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Data: 17 decembrie 2013 

Ședința nr.  2 (2013) 

Locul desfășurării: Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

1. Progresul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016: succese și 

dificultăți. Suportul bugetar sectorial din partea UE: evoluții, condiționalități și specific. 
Intervenție: Sabina Cerbu, Vice-ministru  

 

2. Priorități pentru asistență în 2014 (selectate de grupurile de lucru) 

 

Intervenţie: Veronica Vition, Secretariatul grupurilor de lucru 

                     Daniela Vidaicu, Cabinetul ministrului                        

 

3. Noutăți de la organizațiile societății civile: succese de bază ale programelor curente/recente cu privire la 

implementarea activităților ce se referă la domeniile de intervenție a Strategiei de reformă a sectorului 

justiției și/sau proiecte ce urmeaza. Tour de table. 

 

 

 

I. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Progresul implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016: 

succese și dificultăți. Suportul bugetar sectorial din partea UE: evoluții, condiționalități și specific. 

 

Sabina CERBU: Stimați colegi, întrunirea de astăzi face parte din mecanismul de colaborare a Ministerului 

Justiției cu societatea civilă în contextul implementării Planului de Acțiuni a Strategiei de Reformă a Sectorului 

Justiției. 

Inițial  permiteți-mi, să vă felicit cu succesul pe care l-am înregistrat la Summitul de la Vilnius, parafarea 

Acordului de asociere cu Uniunea europeană la care a contribuit și reforma pe care am demarat-o în sectorul 

justiției.  

În cele ce urmează mă voi referi la unele evoluții în implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei, menționînd că la fiecare jumătate de an se punctează realizările și nerealizările cu privire la fiecare din 

cei 7 piloni ai Strategiei. Ultimele rapoarte se referă la perioada de pînă în iulie 2013 și sunt plasate pe site-ul 

Ministerului justiției, la rubrica Reforma în sectorul justiției. Următoarea evaluare se va face în ianuarie 2014 și 

va cuprinde anul 2013 în întregime, urmând ca, suplimentar la rapoartele pe fiecare pilon în parte să fie elaborat 

Raportul general. 

 

Referindu-mă la datele raportate la data de astăzi, rezultatele sunt următoarele: am avut 203 acțiuni scadente 

la sfîrșitul semestrului I 2013 dintre care, cele 7 grupuri de coordonare și monitorizare ce funcționează pe lîngă 

MJ, au atestat că 61 % (adică 123) de acțiuni sunt realizate, 31 % (adică 63) de acțiuni sunt realizate parțial, iar 8 

% (adică 17) acțiuni sunt nerealizate. 

Datele statistice generale pe fiecare pilon în parte și pe fiecare instituție în parte le aveți în materialele 

tipărite pentru ședință, iar măsurile și starea de lucruri cu privire la fiecare acțiune în mod individual sunt 

reflectate în rapoartele sectoriale ce sunt plasate bi-anual pe situl Ministerului Justiției. 

 

 

 

 

MINISTERUL 

JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

PROCES-VERBAL  

Masă rotundă 

Colaborarea Instituțiilor din Sectorul Justiției cu Societatea Civilă întru 

Implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției  
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Vreau să remarc că, în pofida crizei politice, pe care am depășit-o cu succes, noi am reușit în prima jumătate 

a anului 2013 să menținem procentajul de realizare de 60 % din acțiunile scadente, procent valabil și pentru anul 

2012, în care problema majoră a fost lipsa fondurilor consacrate înfăptuirii acțiunilor de reformă. 

