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PROCES VERBAL N° 1  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data : 05 martie 2012 

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

Moderator: Dl. Vladimir Grosu, Viceministrul Justiție / Dl.  Dumitru Visternicean, președintele Grupului 

de Lucru 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

15.00 – 15.15 Concepția activității Grupului pentru coordonarea și monitorizarea fiecărui 

pilon al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei  

Oleg Efrim, Ministrul justiției  

 

15.15 – 15.30 Alegerea președintelui Grupului de lucru 

 

15.30 – 16.00 Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul III 

 

16.00 – 16.30 Demararea procesului de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al Strategiei 

 

16.30 – 17.00 Chestiuni organizatorice și discuții generale (identificarea principiului de 

stabilire a întrunirilor lunare; stabilirea subiectelor principale pe ordinea de 

zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali etc.) 

 

 

Partea I.  Introducere 

 

Viceministrul Justiției Vladimir Grosu. A fost întrunit cvorumul necesar pentru începerea ședinței. Aceasta 

este prima ședință a Grupului de Lucru (în continuare GL) pentru monitorizarea și coordonarea Reformei în 

Justiție. La baza activității Grupului de lucru se află Strategia de Reformare în Sectorul Justiției  care a fost 

adoptată de către Parlament, precum și Planul de Acțiuni elaborat în baza Strategiei sus-menționate. 

Acțiunile din aceste documente sunt împărțite în 7 piloni. Pentru fiecare pilon a fost creat câte un grup de 

lucru care să monitorizeze, să se întrunească în ședințe periodice, să întocmească rapoarte, etc. Pilonul 7 din 

Strategie vizează problematica coordonării reformelor în domeniul justiției, astfel s –a considerat ca pentru 

acest pilon să se constituie un singur grup de lucru care să coordoneze totodată,  activitatea celorlalte 

grupuri de lucru pentru pilonii de la 1-7. În cazul în care Grupul de coordonare va ajunge la concluzia că 

este necesar de a institui un grup suplimentar exclusiv pentru coordonarea activităților ce țin de pilonul nr. 7 

– se va decide instituirea acestuia. Strategia vizează 5 ani de activitate și pentru 2012 deja sunt preconizate 

activități care urmează a fi implementate. Respectiv, trebuie să mergem înainte și propun la această ședință 

să alegem președintele precum și să decidem prioritățile de asistență externă pentru 2012 pentru activitățile 

prevăzute de Pilonul nr. 3, să pornim procesul de elaborare a planului de acțiuni pentru 2012 (spre sfârșitul  

toamnei 2012, UE va acorda suportul promis - astfel trebuie să fie planificate acțiunile în funcție de 

priorități).  

 

Cât privește Grupul de lucru de coordonare a implementării Strategiei, acesta este un grup intersectorial 

compus din membri a fiecărui grup din cele 6 (președinții grupurilor de lucru 1-6), plus reprezentantul 

Ministerul Justiției, reprezentantul Ministerului Finanțelor, a Cancelariei de Stat precum și: în total 11 

persoane. Grupul de coordonare a implementării Strategiei va menține legătura cu Comisia juridică numiri 

și imunități pentru a promova inițiativele din cadrul Strategiei. Totodată, va menține legătura cu donatorii 

care și-au exprimat intenția de a susține măsurile din Strategie conform priorităților lor, va schimba 

componența grupurilor de lucru în caz de necesitate, va aviza deciziile acestora de a crea subgrupuri,va 

soluționa  conflictele dintre grupurile de lucru (1-6).  
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În ce privește componența tuturor grupurilor de lucru, Vă rog timp de 7 zile să veniți Dvs. cu propuneri la 

acest capitol, dacă considerați că este necesar un nr. de persoane mai mare sau mai mic. După ce vor primi 

propuneri din partea membrilor grupurilor de lucru, componența aceasta va fi consolidată prin Ordin semnat 

de către Ministrul justiției. Poate să existe situația de nu păstra aceeași componență până la finalul 

procesului, în cazul acesta instituția va desemna o altă persoană delegată care să fie membru a GL.   

 

 

Întrebare 1. Victor Zaharia. Membrii grupurilor sunt reprezentanți ai instituțiilor din care vin? În momentul 

în care se exprimă o opinie – aceasta este a instituției? în acest caz reprezentanții trebuie să cunoască poziția 

instituției? 

