Deci cu acest 

studiu, ținând cont de condițiile în care pare să se dea grantul, o să se întîrzie, iar în rest, nu sunt 

probleme cu grupul nostru. 

 

Oleg Efrim: Mulțumesc, atunci considerăm și acest raport aprobat și propun să trecem la următorul 

raport – cel pentru Pilonul V. 
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7. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului V al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
 

Daniela Vidaicu: 

 

Pilonul V - Rolul justiţiei în dezvoltarea economică. Pentru perioada de raportare trimestrul IV 

2011- trimestrul II 2012, au fost supuse procesului de monitorizare privind implementarea și 

modul de realizare 11 acțiuni din Planul de acțiuni, dintre acestea: 6 acțiuni sunt realizate, 3 

acțiuni sunt realizate parțial, 4 acțiuni sunt nerealizate. Și în acest pilon avem provocarea că 

unele studii nu sunt realizate, iar Ambasada SUA a dat acordul să ofere granturi în acest sens. 

La Direcția de intervenție I. - Consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor - 

modificarea legislației s-a realizat – anume a Legii cu privire la organizarea judecătorească în 

vederea redistribuirii posturilor de judecători către curțile de apel și judecătorii, adoptată de 

parlament la 6 martie 2012. Însă nu s-au realizat studiile – cu privire la datele statistice privind 

nr. de cereri depuse în cauzele economice în instanțele din raza sediului părților, nr. agenților 

economici înregistrați în unitățile administrativ-teritoriale care pot fi implicați în cauzele 

economice – și cel privind funcționarea instituției medierii în domenii specifice, pentru că el 

trebuie realizat de Consiliul de mediere, care nu s-a format în noua sa componență. Avem un 

studiu parțial realizat - privind reglementarea și aplicarea mecanismului de recunoaștere și 

executare a hotărârilor arbitrale străine – la acesta în prezent lucrează un expert angajat. 

 

De asemenea, au fost realizate acțiunile ce țin de cursuri din partea INJ, și anume a fost elaborată 

curicula în domeniul examinării cauzelor economice și au fost instruiți 170 judecători în cadrul a 

4 seminare.  

 

Cît privește cel de-al doilea domeniu de intervenție - Îmbunătățirea procedurii de insolvabilitate 

– la acest capitol a fost elaborat cadrul normativ – a fost elaborată și remisă către Guvern Legea 

cu privire la administratorii autorizați. Acest proiect a fost expertizat pozitiv din partea experților 

germani. Dar avem și două activități nerealizate - Acte normative cu privire la admiterea în 

profesia de administrator autorizat – nu s-a realizat pentru că nu a intrat în vigoare legea și a 

doua - crearea cadrului instituțional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat – nu 

s-a realizat din același motiv - pentru că nu a intrat în vigoare legea. 

 

Cît privește cel de-al treilea domeniu de intervenție - Sistemul de evidență și acces la informațiile 

privind agenții economici – aici conform Strategiei sunt prevăzute 2 studii - modernizarea 

sistemului de evidență electronică a agenților economici - și - registrul unic al agenților 

economici și organizațiilor necomerciale. Pentru acestea au fost deja create grupurile de lucru cu 

implicarea reprezentanților MJ, Ministerului Tehnologiei Informației și a altor instituții 

relevante, au fost elaborați termenii de referință, iar studiile urmează a fi elaborate în următoarea 

etapă.  

 

Oleg Efrim: Propuneri, sugestii, recomandări? Mulțumesc, atunci considerăm și acest raport 

aprobat și propun să trecem la ultimul raport intermediar – cel pentru Pilonul VI. 

 

8. Prezentarea raportului intermediar privind implementarea Pilonului VI al Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 
 

 

Liliana Talpă: 
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Pilonul VI. - Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei – este pilonul cu cele mai multe 

acțiuni din tot planul. Pentru perioada de raportare trimestrul IV 2011- trimestrul II 2012, au fost 

supuse procesului de monitorizare privind implementarea și modul de realizare 20 acțiuni din 

Planul de acțiuni, dintre acestea: 4 acțiuni sunt realizate, 10 acțiuni sunt realizate parțial și 6 

acțiuni sunt nerealizate. Au raportat 5 instituții - Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor 

Interne, Centrul Pentru Drepturile Omului din Moldova, Consiliul Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei/DIP. 