 

Marile realizări ale anului 2012 și prima jumătate a anului 2013 sunt: reforma Centrului pentru combaterea 

crimelor economice și a corupției, reforma MAI, crearea Comisiei Naționale de Integritate promovarea  

adoptarea pachetului de legi cu privire la reforma judiciarului, ș.a. Anul acesta intrarea în vigoare a acestor legi a 

început să dea primele rezultate: se aplică noile criterii și proceduri de selectare, promovare și transfer a 

judecătorilor, a demarat noul proces de evaluare a performanței judecătorilor, în instanțele judecătorești 

activează asistenți judiciari și s-a lansat versiunea a 4-a, perfecționată, a Programului integrat de gestionare a 

dosarelor etc. Între timp, în Parlament a trecut de prima lectură o nouă Lege cu privire la răspunderea 

disciplinară a judecătorilor și un pachet întreg de legi cu scopul de a combate și preveni corupția. Guvernul  a 

început să construiască o nouă închisoare în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului European, iar 

închisoarea de la Goieni a fost renovată în conformitate cu standardele internaționale și toți minorii au fost 

transferați acolo în mai 2013. De asemenea s-a elaborat o nouă lege cu privire la actele normative, o nouă lege cu 

privire la avocatul poporului, Concepția dezvoltării organelor procuraturii  și s-au realizat și multe alte acțiuni, la 

cele mai importante dintre care vom reveni la  o următoare ședință, cînd se va prezenta și Raportul general 

privind implementarea Strategiei. 

 

În anul 2013 noi deja avem suficiente fonduri alocate (vreau să amintesc că, în raport cu anul 2012, bugetul 

alocat activităţii şi dezvoltării sectorului justiţiei a crescut cu 59,6 %), însă, la nivel de sector, ne confruntăm cu 

câteva provocări noi care țin de: 

 

1) Capacitatea redusă a instituțiilor publice de a asimila resursele bugetare prevăzute pentru anul 2013 (acestea 

fiind semnificativ mai mari). Ministerul finanțelor ne-a sesizat pe parcursul anului cu privire la ritmul redus de 

utilizare a fondurilor – urmează ca la începutul anului viitor să analizăm rapoartele finale și să vedem dacă 

această problemă a fost depășită în al doilea semestru al anului 2013. 

 

2) Insuficiență de resurse calificate pentru implementarea tuturor acțiunilor prevăzute la nivel de instituții 

publice (fiind vorba de o sporire semnificativă a acțiunilor ce trebuie implementate).   

Unele instituții au resurse prevăzute pentru sporirea personalului și, mai ales, angajarea experților pentru 

prestarea unor activități, dar procesul de selecție ia timp și nu întotdeauna se reușește identificarea experților 

necesari. 

 

3) Insuficiență de resurse calificate  la nivel de societate. Aici poate fi menționat și interesul scăzut al membrilor 

societății civile, a experților individuali și a sectorului comercial deoarece   am avut multiple concursuri de 

selectare a experților, care au eșuat din lipsă de oferte. De altfel, același lucru l-am remarcat anul trecut cu 

referire exclusiv la ONG-urile ce activează în sectorul justiției, din cauza că Ambasada SUA a fost în 

imposibilitate să acorde granturi pentru realizarea unor studii necesare și prevăzute în Planul de acțiuni. Aceasta 

ne confirmă încă o dată că am demarat o reformă deosebit de ambițioasă, care a antrenat deja toate forțele care în 

mod obișnuit lucrau în acest domeniu. Însă aceste forțe sunt insuficiente, iar pentru reorientarea altor resurse spre 

activitățile prioritare la moment este nevoie de ceva mai mult timp. 

Scopul întâlnirii de astăzi, după cum vedeți și subiectele din agendă este nu doar de a discuta despre realizările și 

provocările dar, totodată de a prezenta lista acțiunilor care au fost selectate de către grupurile de lucru prioritare 

în anul 2014 și care, pentru a fi realizate, necesită suport atît din partea donatorilor, cît  și reprezentanților 

societății civile. 

 

Reiterez că Ministerul Justiției  este deschis pentru orice propunere de colaborare cu societatea civilă și î-și 

propune ca acest mecanism să fie consolidat ulterior prin încheierea unor noi acorduri, prin realizarea unor noi 

acțiuni, etc.  