 

Răspuns. Vladimir Grosu. Da - membrii din GL sunt reprezentanți ai instituției. Este delegat de instituției și 

o va reprezenta. Astfel, instituția va putea să revoce candidatul în anumite cazuri necesare. Se așteaptă 

propuneri și opinii din partea instituțiilor, dar discutăm cu reprezentantul - membru al grupului.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Noi suntem reprezentanți ai instituțiilor colegiale. Aceste chestiuni vor fi 

clarificate în Regulamentul care va reglementa activitatea Grupurilor de lucru.  

 

Opinie. Vladimir Grosu. Am luat act și vom urmări să se reflecte acest aspect în Regulament. În fiecare 

grup va fi câte un reprezentant al partenerilor cu statut de observator, acest lucru va facilita comunicarea cu 

acesția. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. S-a decis să se extindă numărul membrilor pentru GL3  prin includerea 

reprezentantului Fundației SOROS Moldova care are multe activități la acest compartiment.  

 

Opinie. Vladimir Grosu. Se va modifica componența grupului pe parcurs, în dependență de necesitate.  

 

Partea II. Chestiuni conform Agendei 

 

Capitolul 1. Alegerea președintelui Grupului de lucru 

 

Întrebare 2. Vladimir Grosu. Care sunt propunerile pentru a alege președintele Grupului de Lucru. Se 

propune să se organizeze ședințe cel puțin o dată în lună (dacă este necesar și ședințe extraordinare). 

 

Propuneri.  

- Dl. Dumitru Visternicean 

- Dl. Lilian Darie  

 

Opinie. Vladimir Grosu. Se discută posibilitatea de a alege fie președintele fie vice - președintele un 

reprezentant din partea societății civile.  

 

Opinie. Pîrțac Olivia. Fiecare grup urmează să decidă asupra necesității instituirii unui vice-președinte.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Eu cred ca este necesar de a numi un vice-președinte.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Eu propun să oficializăm această poziție ca să fie clar cum funcționează 

grupul din punct de vedere organizatoric.  

 

Opinie. Vladimir Grosu. Eu cred ca este nevoie.  

 

Opinie. Ion Guzun. Fiecare grup să hotărască pentru el.  

 

Decizie. Prin votul majorității a fost ales în calitate de președinte la GL3 - Dl. Dumitru Visternicean. 

 



Ședința de lucru  nr.1  a GL3  
 

Secretariatul Grupurilor de Lucru pentru monitorizare și coordonarea implementării Planului de Acțiuni  

a Strategiei de Reformare în Sectorul Justiției 2012 

 

3 

Opinie. Dumitru Visternicean. Propun ca în Grupul acesta să alegem vice-președinte. Propun să fie Dl. 

Lilian Darii.  

 

Decizie. Votarea candidaturii Dl. Lilian Darii în calitatea de vice-președinte al GL3.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Urmează a se elabora Regulamentul de activitatea al grupurilor de lucru. 

Propun să delegăm 2 persoane pentru a lucra cu secretariatul la proiectul acestui Regulament.  La următoare 

ședință vom discuta asupra proiectului.  

 

Opinie. Vitor Zaharia. Regulamentul urmează a fi elaborat de către persoanele angajate de UNDP. 

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Există un Proiect de Regulament care se va coordona cu Ministerul Justiției. 

Consultanții vor participa în dependență de perioada cînd aceștia vor fi angajați. La următoarea ședință 

Regulamentul va fi propus spre dezbatere în fiecare din Grupurile de lucru, de aceea nu cred că este oportun 

ca înainte de asta să mai formăm un grup de delegați.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Atunci concluzia este ca MJ să elaboreze Regulamentul și grupurile să 

examineze acest proiect. În ședința următoare vom discuta asupra textului acestui Regulament.  

 

Capitolul 2. Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea implementării 

acțiunilor prevăzute de Pilonul III. 

 

Intervenție. Dumitru Vistenicean. Ministerul Justiție a selectat din pilonul 3 activitățile care sunt prioritare 

pentru anul 2012.Sunt 2 reguli generale 1) aceste acțiuni prioritare nu sunt exhaustive, fiecare instituție este 

în drept de a stabili și alte acțiuni dacă este necesar; 2) prioritățile invocate sunt mai mult pentru donatori. 