 

Avem deja realizate așa acțiuni ca - Efectuarea unui studiu privind optimizarea activității 

Centrului pentru Drepturile Omului și a mecanismului național de prevenire a torturii (6.2.1., p. 

1); Întocmirea şi actualizarea permanentă a listei de avocaţi specializaţi în asistenţa juridică 

garantată de stat în cauzele care implică copii (6.3.1., p. 5); Elaborarea proiectului de lege 

privind instituirea controlului medical obligatoriu al persoanelor private de libertate la fiecare 

primire în/eliberare din locurile de detenţie (6.4.5., p. 2); Elaborarea proiectului de modificare a 

Codului penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 în vederea excluderii contradicţiilor referitoare la 

definirea torturii şi a altor rele tratamente (6.4.5., p. 4). 

 

Pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de acțiuni pentru Pilonul VI următorii parteneri 

de dezvoltare și-au exprimat disponibilitatea de a acorda asistență: PNUD, UE, CoE, UNICEF, 

OMS/UNODC și alții. Cu ajutorul unor parteneri de dezvoltare la moment se modernizează 

infrastructura de detenție în penitenciarul din Goieni și curând toți copiii vor fi transferați și 

deținuți doar acolo. 

 

Sunt o parte de acțiuni care nu sunt realizate dar, în mare parte, pentru ele nu a expirat termenul 

de realizare. Sunt și provocări în procesul de realizare a Pilonului VI, de exemplu sunt 

identificate lacune în determinarea persoanei responsabile de  realizarea unei sau altei acțiuni (de 

exemplu, cele ce țin de elaborarea studiilor); instituțiile care sunt responsabile în cumul de 

realizarea unor acțiuni nu cooperează între ele (lipseşte comunicarea și coordonarea 

implementării măsurilor din Planul de acțiuni - ex., acţiunea 6.4.4(1)); lipsa resurselor financiare; 

pentru realizarea anumitor acţiuni nu parvin iniţiative din partea instituţiilor 

coordonatoare/responsabile de implementare; acţiunile care au caracter continuu, sunt planificate 

pentru a fi realizate ceva mai tîrziu; nu toate instituțiile responsabile pentru realizarea anumitor 

acțiuni dispun de acte departamentale care reglementează anumite domenii de activitate…Se 

propune extinderea termenului de realizare a acțiunii 6.4.1 (1). 

 

Oleg Efrim: În ce privește situația de la Goieni, ai prezentat-o frumos, dar în realitate situația 

este puțin mai tristă, noi am elaborat proiectul și l-am prezentat tuturor donatorilor, intenții 

frumoase au fost, când am trecut la implementare, a trebuit s-o facem cu surse proprii. Dar 

oricum vom fi gata în decembrie, din păcate nu în măsura deplină a proiectului, dar oricum 

condiții suficiente vor fi. Am făcut și o campanie de fundraising, colaboratorii MJ au donat o zi 

din salariu. Dar încercăm să reușim așa cum ne-am propus. 

 

Întrebări sunt cu privire la raportul pe pilonul VI? 

 

Victor Zaharia: Cu privire la Goieni, asta a fost și solicitarea grupului, ca în cazul în care sunt 

transferați minorii, să nu fie condiții mai proaste decât le au acum. Mai bine să rămînă unde sunt 

acum.... Cu referire la raport vreau să punctez 2 aspecte – 1. că avem nevoie de prezența unor 

persoane constante sau a supleanților lor; 2. că avem nevoie de acte doveditoare. E o problemă 

nu doar pentru grupul VI, văd că este o problemă și la grupul I și altele. Deci avem nevoie de 

Metodologia de monitorizare, care să puncteze clar și definitiv unele aspecte. În rest, este un 

pilon destul de voluminos, practic are 1/3 din Planul de acțiuni ca și volum, și are o diversitate 

mare de actori, dar parcă mari devieri nu sunt. 
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Oleg Efrim: ok, dacă nu sunt alte întrebări/propuneri, considerăm aprobat și acest raport. 

