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Data: 10 decembrie 2012 
Ședința nr. : Nr. 9 
Locul desfășurării: Ministerul Justiției, sala 104  
Moderator: Dl. Dumitru VISTERNICEAN, președintele Grupului de lucru pentru Pilonul III 
Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

I. Informații administrative 
a. Pentru organizarea ședinței a fost stabilit qvorumul. Au fost prezenți 9 membri din totalul de 13 membri cu drept de vot.  

b. Agenda a fost votată cu vot unanim, fără a fi înregistrate careva modificări.  

 

II. Deliberări conform Agendei  
 
Subiectul 1. Raportare cu privire la modul de realizare al acțiunilor pentru care termenul de scadență al implementării este 
luna decembrie 2012.  
Acțiunea 3.2.1 punct. 1. Efectuarea unui studiu privind funcţionarea fiecărei profesii conexe sistemului justiției 
Raportor : Vlad Cîrlan. Ministerul Justiţie  
 
Vlad Cîrlan. Ministerul Justiţiei a solicitat suport din partea Ambasadei USA pentru implementarea acestei acțiuni. Astfel, au 
fost organizate 2 concursuri publice pentru a recruta ong-uri pentru realizarea acestui studiu. LA concursul organizat în luna 
septembrie  nu a participat nici o persoană. Pentru concursul cu numărul doi data limită de aplicare a fost  - 30 noiembrie. 
La acest moment, din informaţiile din partea Ambasadei SUA nimeni nu a aplicat pentru aceasta activitate. Ministerul 
Justiţiei va propune organizează celei de a 3 runde de concurs. Rămâne să stabilim dacă acest Studiu va fi efectuat în mod 
individual al de către membrii staffului Ministerului Justiției sau vom decide ca totuși Ambasada SUA să determine un ONG 
care să efectueze studiul respectiv.  
Dumitru Visternicean. Conform Strategiei și Planului de acţiuni, Studiul trebuie efectuat până în trimestrul II al anului 2013.  
Eu consider că este foarte bine că Ambasada SUA a decis să asigure suport pentru realizarea acestei acțiuni, prin urmare, 
este oportun de a beneficia până la sfârșit de acest ajutor. Eu consider că este bine de a aștepta rezultatele concursului.    
Victor Munteanu. Este oportun de diversifica modalitățile de informare a publicului despre aceste granturi. Poate este 
necesar de sugerat Ambasadei SUA de a utiliza și alte platforme spre exemplu Logos Press.  
Lilian Darii. Totodată, ar fi bine de a plasa pe pagini web pe ale instituțiilor pe care le reprezentăm aici o astfel de informație 
ca să fie mult mai accesibilă.  
 
Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este în curs de realizare. Recomandare din partea Grupului de lucru de a lărgi sfera de 
mediatizare, de selectare a experţilor. 
 
Acțiunea 3.2.1. punc 4. Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat  
Raportor: Veronica Rusu. Ministerul Justiției  
 

 

 

 

 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES VERBAL  
Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III  

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Accesul la jutiție și executarea hotărârilor judecătorești ” 

 

15:00 – 16:00  Raportare cu privire la modul de realizare al acțiunilor pentru care termenul de scadență al 
implementării este luna decembrie 2012.  
A. Ministerul Justiției  
Act. 3.2.1. punct. 1 / Cabinetul Ministrului  
Act. 3.2.1. punct. 4 / Direcția Generală a Legislației   
Act. 3.2.9. punct. 1 / Cabinetul Ministrului  
B. Institutul Național al Justiției  
Act. 3.2.5. punct. 1  

Runda de discuții 

16:00 – 16:15 Prezentarea Planului de activitate pentru anul 2013 al Grupului de lucru pentru Pilonul III definitivat. 
Adoptarea Planului de activitate pentru anul 2013.   
Intervenție : Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru  

Runda de discuții  

16:15 -  16:30 Informarea Grupului de lucru despre progresul privind realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de 
acțiuni pentru anul 2012 și privind modul de întocmire a Raportului de Monitorizare Sectorial Anual. 
Intervenție: Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru  

Runda de discuții 

16:30 – 16:45 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 
invitaţilor adiţionali. 
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Veronica Rusu. În perioada 15-17 noiembrie s-a desfășurat activitatea atelierului de lucru pentru finisarea proiectului de 
lege cu privire la activitatea notarială. Astfel, a fost definitivat primul proiect al legii care la moment se află la coordonarea 
cu conducerea ministerului. În urma aprobării urmează a fi trimis spre aprobare.  