În continuare ofer cuvînt Danielei Vidaicu care se va referi la suportul bugetar si a Uniunii Europene pentru 

implementarea Strategiei: 

 

Daniela Vidaicu: 

Dat fiind faptul că bugetul de stat pentru 2014 a fost deja aprobat în Guvern și urmează etapa aprobarii în 

Parlament putem afirma că în continuare resursele ce urmează a fi alocate sectorului justiției vor crește – fără o 
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discrepanță atît de mare ca anul trecut, dar păstrînd un raport pozitiv semnificativ: cu 26 % mai mult decît în 

2013. 

Aspectul încurajator al reformei este că avem suportul Uniunii Europene. Din pacate, au fost anumite întîrzieri și 

la acest capitol, dar în sfîrșit toate procedurile au fost finalizate și recent a fost transferată prima tranșă a 

suportului bugetar în sumă de 15 milioane de euro. La fel, în vară a fost lansat primul proiect de asistență tehnică 

– Suport în coordonarea reformei în domeniul justiției și urmează lansarea a alte 3 astfel de proiecte de asistență 

tehnică, în sumă totală de 10 milioane euro. 

Vreau să mă refer puțin la acest suport bugetar – și anume la faptul că este un suport condiționat, și nu unul 

necondiționat. Prima transă a acestui suport, care a venit deja, după cum am menționat, este de 15 milioane de 

euro. Pentru a primi această tranșă Moldova a trebuit să realizeze o serie de activități, indicate în Matricea de 

politici care e parte a Acordului de finanțare, semnat de dl prim-ministru la 14 iunie la Bruxelles și intrat în 

vigoare în această toamnă, după desfășurarea tuturor procedurilor interne prevăzute pentru intrarea în vigoare a 

acestor tipuri de acorduri.  

Activitățile care trebuiau realizate sunt o serie de măsuri privind crearea mecanismului de coordonare și 

monitorizare a Strategiei, bugetarea activităților din Strategie, intrarea în vigoare a Strategiei privind 

managementul finanțelor publice și alte acțiuni ce se referă la planificarea bugetară, crearea Consiliului pentru 

prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, dezvoltarea și adoptarea actelor normative necesare 

implementării Legii cu privire la asigurarea egalității, efectuarea unor studii necesare consolidării sistemului de 

protecție a drepturilor omului în Moldova etc. Aceste acțiuni au fost realizate, Uniunea Europeană a făcut o 

evaluare, recunoscînd realizarea deplină a acestora și astfel aprobînd disbursarea primei tranșe în mărime 

deplină. 

Începând  cu anul 2013 numărul de condiționalități pentru a primi următoarele tranșe din suportul bugetar cresc 

semnificativ: în continuare acestea se referă la o serie de măsuri privind mecanismul de coordonare și 

monitorizare a Strategiei, planificarea bugetară, dar și acțiuni concrete legate de sistemul judiciar, procesul de 

urmărire penală, executarea hotărîrilor judecătorești, sistemul de justiție juvenilă, intoleranța față de corupție, și 

o serie de măsuri în domeniul protecției drepturilor omului. Toate acțiunile sunt în proces de realizare și noi 

credem și sperăm că și următoarea evaluare a UE va fi pozitivă și va permite o disbursare de 100% a următoarei 

tranșe, care în caz de realizare deplină va reprezenta alte 15 milioane de euro.  

În continuare, potrivit agendei, Veronica Vition va prezenta lista acțiunilor prioritare și bunele practici în 

domeniul colaborării cu societatea civilă. 

 

Veronica Vition: 

Mecanismul de cooperare atît cu comunitatea donatorilor cît şi cu societatea civilă este reglementat prin 

Regulamentul de funcţionare a grupurilor pentru coordonarea şi monitorizarea Strategiei şi include efectuarea 

periodică a şedinţelor prin care se asigură o bună coordonare şi informare reciprocă despre modul şi progresele 

de realizare a Strategie, precum şi alte modalităţi de cooperare şi comunicare continuă. 

