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PROCES VERBAL N° 2  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 26 aprilie 2012. 

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

Moderator: Cerbu SABINA, președintele Grupului de lucru pentru Pilonul V. 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

Agenda:  

 

15.00 – 15.20 Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului Regulamentului 

cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în 

vederea cordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. 

 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

15.20 – 15.50 Discuții și propuneri privind conținutul Regulamentului prezentat. 

 

15.50 – 16.10 Prezentarea stării de lucruri și a gradului de implementare a acțiunilor planificate 

în Planul de acțiuni pentru anul 2011. 

 

Acțiunea, 5.1.1. Preluarea examinării cauzelor economice de către instanţele de 

drept comun, inclusiv prin asigurarea specializării judecătorilor pe aceste categorii 

de cauze.  

Punctul 1. / Raportor Lilia Ioniță / Ministerul Justiției  

Punctul 2. / Raportor Lilia Ioniță / Ministerul Justiției 

Punctul 4. / Raportor Sabina Cerbu / Ministerul Justiției 

 

Acțiunea. 5.2.1. Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi 

funcţionarea eficientă a administratorilor procedurii de insolvabilitate. 

Punctul 1. / Raportor Cîrlan Vlad /  Ministerul Justiției. 

 

16.10 – 16.30 Discutarea unui model de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al Strategiei. 

 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

16.30 – 17.00 Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali. 
 

Cuvânt de început. 

 

Sabina Cerbu. Aceasta este ultima ședință din ciclul de ședințe cu nr. 2 care au fost organizate pentru 

fiecare Grup de lucru. În acest sens vom respecta Agenda punct cu punct în cadrul discuției de astăzi.  

 

Olivia Pîrțac. Conform Agendei vom discuta despre proiectul Regulamentului cu privire la funcționarea 

grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011- 2016. Versiunea care este 

prezentată astăzi este o primă versiune care a fost discutată cu toate Grupurile de lucru. În acest sens 

propunem 4 zile Grupului de lucru pentru Pilonul V pentru a înainta comentarii și propuneri asupra 

textului pe care îl discutăm astăzi.  

 

Pentru comunicarea cu societatea civilă și donatori vor fi elaborate metodologii / principii directoare 

separate care vor fi prezentate ulterior Grupurilor de lucru.  
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Este de menționat că Procesele Verbale care se întocmesc pe parcursul ședințelor vor fi făcute publice pe 

pagina web a Ministerului Justiției când va fi gata din punct de vedere tehnic platforma care va oferi 

spațiul necesar de plasare a informației cu privire la derularea implementării Strategiei. Totodată, 

Procesele Verbale vor fi transmise prin poșta electronică pentru ca membrii Grupului de lucru să poată 

veni cu comentarii și recomandări asupra textului dat.  

 

Olivia Pîrțac a făcut prezentarea generală a proiectului de Regulament.  

 

Discuții și dezbateri pe marginea textului Regulamentului.  

 

Dumitru Visternicean. Regulamentul poate să fie acceptat de principiu de Grupul de lucru, iar ulterior 

membrii GL 5 pot veni cu comentarii, recomandări sugestii în formă scrisă. Ar fi fost bine să se discute ce 

a fost stabilit la alte grupuri cu referire la acest Regulament.  

 

- Aș vrea să discutăm despre mecanismul de vot în timpul ședințelor. Conform proiectului de Regulament 

GL are capacitatea de lucru dacă se întrunesc 50%  din voturi – ar fi bine să fie un mecanism care să 

prevadă 50%+1 sau majoritatea de voturi. Conform Regulamentului o minoritatea simplă poate să 

promoveze anumite idei. 

 

- S-a mai discutata în alte Grupuri de lucru că în caz dacă membrul grupului a lipsit nemotivat, Ministerul 

Justiției poate propune instituției revocarea acestuia. O ideea lansată în alte Grupuri de lucru a fost ca nu 

Ministerul Justiției să propună revocarea membrului care lipsește dar însuși Grupul de lucru, ca să fim 

mai independenți.  