Victor Muntean. Unde să trimită comentariile sale societatea civilă? 
Veronica Rusu. Se vor organiza dezbateri publice pe marginea acestor proiecte, astfel atunci când vor derula mecanismul de 
consultare se va respecta mecanismul de consultare și cu societatea civilă. 
Victor Munteanu. Este posibil ca proiectele de legi să fie transmise membrilor Grupului de lucru ?   
Veronica Rusu. Acest proiect care a fost expediat Grupului de lucru, înainte de ședința de astăzi, este trimis la conducere 
spre aprobare, prin urmare nu este unul definitivat.  
Dumitru Visternicean. Când se monitorizarea o acţiune sau alta, instituția responsabilă este obligată să prezinte materialele 
care confirmă modul de realizare a acestei măsuri. Dacă se află sau nu la conducerea instituției nu este o informație care ne 
interesează foarte mult. Grupul de lucru verifică dacă s-a realizat acțiunea în termenul indicat, care au fost obstacolele de ce 
nu s-a realizat (dacă nu s-a realizat).  
Veronica Rusu. Nu cred ca se va reuşi de a se finaliza activitatea până la finele anului.  
Elena Constantinescu. După cum am menționat la fiecare ședință la care s-a pus în discuție acest subiect – în Planul de 
acțiuni/ Strategie este indicat ca indicator – realizarea unui singur proiect de lege, dar Ministerul Justiției merge în 
continuare pe principiul de a realiza 3 proiecte diferite.  
Veronica Rusu. Va fi un pachet din 3 proiecte de legi. Un proiect cu privire la organizarea activității notariale, un proeict cu 

privire la procedura notarială și un proiect de lege cu privire la taxele notariale. Primul proiect se va elabora separat, iar 
celelalte după aprobarea primei legi.  
Elena Constantinescu.. Ministerul nu a argumentat de ce sunt 3 legi când Planul de acţiuni prevede doar realizarea unei 
singure legi.  
Veronica Rusu. Nu este nici o problemă să existe 3  proiecte de legi.  
Valentina Andronatîi. Am aflat acum că a s-a lucrat asupra proiectului de lege în noiembrie, dar notarii nu au fost invitați la 
acest atelier de lucru.  
Elena Constantinescu.. Ministrul Jsutitie în ultimul ordin din luna iulie 2012 a numit o alta componență a grupului de lucru 
care să lucreze pe această dimensiune.  
Dumitru Visternicean. Informaţia este utilă. Dar să revenim la obligaţiunile noastre. Faptul ca este indicat drept indicator de 
realizare a acestei acțiuni – remiterea spre Guvern, ne permitem să constatăm că această acțiune la această etapă nu este 
realizată. Faptul că s-a realizat doar un proiect din cele 3 preconizate Grupul de lucru a constat. Ca să putem să constatăm 
ca această acțiune este realizată trebuia ca Ministerul Justiției să vină cu toate 3 proiecte de legi finalizate și remise 
Guvernului.   

Ion Guzun. Constatăm însă că doar un proiect este încă în lucru fiind la coordonare pe interior.  
Dumitru Vistenicean. În calitatea mea de membru al Grupului de lucru mă interesează ca proiectul de lege sa fie finisat și 
prezentat Guvernului. Pe parcurs se modifică unele acţiuni – cum este în acest caz - dar nu au fost prezentate argumentele 
care să explice de ce MJ a decis să realizeze 3 proiecte de lege? Din punct de vedere al implementării Strategiei – dacă se 
schimbă mecanismul de realizare, se schimbă și termenii de realizare. Daca aţi decis sa faceţi 3 proiecte de lege atunci 
trebuia sa veniţi cu aceste 3 proiecte de lege astăzi pentru a raporta.  
Victor Munteanu. Tehnic vorbind, Strategia prevede elaborarea unui singur proiect de lege. Prin urmare nu este competența 
Grupului prezent de a discuta oportunitatea celor 3 proiecte de lege. 
Dumitru Visternicean. Ministerul Justiției trebuie să vină cu o notă informativă de ce s-a recurs la ideea de a se elabora 3 
proiecte de legi separat.  
Dumitru Visternicean. Stimați colegi, conform Metodologiei de monitorizare este necesar să apreciem dacă această acțiun 
este : nerealizată, realizată parţial sau realizată.  
Victor Munteanu. Nu putem să spunem că este realizată din moment ce este adus la cunoștință un singur proiect.   
Victor Munteanu. Ministerul Justiției va trimite acest proiect de lege către Guvern în 2012 ? 
Veronica Rusu. La începutul anului 2013 proiectul va fi in Guvern, nu grăbim evenimentele pentru a nu diminua calitatea. 