Comunicarea cu reprezentanții societății civile continuă să fie o prioritate în promovarea inițiativelor de reformă 

în sectorul justiției. Asemenea platformei de comunicare cu partenerii de dezvoltare, a fost instituită o platformă 

de comunicare cu reprezentanții societății civile. Această comunicare a luat forma participării acestora în 

activitățile grupurilor de lucru privind monitorizarea Strategiei, crearea grupurilor inter-instituționale pentru 

implementarea unor acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni și organizarea unor întrevederi separate la care se 

discută progresele înregistrate și stabilirea parteneriatelor de colaborare pentru anul viitor.  

Pe parcursul anului 2013 cu unii reprezentanți s-au stabilit parteneriate durabile prin semnarea unor 

memorandumuri de înțelegere, cum ar fi cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Centrul pentru Analiză și 

Prevenire a Corupției, Institutul de Reforme Penale, Checchi, UNICEF Moldova, etc. 

Totodată, cum am menționat mai sus reprezentanții societății civile sînt implicați în grupurile de lucru 

responsabile pentru implementarea diferitor acțiuni, cum ar fi elaborarea de studii, proiecte de acte normative, 

concepții, etc.  

În ce privește lista acțiunilor prioritare pentru asistență externă, stabilite de grupurile de lucru, menționez că 

aceste acțiuni sînt preponderent acțiuni care nu au fost acoperite financiar sau care necesită un suport metodic și 

consultativ asupra celor mai bune practici dintr-un anumit domeniu, atunci cînd nu există o experiență similară în 

Republica Moldova (ex. Aplicabilitatea Legii cu privire la asigurarea egalității). Această listă a fost prezentată în 

ședinței cu donatorii din 25 noiembrie și ulterior completată. Dacă observați în rubrica Asistență externă este 

indicat suportul oferit și numele donatorilor care oferă acest suport. Sunt acțiuni care sunt acoperite în totalitate 

de către donatori și reprezentanți ai societății civile dar sunt acțiuni care nu beneficiază de nici un suport. 
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Totodată, menționez că suportul nu trebuie neapărat să fie unul de ordin financiar dar poate fi și metodologic, 

tehnic, etc. 

Lista este în proces de completare atît de către donatori și urmează a fi completată și în baza propunerilor Dstră. 

Dacă aveți propuneri sau sugestii, rugăm să avem un dialog interactiv pentru îmbunătăți și eficientiza 

mecanismul de colaborare și a merge mai departe decît o colaborare formală. Totodată, puteți  menționa și 

acțiunile care sunt preconizate pentru a fi realizate cu suportul Dstră în anul 2014 sau care au demarat în anul 

2013 și urmează a fi finisate în 2014. 

 

Vladislav Gribincea (Centrul de Resurse Juridice): 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova deține o experiență vastă în domeniul colaborării atît cu donatorii, cît și 

cu  Ministerul Justiției li alte instituții implementatoare, efectuînd studii tematice și avînd calitatea de membru al 

grupurilor de lucru. 

Centrul efectuează o monitorizare sistematică începând cu 2013 (proiect cu finalizare în decembrie 2014) asupra 

activității Consiliului Superior al Magistraturii, planificăm și o monitorizare separată asupra activității Colegiului 

Disciplinar a CSM,începând cu anul 2014. 

 Un raport comprehensiv asupra concluziilor procesului de monitorizare va fi făcut public la finele anului 2014. 

Centrul de Resurse juridice a efectuat mai multe studii, în special cele care se referă la Pilonul I cum ar fi, 

Studiul de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul consolidării 

capacităţilor instituţionale ale instanţelor, optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării cât mai 

eficiente a resurselor disponibile, studiu privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, axat pe cadrul 

normativ şi activitatea practică a acestuia, studiul privind necesitatea specializării judecătorilor pe cauze 

specifice. Studiile efectuate sunt susținute de către diferiți donatori, USAID, ROLISP. În anul 2014 Centrul de 

Resurse Juridice va interveni și va colabora în continuare cu Ministerul Justiției pentru realizarea unor acțiuni 

specifice. 

