
PROCES VERBAL N° 7 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
 

 

Data: 25 Octombrie, ora 15:00  

Locul desfășurării: Sala de protocol (Ministerul Justiție, str. 31 August 1989, nr. 82) 

Moderator: Vladimir BEZEDE, membru al Grupului de Lucru nr.5 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

Agenda:  

15:00 – 15:05 Analizarea rezultatelor privind adoptarea Raportului de Monitorizare Intermediar de 

către Grupul de coordonare. 

 

Secretariat: Daniela VIDAICU  

15:05 - 15:30 Prezentarea și discutarea conceptului Planului de activitate al Grupului de lucru 

pentru Pilonul V / pentru anul 2013. 

 

15:30- 15:50 

 

 

 

Sumar privind participarea donatorilor și partenerilor de dezvoltare la procesul de 

realizare al activităților prevăzute pentru anul 2012.  

 

Invitați: Reprezentantul comunității donatorilor - reprezentantul Ambasadei 

României în Republica Moldova  

 

15:50 – 16:00 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor.  

 

Din cauza lipsei din motive obiective a Dnei. Sabina Cerbu (deplasare de serviciu), președinte al ședinței 

a fost desemnat Dl. Vladimir Bezede care a făcut o prezentare succintă a Agendei, votată de membrii 

prezenți. S-a constata că cvorum-ul a fost întrunit astfel încât Grupul de lucru poate să decidă asupra 

chestiunilor prevăzute pe ordinea de zi (fiind prezenți 9 membri din cei 10 membri cu drept de vot / la 

ședința în cauză nu a fost încă desemnat reprezentantul Consiliului de mediere).  

 

Diana Cucer (reprezentantul Ministerului Justiției) a prezentat informația succintă conform căreia, 

Consiliul de mediere a fost desemnat la data de 17 octombrie 2012. Consiliul a fost informat despre 

necesitatea implicării în procesul de implementare și monitorizare a realizării Strategiei. Urmează a fi 

desemnată persoana responsabilă din cadrul Consiliului pentru a prelua drepturile depline în calitate de 

membru al Grupului de lucru.  

 

1. Analizarea rezultatelor privind adoptarea Raportului de Monitorizare Intermediar de către Grupul de 

coordonare. 

 

Daniela Vidaicu. La data de 17 octombrie s-a desfășurat ședința Grupului de coordonare a implementării 

Strategiei și Planului de Acțiuni (Grupul pentru Pilonul 7) la care au fost analizate toate Rapoartele 

Sectoriale Intermediare de Monitorizare pentru cele 7 Piloane prevăzute de Strategie. Astfel, Raportul 

Sectorial Intermediar de Monitorizare pentru Pilonul 5 a fost votat în unanimitate de către participanții la 

ședință, fără întrebări suplimentare sau comentarii.  

 

2. Prezentarea și discutarea conceptului Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V / 

pentru anul 2013. 

 

Daniela Vidaicu. A fost demarat procesul de elaborare al Planului de activitate al Grupului de lucru 

pentru Pilonul V. Astfel, acesta este secționat în 2 părți: prima parte care cuprinde desfășurătorul modului 

de activitate al Grupului de lucru pentru anul 2013 (planificare pe termen lung), partea a 2 prevede toate 

acțiunile prevăzute în Planul de acțiuni care urmează a fi implementate în anul 2013 de către instituțiile 



responsabile. Instituțiile responsabile, urmează ca să completeze tabelul propus cu măsuri concrete care 

vor asigura implementarea eficientă a acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni.  

 

Comentarii : 

- Punct. 6 din prima parte a Planului va fi modificat cu referire la termene – se va indica, ca termen de 

demarare a realizării acțiunii - luna septembrie. 

- Punct. 7 din prima parte a Planului va fi modificat cu referire la termene – se va indica, ca termen de 

demarare a realizării acțiunii - luna septembrie. 