 

- Alte obiecții care au fost propuse pe parcurs – unele Grupuri de lucru au criticat principiul conform 

căruia dacă sunt voturi egale – votul președintelui este decisiv.  

 

Sabina Cerbu. Este important să se stabilească o modalitate cum ar putea Ministerul Justiției să verifice 

motivațiile absențelor.  

 

Artur Răducanu. Care este perioada pentru care se vor calcula absențele – un an,doi etc. ?  

 

Opinie. Cred că se va calcula consecutiv. Dacă persoana lipsește consecutiv de 3 ori nemotivat apare într-

o listă  care urmează a fi discutată.  

 

Dumitru Visternicean. Ideea cu  stabilirea motivației pentru prezență și absență reieșind din faptul ce 

instituții participă pare ridicolă – de 5 ori să lipsești la ședințe – când pe an au loc în jur de 10 ședințe a 

Grupului de lucru. Din 10 ședinte să nu vii la 5dintre ele  – aceasta este o atitudine neserioasă.  Eu aș 

susține ca Grupul șă înștiințeze instituția care să ia o anumită atitudine în asemenea caz.  

 

Olivia Pîrțac. În principiu nu putem să monitorizăm care absență este motivată și care este nemotivată. 

 

Dumitru Visternicean. Sunt reguli generale (spre ex. boală, deplasare, etc.) de apreciere a motivelor de 

absență.  

 

Olivia Pîrțac. Nu putem să ne ocupăm cu asta.  

 

Sabina Cerbu. Pentru a evita anumite probleme organizatorice există instituția de „ membru supleant ”.  

 

Olivia Pîrțac. Nu toate instituțiile au numit supleanți. Totuși trebuie să stabilim împreună – dacă nu vine  

persoana delegată de instituție cum să monitorizăm motivele pentru care aceasta nu se prezintă, pe de altă 

parte cum putem influența dacă instituția singură decide asupra delegării unei anumite persoane. Facem 

ceva ca să putem să influențăm instituțiile pentru a responsabiliza delegații ? 

 

Dumitru Visternicean. Singurul fapt că aceste ședințe sunt publice că Procesele Verbale, care conțin 

lista de prezență, vor fi publice vor permite autorităților să ia o atitudine serioasă față de reprezentarea lor 

în cadrul Grupului de lucru.  
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Sabina Cerbu. Sunt alte întrebări pe care să le discutăm astăzi asupra acestui proiect de Regulament?  

 

Viorel Rusu. Cum se stabilesc supleanții? Trebuie să fie un act al instituții respective pentru desemnarea  

supleanților ? Sau este posibilă delegarea ad hoc a unei persoane care să participe la ședință în cazul în 

care membrul cu drepturi depline este în imposibilitate de a participa.  

 

Olivia Pîrțac. Noi am primit de la unele instituții de la începutul demarării lucrărilor Grupurilor de lucru, 

numele persoanelor care sunt delegate în calitate de membru cu drepturi depline și membru supleant. 

Componeța Grupurilor de lucru va fi inclusă în Ordinul de creare a Grupurilor de lucru, și noi intenționăm 

să îi includem, inclusiv, pe membrii supleanți în acest Ordin. De aceea ar fi foarte bine să formalizăm 

delegarea supleanților.  

 

Viorel Rusu. Eu cred că prea formalizăm. Eu cred că este suficient de a informa Secretariatul de către 

conducătorul instituției cine se va prezenta la ședință. Extra-formalizarea nu este eficientă.  

 

Dumitru Visternicean. Este o anumită problemă. Acest proces este unul formalist. De aceea trebuie să 

fie o decizie a instituției prin care se dispune delegarea atât a membrilor cu drepturi depline cât și a 

supleantului, să transmită informația Ministerului Justiției. Pentru că este un Grup de lucru permanent – 

constant de aceea trebuie să știm cine înlocuiește membrul de bază pentru a se păstra consecutivitatea 

lucrărilor.  