Urmează să analizăm fiecare acțiune. Procedura de acceptare sau neacceptare se va efectua prin vot a 

Grupului. Putem să le acceptăm în ansamblu dacă nu -  votăm pentru fiecare acțiune în parte. Sunt implicate 

mai multe direcții, fiecare din membri poate să fie subiectivi. De aceea le vom lua pe fiecare aparte. 

Supleanții prezenți nu votează.  

 

3.1. Fortificarea  sistemului  de acordare a asistenţei  juridice  garantate de stat. 

 

3.1.1. Consolidarea  capacităţii de organizare şi administrare a sistemului AJGS 

Victor Zaharia. Această direcție este prioritară integral   

Pîrțac Olivia. Victor Munteanu, reprezentantul Fundația SOROS, a anunțat că Funcațdia va investi 300 mii 

$ în consolidarea sistemului asistenței juridice garantate de stat și în dezvoltarea comunității parajuriștilor.  

Victor Zaharia. SOROS trebuie să cunoască potențialii parteneri.  

 

Decizie. Acțiune prioritară integral.  

 

3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de AJGS (cauze penale şi non-penale. 

Opinie. Victor. Zaharia. Această direcție este de importanță mare, dar ca prioritate nu este prima.  

Opinie. Lilian Darii. Susțin părerea Dlui Zaharia - este importantă dar nu este ca o prioritate în raport cu 

donatorii,. 

Opinie. Dumitru Visternicean. Părerea mea este că criteriile de selectare, etc. – reprezintă o prioritare pentru 

asistența garantată de stat.  

 

Decizie. Acțiune prioritară integral.  

 

3.1.3. Promovarea culturii şi accesului la informaţia cu caracter  juridic şi reducerea nihilismului juridic 

Opinie. Olivia Pîrțac. Fundația SOROS este interesată de implementarea acestei acțiuni.  

Opinie. Dumitru Visternicean. Nu prea cred să fie o prioritate pentru că această acțiune are un caracter 

permanent. Este important dar este permanent.  

Opinie. Victor Zaharia. Testarea continuă de 2 - 3 ani. Chiar dacă noi nu acordăm prioritate, SOROS va 

finanța implementarea acestei direcții.  

Opinie. De ce nu se pune prioritar testarea sistemului de asistență juridică calificată? 
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Opinie. Victor Zaharia. Acest sistem funcționează. Trebuie revizuit.  

 

Decizie. Acțiune prioritară.  

 

3.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului de justiţie (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert judiciar, 

administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

 

 

3.2.1. Încurajarea dezvoltării capacităţii reprezentanţilor profesiilor conexe sectorului justiţiei la nivel de 

uniuni profesionale, punând un accent special pe capacităţile de management.  

Opinie. Elena Constantinescu. Este o acțiune prioritară.  

Opinie. Oxana Novicov. Din titlul acțiunii nu este clar ce se urmărește prin implementarea ei. Dar este 

prioritară.  

Opinie. Dumitru Visternicean. Să vă uitați în planul de acțiuni, pentru a determina toate aceste detalii, acolo 

sunt incluse mult mai multe acțiuni, dintre care au fost selectate doar câteva pe care le discutăm acum. Dar 

toate celelalte vor fi de asemenea implementate. 

 

Decizie. Acțiune prioritară.  

 

3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de reprezentanţii profesiilor conexe 

sectorului justiţiei. 

Opinie. Olivia Pîrțac. Acțiunile care sunt preconizate cu termenul de realizare începând cu sfârșitul anului, 

pot fi lăsate lăsăm pentru anul viitor drept prioritate.  

 

Decizie. Acțiune care nu este prioritară pentru prezentarea către donatori. 

 

3.2.3. Iniţierea şi elaborarea unor mecanisme integrate, clare şi precise privind criteriile şi  modul de 

calculare a plăţilor  pentru serviciile prestate. 

Opinie. Oxana Novicov. În lipsa realizării acțiunii 3.2.9. din Planul de Acțiuni care va fi finalizată cu  

elaborarea proiectului de lege nu putem vorbi de realizarea acestei acțiuni. Executorii nu au definitivat 

regimul de impozitate, nu este posibilă calcularea modului de formare a plăților serviciilor acestora. 