- Dna. E. Chistruga – Act. 5.1.2. punct. 3. Cu privire la formarea formatorilor în domeniul medierii și 

arbitrajului, aici trebuie să fim foarte atenți la categoria de formare (continuă sau inițială). Totodată, 

este de remarcat faptul că în Legea cu privire la INJ nu se prevede formarea acestor formatori (în 

general acesta prevede doar formarea judecătorilor și procurorilor), prin urmare avem nevoie de 

careva modificări în acest sens, pentru că la moment mediatorii sunt formați la Universitatea Ion 

Creangă, sau alte instituții. Este necesar de a se decide împreună cu Consiliul de mediere, Camera de 

Comerț și Industrie, precum și cu alte Curți de arbitraj (care urmează a fi identificate) despre 

metodologia de pregătire a formatorilor. Probabil urmează să stabilim o ședință comună cu toate 

aceste instituții pentru a clarificare toate aspectele de țin de această acțiune.  

- Dna. E. Chistruga  - Act. 5.2.2. punct. 2. La categoria instituții responsabile trebuie să fie plasate și 

MJ, Ministerul Economiei. Totodată este necesar de a se identifica anumite surse de finanțare pentru 

a asigura realizarea acestor cursuri.  

- Dna. E. Chistruga - Act. 5.2.2. punct. 3. Pentru realizarea acestei acțiuni este necesar să vedem care 

vor fi modificările la cadrul legal pentru a putea stabili o metodologie clară de instruire a 

administratorilor autorizați în baza căreia se poate de elaborat manualul necesar. Dar, avem nevoie să 

identificăm și în acest caz surse suplimentare se finanțare.  

- Dl. Bezede  - Act. 5.3.2. punct 1,2; Act. 5.3.3. punct. 2 – este necesar de a fi invitat Dl. Burghelea 

pentru a face o clarificare asupra modului de realizare a acestor acțiuni, mai ales ce ține de capitolul 

termenele de realizare pentru că acestea coincid și nu este clar când registrul electronic  va fi creat și 

când va putea fi testat.  

 

Decizia Grupului de lucru. De a fi coordonat de către fiecare instituție implementatoare fiecare acțiune de 

care este responsabilă pentru a putea completa Planul de activitate și de a-l supune aprobării. 

 

3. Sumar privind participarea donatorilor și partenerilor de dezvoltare la procesul de realizare al 

activităților prevăzute pentru anul 2012.  

 

Artur Răducanu. Am discutat cu reprezentanții din partea comunității donatorilor. La această etapă 

cunoaștem că Ambasada SUA negociază cu MJ modalitatea de executare a 2 Studii, dar până la această 

etapă nu s-a luat nici o decizie. Din păcate pentru Pilonul 5 nu deținem mai multe informații decât cele 

indicate în Raportul de Monitorizare Intermediar Sectorial și cele deținute de către Secretariat. Totodată, 

menționez că o mare parte din donatori sunt orientați să intervină în acțiuni ce țin de reformarea 

sistemului judecătoresc, procuratura, etc. și mai puțini sunt interesați de domeniile de intervenție 

prevăzute de Pilonul V.  

 

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

invitaţilor. 

 

Următoarea ședință: 
- Data : 22 noiembrie 2012, ora 15:00  

- Locație: Ministerul Justiției  

 

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

2012 

 

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

Ministerului Justiției.  

[SFÂRȘIT] 

 



Președintele Ședinței Grupului de lucru – Vladimir BEZEDE __________________ 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1. Prezența la ședința din 25 octombrie 2012 . 

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

Nr. Nume /Prenume Instituția 

 Membrii cu drept de vot prezenți 

1 Diana Cucer (supleant) Ministerul Justiției 

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

Internațional  

3 Sergiu Florea Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

4 Eugen Chistol  Ministerul Economiei  

5 Eugenia Chistruga Institutul Național al Justiției 

6 Vladimir Bezede Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

7 Anatolie Țurcan  Consiliul Superior al Magistraturii 

8 Viorel Pîrvan IDIS Viitorul 

9 Viorel Rusu Centrul de Guvernare Electronică 

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Dinu Armașu Asociația investitorilor străini 

 Membri observatori 

 Artur Răducanu  Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

1 Vidaicu Daniela Secretariat 

2 Daniela Sorahmetov Ministerul Justiției / Secretariat  

 

 

 