 

Despre modul de votare prin telefon, prin alte mijloace de comunicare electronică  s-a fost discutata în 

alte Grupuri de lucru –s-a ajuns la concluzie ca votul se exprimă expres prin prezența fizică.  

 

Sabina Cerbu. Pot fi situații când nu poate să vină la ședință nici membrul de bază nici supleantul - și în 

acest caz se va anunța secretariatul pentru a fi informat despre cine se prezintă la ședință.  

 

Viorel Rusu. Dar cum rămâne cu transparența totală a acestor ședințe – ca ele să fie publice – poate 

contactați echipa privesc.eu ca să ofere spațiu de a transmite ședințele on-line?  

 

Artur  Răducanu. În calitatea mea de observator din partea donatorilor vreau să menționez că Dl. David 

Strashnoi ar dori să cunoască mai multe detalii despre 2 chestiuni : mecanismul clar de soluționare a 

conflictelor  pentru evitarea blocajelor  în etapa votării și asigurarea stransparenței procesului dat. Acest 

mesaj a fost transmis deja Ministerului Justiției – fiind o poziție comună a comunității donatorilor care se 

adresează tuturor grupurilor de lucru.  

 

Sabina Cerbu. Urmează să stabilim un mecanism funcțional pentru ambele chestiuni.  

 

Olivia Pîrțac. Nu cred să avem situații de conflict atunci când vorbim de monitorizare.  

 

Dumitru Visternicean. Se poate institui mecanismul excluderii abținerii de la vot pentru a se evita 

blocajele care se pot forma eventual.  

 

Sabina Cerbu. Prin procesul de monitorizare se urmărește de a clarifica dacă realizarea acțiunii 

prevăzută în Planul de Acțiuni duce la atingerea obiectivului prevăzut în acest document.  

 

Artur  Răducanu. Propunerea a 2-a era ca, comunitatea donatorilor să cunoască încă de la început despre 

procesul de elaborare a unui act normativ sau a unui studiu pentru a putea fi implicată încă de la început 

în acest mecanism. Pentru a evita situația de solicitare a intervenției donatorilor la o etapă ulterioară mult 

mai târziu. Ideea era ca donatorii să fie implicați de la început să se știe că se elaborează un proiect și se 

solicită asistența externă.  

 

Sabina Cerbu. Ministerul Justiției așa și procedează atunci când este responsabil de elaborarea unui 

proiect de lege sau a unui studiu. Cât privește alte instituții, nu putem să garantăm aceasta pentru că nu 

putem să ne implicăm la nivel de instituție în procesul de elaborare, putem doar să solicităm ca în 

grupurile de lucru să se informeze în prealabil despre aceste lucruri de către membrii Grupului de lucru.  
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Sabina Cerbu. O să trecem la punctul nr. 2 din Agenda pentru astăzi – evaluarea stării de lucruri cu 

privire la activitățile prevăzute pentru anul 2012.  

 

Dumitru Visternicean. Până când Planul de acțiuni nu este publicat oficial suntem în imposibilitate de a 

realiza acest punct din Agendă – de a efectua această activitate de monitorizare. La ședința Grupului 

precedent am adoptat o asemenea decizie.  

 

Sabina Cerbu. Supunem la vot această idee.  

 

Decizie. Amânarea până la ședința următoare a acestui punct din Agendă – decis prin majoritatea de 

voturi.  

 

Dumitru Visternicean. Eu cred că Raportul cu privire la Programul de formare profesională și 

restructurare a instanțelor comerciale este necesar de a fi prezentat la toate Grupurile de lucru, sau  de a se 

invita la ședința de mâine unde se va discuta acest studiu, toți doritorii din toate Grupurile de lucru.  

 

Sabina Cerbu. Se vor anunța toate Grupurile de lucru dar vă rog să ne anunțați preventiv despre intenția 

de a participa la ședința de mâine.  

 

Dumitru Visternicean. În contextul de realizare a trainig-ului de elaborare a Metodologiei de 

monitorizare – se pot invita și vice-președinții Grupurilor de lucru ?  