 

 

9. Discutii generale. Concluzii 

 

Oleg Efrim: 

Aici audierea tuturor rapoartelor s-a terminat și  cred că trebuie să tragem și niște concluzii, să 

facem o apreciere. Vreau să vă prezint eu o imagine, cîteva opinii, și să vedem dacă sunteți de 

acord. 

 

Analizînd astăzi rapoartele intermediare cu privire la realizarea Strategiei, cred că putem trage 

următoarele concluzii: 

 

După mine implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției a demarat cu succes, 

suntem la o situație care era de așteptat. Trebuie să confirmăm o situație  de care am mai vorbit – 

faptul că Strategia s-a adoptat la sfârșit de an, faptul că nu s-au bugetat bani pentru ea în 2012, 

faptul că Planul de acțiuni s-a publicat cu întârziere. Respectiv toate astea explică anumite 

întîrzieri, anumite nereguli. Întârzieri sunt la studii, dar și la proiecte de legi. Ele în mare parte 

sunt datorate unor circumstanțe obiective, dar noi am găsit și o soluție -  să încercăm să încadrăm 

efectuarea studiului în termenul de elaborare a legii, adică să ajungem carul din urmă. 

 

Cea mai mare parte din întârzieri se referă la studii, dar ne-a promis ajutor Ambasada SUA. Din 

păcate nu au venit suficiente aplicații și ne trezim cu o situație cînd sunt bani, însă nu există 

suficientă capacitate de absorbție a finanțelor din partea societății civile. E straniu, pentru că 

condițiile sunt foarte atractive. Deci cred că soluția pe care am găsit-o aici – să încercăm să 

încadrăm efectuarea studiului în termenul de elaborare a legii – este foarte reușită. După mine 

este mai important să ne încadrăm în termenele de prezentare a legii. Sigur, nici aceste termene 

nu sunt întîmplătoare, ele au fost elaborate cu gîndul de a reuși să analizăm și să dezbatem 

suficient.  

 

În același timp, din ceea ce am auzit aici și din ce am discutat cu colegii, sunt și provocări 

datorate unor circumstanțe subiective, precum sunt atitudinea unor membri ai grupurilor de 

lucru, lipsa de organizare internă. Aici cred că președinții grupurilor de lucru pot avea un rol de 

bază, eu o să vă rog să fiți acei agenți ai schimbării și să-i puneți pe toți membrii grupurilor de 

lucru la lucru. Eu nu încerc să găsesc justificări, dar îmi închipui ce crede  ministrul MMPSF, 

cînd știe că trebuie să trimită un om de-al său, care are anumite ore de muncit, la MJ în grupurile 

de lucru pentru reforma justiției... În pofida acestui fapt, este o lege de realizat, o să vă rog să 

insistați și să-i puneți pe toți la lucru. Dacă considerați necesar ca să abordăm problema la un 

nivel superior, cu adresare oficială, s-ar putea lua asemenea măsuri în fiecare caz individual, dar 

în general, sper să nu ajungem la asemenea situații. 

 

Asta a fost ceea ce am vrut să punctez eu, dacă doriți să completați.... 

 

Cu cît mai repede vom identifica problemele, cu atît mai repede vom găsi soluții pentru ele. 

 

Dacă nu sunt alte completări, întrebări sau propuneri, ședința a luat sfârșit. Vă mulțumesc încă o 

dată pentru eforturile depuse și realizările obținute. 
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Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru; 

2. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței;  

3. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului I al Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016; 

4. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului II al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

5. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului III al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

6. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului IV al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

7. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului V al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

8. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului VI al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

9. Raportul intermediar privind implementarea Pilonului VII al Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 

 

 

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

 

 

Președinte ședință: 

 

Oleg Efrim  ________________    

 

Secretar ședință: 

 

Olivia Pîrțac  _______________ 

 

 

 