Opinie. Dumitru Visternicean.Aici este vorba despre un studiu. Va facilita direcția în care se merge, dacă se 

va cunoaște domeniul direct.  

Opinie. Olivia Pîrțac. Această acțiune este programată pentru 3 semestre pentru anul viitor. Putem să 

revenim asupra ei mai târziu. 

Opinie. Oxana Novicov. Dacă 3.2.9. va conține și componenta de elaborare a proiectului despre impozitarea 

executorilor am putea face studiul. Când s-a elaborat Strategia, în proiectul acesteia -  politica de fiscalitate 

era inclusă pentru anul 2012. Se prezuma că în 2012 va fi un regim fiscal, dar nu a fost realizat.  

Opinie. Dumitru Visternicean. Eu cred ca este prioritar 

Opinie. Există o problemă. Suntem în căutarea consensului cu inspectoratele fiscale. Sunt prioritate dar 

poate trebuie să fie comasate aceste două acțiuni. 

Opinie. Dumitru Visternicean. Strategia  este un document pentru viitor, trebuie să știm care este situația de 

astăzi ca să stabilim direcțiile de mai departe. Aceste studii vor evidenția situația actuală și vor permite 

cunoaștere situației reale.  

Opinie. Oxana Novicov. Cum se va efectua acest studiu împreună cu expertul? Nu avem așa noțiuni de 

cheltuieli cât privește activitatea executorilor judecătorești pentru că Codul fiscal nu recunoaște așa noțiune. 

Opinie. Violeta Gașitoi. Studiu pentru birourile de avocați pot fi efectuate.  

Opinie. Dumitru Visternicean. Sunt 2 propuneri:  declararea acțiunii drept prioritară sau neprioritară  

 

Decizie. Prioritară (pro – 6 voturi, majoritatea).  

 

3.2.5. Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a reprezentanţilor profesiilor conexe sectorului justiţiei, 

inclusiv instruirea continuă în comun prin extinderea rolului INJ în acest proces. 

Opinie. Viorica Puică. Ca să dăm răspuns, trebuie să ne uităm la următoare acțiuni. INJ poate asigura 

activitățile dacă va fi asigurat cu spații de studii prin alocare de fonduri pentru reparații capitale,construirea 
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și dotare unui cămin cu cantină, majorarea numărului de personal relevant pentru asigurarea realizării 

acțiunilor. Toate acestea sunt prevăzute pentru anul 2015, dar noi trebuie să facem curiculile și să instruim 

persoanele în 2012. 

Opinie. Olivia Pîrțac. INJ ar putea face cursuri și în alte locații, inclusiv să arendeze anumite încăperi cu 

finanțarea de rigoare. 

Opinie. Dumitru Visternicean. Donatorii investesc mai mult pentru editarea unui curiculum decât să 

construiască anumite încăperi.  

 

Decizie. Acțiune declarată prioritară cu anumite rezerve din partea INJ.  

 

3.2.9. Stabilirea unui regim uniformizat fiscal, de asigurări sociale şi medicale pentru reprezentanţii 

profesiilor conexe sectorului justiţiei. 

Opinie. Acțiune 3.2.9. să fie examinată împreună cu acțiunea 3.2.3. 

Opinie. Dumitru Visternicean. Nu se exclude participarea membrilor din grupurile de lucru de monitorizare 

și coordonare  în grupurile de lucrul de elaborare a actelor normative, etc. 

Opinie. Olivia Pîrțac. În Regulamentul care va reglementa activitatea GL va fi specificată posibilitatea de a 

fi membri a tuturor grupurilor. 

 

Decizie. Acțiune declarată prioritară.  

 

3.3. Executarea efectivă a hotărîrilor judecătoreşti 

3.3.1. Evaluarea impactului cadrului normativ actual şi a mecanismului de implementare în domeniul 

executării hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO. 
 

Opinie. Oxana Novicov. Să zicem că acceptăm să fie prioritare, dar cum rămâne cu realizarea. Nu am adus 

în concordanță legislația cu Legea nr. 113 și Codul de executare, atunci cum putem să monitorizăm dacă nu 

avem norme suplimentare pentru aplicare deplină a Codului. Această acțiune este problematică. În 7 luni să 

se facă monitorizare și elaborare – sunt acțiuni cam sunt pripite. Eu aș trece elaborarea proiectului pentru 

anul 2013 dacă permite planul.  