 

Sabina Cerbu. Nu putem să asigurăm aceasta din considerente financiare. 

 

Sabina Cerbu. Trecem la următorul punct din Agendă - discuții asupra modelului unui Plan de activitate 

al Grupului de lucru.  

 

Olivia Pîrțac. Prezentarea cadrului general cu privire la modelul Raportului de activitatea al Grupului de 

Lucru.  

 

- O propunere din partea donatorilor – reprezentanții USAID – este de a invita în cadrul ședințelor 

Grupului de lucru, reprezentanți ai comunității donatorilor (cei care au statut de membru observat pentru 

fiecare pilon) pentru a informa membrii grupului de lucru despre activitățile donatorilor pe fiecare pilon.  

 

- Urmează ca secretariatul să selecteze toate acțiunile pentru anul 2012 ca în cadrul Grupului de lucru să 

discutăm despre detaliile de implementare pentru fiecare acțiune.  

 

- Am vrea ca data viitoare să avem un exemplu al Raportului de activitate pentru 2012.  

 

- Dacă aveți idei suplimentare puteți să le expediați pe poșta electronică către Secretariat. 

 

Dumitru Visternicean. Eu cred că acest document trebuie să se accepte de principiu în Grupul de lucru, 

de oarece în toate Grupurile de lucru până acum acesta a fost acceptat.  

 

Decizie. Grupul de lucru pentru pilonul V acceptă de principiu acest model al Raportului de activitate. 

 

Artur Răducanu. Eu am să fac o observație – poate în acest plan ar trebuie să fie incluse acțiuni de 

pregătire pentru anul 2013 pentru a nu întârzia cu activitățile pentru 2013.  

 

Dumitru Visternicean. La sfârșitul anului 2012 (octombrie, noiembrie) vom adopta Raportul de 

activitate al grupului pentru 2013.  
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Chestiuni organizatorice pentru ședința următoare. 

 

Data : 17 mai 2012 

Ora : 15: 00 

Propuneri pentru agendă : 

- prezentarea stării de lucruri a acțiunilor prevăzute pentru anul 2011 (în cazul în care va fi publicat 

Planul de acțiuni). 

- vor fi discutate propunerilor și sugestiile cu privire la Planul de activitate pentru anul 2012. 

- vom discuta despre proiectul de Metodologie.  

- lista cu activități prioritare pentru prezentarea către donatori 

 

Artur Raducan. Aș vrea să am o clarificare asupra priorităților pentru anul 2012 pe care le-am identificat 

drept acțiuni ce urmează a fi prezentate donatorilor. Ați menționat că unele dintre ele au fost discutate cu 

BERD, ar trebuie să vedem care dintre ele s-au implementat și care mai au nevoie de asistență.  

 

Sabina Cerbu. BERD-ul ne-a promis suportul pentru realizarea Proiectului legii cu privire la 

administratorii insolvabilității, Proiectului legii cu privire la mediere și Proiectului legii cu privire arbitraj.  

 

Artur Raducan. Trebuie să luăm lista și să discutăm pe fiecare acțiune. Poate cineva să facă o astfel de 

compilație a informației ?  

 

Președintele Grupului de lucru – Sabina CERBU __________________ 

 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1  

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru Visternicean  Președintele Grupului de Lucru/ Consiliul Superior al Magistraturii  

 

2 Sabina Cerbu 

 

Ministerul Justiției 

3 

 

Adela Harunjen  Curtea de Arbitrj Comercial Internațional  de pe lângă CCI 

4 Viorel Rusu  Centrul de Guvernare Electronică  

5 Diana Rusu  Ministerul Economiei  

6 Sergiu Florea  

 

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

7 Vladimir Bezede  

 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

8 Ion Tornea  IDIS Viitorul 

 

 Membri observatori   

 

 

 

Artur Raducanu  

 

 

Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

 

 

 

Olivia Pîrțac 

 

Secretariat 

  

Vidaicu Daniela  

 

Secretariat 

  

Daniela Sorahmetov 

 

Ministerul Justiției  
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