
 
Ministerul Justiţiei 

al Republicii Moldova 

 

 

Procesul-verbal nr. 1 din 22 ianuarie 2014  

al şedinţei Comitetului de Coordonare responsabil pentru implementarea Acordului de finanţare 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi  

Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei  

 

 
 
 

 

 

Prezenţi: 

Preşedintele Comitetului de Coordonare: Sabina CERBU – Viceministru al Justiţiei 

Membrii Comitetului:  

                           1. Serghei DIACONU - Viceministru al MAI; 
                           2. Iurie GARABA - Adjunct al Procurorului General; 

                           3. Ştefan CREANGĂ - Viceministru al Finanţelor; 
                           4. Serghei SÎRBU - Parlamentul RM, Comisia juridică pentru numiri şi imunităţi;  
                           5. Svetlana FILINCOVA - Curtea Supremă de Justiţie; 

                           6. Adrian ERMURACHI - Cancelaria de Stat; 
                           7. Victor MICU - Consiliul Superior al Magistraturii;  

                           8. Mircea ROŞIORU - Preşedintele Consiliului Superior al Procurorilor; 
                           9. Victoria NEAGA - Delegaţia UE în Republica Moldova; 
                           10. Olga VACARCIUC - CpDOM; 

                           11. Oxana NOVICOV - Uniunea Executorilor din Republica Moldova; 
                           12. Victor ZAHARIA - Institutul de Reforme Penale.  

                           13. Oxana GUMENAIA - Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării;  
                            
 Participanţi la şedinţă: 

                           1. Erik SWANIDZE – Proiect de Asistență Tehnică Implementat cu suportul UE; 
                           2. Oleg HÎRBU - Delegația UE în Republica Moldova; 

                           3. Silvia MARCHITAN - Ministerul Justiţiei; 
                           4. Natalia CRISTIAN - Ministerul Justiţiei; 
                           5. Daniela VIDAICU - Ministerul Justiţiei; 

 6. Olga CEBANU – Ministerul Justiției; 
 7. Sergiu STAVIȚA – Ministerul Justiției; 

 8. Iulia GHEORGHIEȘ - Ministerul Justiției.  
                              
Secretarul grupului de lucru desemnat ad-hoc: Olga BUREA - asistent în Cabinetul ministrului.  

 
Nu s-a prezentat:  

                          1. Nadejda HRIPTIEVSCHI - membru Comitetului de Coordonare, Centrul de 
Resurse Juridice din Moldova. 

       

 
                       

 

 



 

S-au discutat următoarele subiecte:  

 

1. Prezentarea scopului și obiectivelor de constituire a Comitetului de Coordonare responsabil pentru 

implementare Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană 

privind Programul de suport al reformei justiţiei. A fost apreciată crearea Comitetului de către 

reprezentanții Delegației Uniunii Europene în RM.  

2. S-au informat membrii Comitetului de Coordonare despre procedura şi condiţionalităţile pentru 

eliberarea tranşelor care sunt prevăzute pentru a asigura suportul bugetar pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiției, despre condiţiile generale pentru eliberarea tranşelor, 

modalităţile şi orarul debursărilor (sprijin bugetar). Totodată, a fost specificată de către reprezentanții 

Delegației UE în Republica Moldova care este modalitatea de verificare a realizării contiționalităților 

de către autoritățile din RM, necesitatea colaborării d intre instituțiile responsabile, etc.  

3. S-a discutat rolul Comitetului de Coordonare, întrunirile acestuia care vor avea loc periodic pentru a 

evalua progresul reformelor promovate de program, cu examinarea şi aprobarea rapoartele anuale 

privind progresele realizate cu privire la implementarea condiționalităților.  

4. S-a prezentat primul draft cu privire la evaluarea acţiunilor de pe Matricea de Politici pentru anul 

2013. Informaţia va fi updatată până în luna martie 2014, deoarece multe dintre activităţi sunt în faza 

de finalizare,  cu întocmirea unui raport final referitor la îndeplinirea tuturor condiţionalităţilor.  

5. Reprezentanții Cancelariei de Stat și ai Delegației UE au insistat asupra completării proiectului 

raportului cu date privind activitățile ce țin de funcționarea mecanismului de coordonare și 

monitorizare din cadrul MJ, precum și informații despre activitățile cu privire la politica bugetar-

fiscală și a CBTM.  

6. S-a solicitat din partea instituţiilor responsabile să depună efort întru realizarea activităţilor. 

7. S-a informat că, Ministerul Justiţiei deja a stabilit o agendă cu toate priorităţile pentru anul 2014. 

8. S-a informat Comitetul despre toate acţiunile de pe matricea de politici şi gradul de realizare a 

acestora. 

 

Întrebări, sugestii, comentarii nu au parvenit.  

S-a decis: 

 

1.  Realizarea de către toate instituţiile responsabile a tuturor indicatorilor din matricea de Politici.  

2. Ministerul Justiţiei va solicita de la fiecare instituţie responsabilă inforamtție despre modul şi gradul 

de realizare al activităţilor prevăzute în Matrice.  

3. De a se stabili o şedinţă în luna martie pentru aprobarea raportului final referitor la îndeplinirea 

tuturor condiţionalităţilor indicate în Matricea de Politici pentru anul 2013.  

4. Prezentarea spre aprobare către Ministrul Justiţiei a Ordinului de constituire a Comitetului de 

Coordonare.   

5. De a prezenta membrilor Comitetului de Coordonare procesul verbal al şedinţei din 22 ianuarie 

2014, pentru cunoştinţă.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței va fi expediată tuturor membrilor Comitetului de Coordonare, 

fiind considerată anexă a prezentului Proces-verbal.  

 

Preşedintele şedinţei:                                                Sabina CERBU                          

 

Secretarul ad-hoc al şedinţei:                                 Olga BUREA 

                                                                      

                                                                           