 

Decizie. Acțiune prioritară.  

 

3.3.2. Consolidarea instituţională şi funcţională a noului sistem privat de executare a hotărîrilor 

judecătoreşti.  

Opinie. Oxana Novicov. Cum să evaluăm activitatea unui organ care nu este creat. Acțiunea cu privire la  

colegiul disciplinar este prioritară dar nu știu cum va fi realizat. Poate că ulterior se poate de revenit la 

studiul indicat în primul punct? 

 

Decizie. Acțiune prioritară.  

 

3.3.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al informaţiei şi de  comunicare, prin asigurarea 

accesului la bazele de date.  

 

Decizie. Acțiune prioritară 

 

3.3.4. Asigurarea respectării termenelor rezonabile în procesul de executare a hotărîrilor judecătoreşti. 

 

Opinie. Viorica Puică. În cadrul INJ se desfășoară activități de instruire,dar cu executorii judecătorești este 

o problema, daca sunt bani adăugători se va  organiza și instruirea pentru această categorie de audienți. În 

loc sa ne concentrăm la judecători, procurori, noi îi adunăm pe toți, și riscăm să pierdem din calitate. 

Donatorii pledează pentru continuitate dar cum vom putea asigura continuitatea instruirii atunci când nu 

vom mai avea fonduri externe?   

 

Decizie. Acțiune prioritară 
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3.3.5. Îmbunătăţirea mecanismului de recunoaştere şi executare a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti 

străine.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Unica Hotărâre a Plenului la acest capitol datează din 1928 și de aceea la 

acest capitol avem probleme. 

 

Decizie. Acțiune prioritară. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Este necesar de a ne repartiza pentru a vedea colaborarea dintre noi și 

comisiile de elaborare, organele responsabile pentru implementare. Eu cred că va fi necesar de a colabora 

pe plan vertical dar și orizontal cu celelalte Grupuri de lucru.  

Opinie. Victor Zaharia. Acțiunea 3.1.2 p. 6 (elaborarea metodologiei de planificare a costurilor pentru 

acordarea asistenței juridice garantate de stat) trebuie inclus în lista de priorități pentru anul 2012. Am dubii 

că Consiliul național se va descurca de unul singur la acest capitol.  

 

Decizie. Acțiune prioritară. 

 

Alte acțiuni nu sunt propuse pentru a fi incluse în lista de priorități pentru asistența externă pentru anul 

2012. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Rezervă:  Grupul își asumă rezerva de a veni cu completări a listei. Totodată, 

este necesar de a nota că toate acțiunile indicate în Planul de acțiuni vor fi executate, dar ceea ce am stabilit 

astăzi sunt direcții prioritare propuse donatorilor pentru asistență.   

 

Opinie. Acțiunea 3.2.4.  este preconizată  pentru anul 2013 și pentru acel an va fi analizată drept prioritară 

sau nu.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Nu avem ultima redacție a Planului de acțiuni. Grupul de lucru își rezervă 

dreptul de a reveni asupra acestor acțiuni.  

 

Opinie. Mîtcu Dinu. Despre tot ce se discută în cadrul ședinței se va anunța toată comunitatea donatorilor. 

Reieșind din ceea ce am stabilit,  fiecare donator în parte va selecta acțiunea pe care dorește să o susțină / 

realizeze. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Dacă nu există asistența donatorilor pentru anumite acțiuni, aceasta va fi realizată cu 

forțele proprii.   

 

Capitolul III. Demararea procesului de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al Grupului 

pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al Strategiei 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Fiecare grup de lucru va avea un plan de acțiuni. În acest plan de acțiuni al grupului 

va trebuie să concretizăm luna de realizare a acesteia și dacă acțiunea poate fi împărțită în etape, trebuie de 

specificat fiecare instituție responsabilă pentru fiecare pas. De regulă primul responsabil este și cel care 

execută acțiunea, dar sunt și alte cazuri. In baza răspunsurilor instituțiilor responsabile pentru fiecare 

acțiune vom putea face un plan anual.  