 

Pavel Postică (Asociația Promo-Lex): 

Promo Lex a demarat un program de monitorizare în paralel a Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016, susținut și finanțat de Comisia Europeană. Pînă în prezent au fost prezentate publicului 3 

rapoarte de monitorizare (raport 2012, raport 1,2 2013).Raportul pentru anul 2013 în întregime va fi lansat în 

februarie 2014. Totodată, pe parcursul anului 2014 noi vom continua monitorizarea, avînd calitatea de 

observatori ai grupurilor de lucru. 

 

Vladislav Gribincea 

Centrul de Resurse Juridice: 

Centrul de Resurse Juridice are calitatea de membru a grupurilor  pentru coordonarea și monitorizarea Planului 

de Acțiuni, reprezentanții Centrului participînd pe parcursul anului 2013 la ședințele acestora. Totodată, au fost 

efectuate mai multe studii cum ar fi,  studiul privind optimizarea numărului de judecători şi asigurarea utilizării 

cât mai eficiente a resurselor disponibile, studiul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, axat pe 

cadrul normativ şi activitatea practică a acestuia, studiul privind necesitatea specializării judecătorilor pe cauze 

specifice. Studiul de oportunitate privind optimizarea hărţii dislocării instanţelor judecătoreşti în scopul 

consolidării capacităţilor instituţionale ale instanţelor  va fi  lansat public în prima perioadă a anului 2014.  

Centrul efectuează o monitorizare sistemică începînd cu anul 2013 (proiect cu finalizare în decembrie 2014) 

asupra activității Colegiului disciplinar al CSM). Un raport comprehensiv în acest sens va fi făcut public la finele 

anului 2014. Totodată, pe parcursul anului 2013, Centrul de Resurse Juridice în calitate de membru al grupului 

de lucru inter-instituțional a elaborat  Concepția de Reformare a organelor Procuraturii și proiectul de lege 

privind amendarea cadrului normativ care urmează a fi transmis în curînd Parlamentului. 

 

La Strada: 

Aliona Grosu: 

Centrul la Strada a participat activ la realizarea unor acțiuni specifice din cadrul Pilonului VI și anume acțiunea 

ce ține ”Amenajarea în incinta instanţelor de judecată, a procuraturilor și a comisariatelor de poliţie a spațiilor 

destinate asistenţei şi audierii copiilor”. Grupul de lucru din care fac parte reprezentanții ”La Strada”a adoptat o 

rezoluție comună. Menționăm că și în continuare ne vom implica la fel de activ în implementarea Planului de 

acțiuni pentru implementarea Strategie și vom remite propunerile noastre privind intervenția La Strada pe 

domenii specifice. 
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Veronica Vition: 

Lista priorităților de acțiuni pentru anul 2014 urmează a fi completată de către donatori și respectiv de 

reprezentanții societății civile. Intenționăm să avem o listă finală în primul trimestru a anului 2014 și din acest 

considerent rugăm în cel mai scurt timp posibil, eventual I jumătate a lunii ianuarie să remiteți propunerile Dstră. 

Lista va fi publicată pe pagina web  a Ministerului Justiției și va fi actualizată în permanență. 

  

III. Decizii: 

Reprezentanții societății civile urmează să transmită propuneri privind Lista acțiunilor prioritare pentru anul 

2014 pînă la data de 15 ianuarie 2014. 

Următoarea ședință este planificată în aprilie 2014 în cadrul căreia va fi prezentat Raportul Anual privind gradul 

de implementare a Strategiei și lista finală pentru prioritățile de asistență externă. 

 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului și 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

 

VII. Semnături  

Vice-ministru al justiției                                                     Secretariatul grupurilor de lucru 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                Sabina CERBU                                                                    Veronica VITION 
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