 

Opinie. Donatorii să vină și să spună fiecare ce subiect și-a ales din acest plan de acțiune care noi le-am 

decis ca prioritare și în ce termen pot sa susțină financiar aceste direcții.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Pe cine trebuie sa consulate donatorii? GL sau instituția responsabila? 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. În principiu instituția responsabila pentru că aceasta este cea care executa.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Eu așa înțeleg, daca este vorba despre grupul de coordonare și monitorizare, primul 

pas ar trebuie să fie cel de a clarifica ce acțiune este susținută și în ce termen. GL nu poate să intermedize 
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discuția dintre donator si instituția responsabilă. Putem să avem în vedere doar ca executorii să informeze 

alte instituții conexe iar instituția responsabilă să raporteze GL. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Instituția responsabilă va face grupuri de elaborare, implementare, și ne va 

raporta noua.  

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Planul de acțiuni pentru 2012 trebuie sa fie mult mai clar și cu acela trebuie să 

lucrăm. Trebuie să planificăm pentru ca să facilităm lucrul GL. Daca nu planificăm anterior ce trebuie de 

realizat riscăm să avem acțiuni nerealizate. Dar asta depinde de modalitatea de lucru a grupului. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Trebuie să stabilim dacă ne convine de a realiza ședințele viitoare în fiecare 

lună, în ziua de luni la ora 15:00  

 

Decizie. Ziua de luni, ora 15:00, o dată în lună.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. La o primă etapă persoana de legătura a GL va fi Olivia.  

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Deocamdată voi fi eu dar vor fi desemnate alte persoane.  

 

Opinie. Olivia Pîrțac.  Să ne întoarcem la Planul de acțiuni al grupului. Putem să ne gândim la o formulă/un 

draft de exemplu care să poate fi prezentată la toate GL.  

 

Opinie. Planul de acțiuni poate fi ca o temă de acasă. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Trebuie sa vedem ce facem cu acțiunile pentru anul 2011, s-au realizat sau nu? Dacă 

nu s-au realizat trebuie să discutăm asupra acestui fapt. Grupul o să raporteze la jumătate de an, sau cum va 

fi reglementat de către Regulament, către un grup superior, iar în final aceste raportări vor fi făcute către 

Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept.   

 

Întrebare. În baza la ce să facem acest raport? 

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Fiecare instituție va aduce informația despre activitățile realizate.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Trebuie să stabilim care sunt relaţiile dintre organele responsabile de 

realizare a acțiunilor. Urmează să se stabilească un mecanism de raportare. Dar în cadrul ședințelor trebuie 

să ne axăm discuțiile pe acțiunile care se execută sau nu. Cu privire la ordinea de zi – fiecare membru din 

grup este în drept de a pune in discuție orice întrebare și orice chestiune. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. O sa se transmită materialele pentru ședință mai înainte și în cazul în care există 

anumite propuneri la ordinea de zi expediați-ne propuneri pe e-mail. Ar fi binevenit ca să confirmați că ați 

recepționat un anumit mesaj din partea Secretariatului. 

 

[Sfârțit] 

 

Partea III. Dispoziții finale . Membrii Grupului de lucru au decis cu privire la ședința următoare :  

- Data: 02 Aprilie 

- Ora. 15:00 

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

 

Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul 3: Dumitru Visternicean        semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul 3 : Olivia Pîrțac                         semnătura ________________ 
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Anexa 1. 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul 3  

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

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

 

2 Lilian Darii  Vice - Președintele Grupului de Lucru / Coordonator PT Chișinău 

  

3 

 

Sabina Cerbu Ministerul Justiției  

4 Victor Zaharia Președintele CNAJGS 

5 Viorica Puică Institutul Național al Justiției  

6 Oxana Novicov  

 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

7 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaților  

 

8 Tatiana Ungureanu  

 

Uniunea Notarilor din Moldova  

9 Valentina Andronatîi  

 

Asociația Notarilor din Moldova / NOTA 

10 Elena Constantinescu  

 

Asociația Notarilor din Moldova / NOTA 

11 Ion Guzun  

 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

12 Daniela Groza   

 

Institutul de Reforme Penale  

 Membrii observatori  

 

12 

 

Mîtcu Dinu  

 

 

OSCE 

 Secretar  

 

13 

 

Olivia Pîrțac 

 

Secretariat 

 