Dacă s-ar modifica termenul de realizare pentru un semestru - teoretic acest proiect de lege poate să ajungă în ianuarie la 
Guvern.  
Lilian Darii. Putem constanta că acțiunea este realizată parțial. Recomandare pentru extinderea termenului de realizare 
pentru luna februarie, 
Valentina Andonatîi. Asta se poate constata doar pentru proiectul de lege care este prezentat astăzi aici, dar cum ramâne cu 
întreg conceptul ?  cu întreaga acțiunea?  
Veronica Rusu. Probabil ar trebui să apreciați pentru primul proiect de lege.  
Lilian Darii. Se propune a se vota că acțiunea este realizată parțial – 7 voturi; contra – 2 voturi.   
 
Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este realizată parțial.  
 
Acțiunea 3.2.9. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări socialeși medicale existent al 
reprezentanților profesiilor coneze sistemului justiției.  
Raportor: Vlad Cîrlan. Ministerul Justiției  
 
Vlad Cîrlan. Acest studiu a fost inclus în blocul Studiilor pentru care Ambasada SUA a manifestat interes pentru a acorda 
suport financiar în vederea implementării. Termenul de executare este sfîrșitul trimestrului IV,  2012. Prin urmare termenul 
este expirat iar acțiunea este nederealizată.   
Dumitru Visternicean. Termenul întradevăr este expirat. Propun spre vot : Acțiunea este nerealizată – 9 voturi pentru.  
 
Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este nerealizată.  
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Acțiunea 3.2.5. punct. 1. Elaborarea curriculei pentru instruirea inițailă și a planului de învățământ pentru instruirea continuă 
a reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției.  
Raportor. Mariana Pitic. Institutul Național al Justiției.  

 
Mariana Pitic. Dacă e să reieşim din indicatorul de perfornață și termenul indicat pentru elaborarea acestei curricule -  
acțiunea nu este realizată pânoâă la acest moment. Implementarea acțiunii a - dar mai avem nevoie de timp – mai ales că 
Planul de acțiuni ne oferă timp până în trimestrul II al anului 2013. Pentru realizarea acestei acțiuni a fost prevăzut suportul 
bugetar pentru 2013. Totodată, a fost propus de către INJ  modificarea legii cu privire la INJ pentru a putea acoperi 
instruirea altor categorii de profesii decât cele indicate la moment - propuneri care sunt la MJ. Astfel, după ce vom avea 
modificările la lege vom putea cere evaluarea necesitaţilor de instruire, și elaborarea curriculei după procedura standard.  
Dunitru Visternicean. Luam act că acțiunea este în curs de realizare. Vom reveni în şedinţa Grupului de lucru din luna martie 
2013 să vedem care este situaţia.  
 
Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este în curs de realizare. 

  
Subiectul 2. Prezentarea planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul III (draft).   
 
Daniela Vidaicu. Planul de activitatea este în formă completată cu informație care a survenit la Secretariat. Totuși, multe 
informații încă lipsesc, astfel, instituțiile urmează să completeze capitolele care le vizează, pentru a stabili o ordine clară de 
realizare și de raportare a acțiunilor. Pentru finisarea acestui document se vor lua în considerație toate comentariile făcute 
de membrii Grupului de lucru. Totodată, se va anexa un compartiment adițional care să reflecte modul de realizare al 
acțiunilor care trebuiau implementate în anul 2012 dar care urmează a fi realizate/finisate în 2013.  
 
Decizia Grupului de lucru. Se aprobă Planul de activitate cu mențiunea: completarea din partea instituțiilor cu informație 
relevantă.  
 
Subiectul 3. Discuții generale  

 
Dumitru Visternicean. Am activat timp destul ca să ne acomodăm, să ne cunoaştem și să găsim punct de tangență. Chiar 
dacă la început a fost dificil pentru a demara activitatea de monitorizare, din cauză că nimeni din noi nu a mai participat la 
activități similare, vreau să apreciez atitudinea serioasă a tuturor membrilor Grupului de lucru. S-a asigurat prin intermediul 

secretariatului, transparența, astfel nu am avut nici o problemă de cuminicare nici între noi nici cu Secretariatul. Deși la 
început au fost solicitări de a participa la activitățile noastre, până la acest moment nu a participat nimeni din exterior.  Aș 
vrea să ne propunem ca grup ca să continuăm să realizăm activitatea de monitorizare în conformitatea cu Regulamentul și 
Metodologia de monitorizare, dar acest lucru nu semnifică că nu putem pune în discuție diferite aspecte ale subiectelor care 
ne interesează în mod particular.  
 
Aș vrea să discutăm cu dvs. și anumite probleme cu care s-a confruntat Grupul de lucru pentru a le putea prezenta ulterior 
la ședința Grupului de coordonare. Am discutat și în cadrul Grupului de lucru pentru pilonul V că există până la această 
etapă unele dificultăți de realizare a Strategiei, spre exemplu: moduld e modificare a aceluiași act normativ când această 
măsură este prevăzută la mai multe acțiuni diferite/ piloni diferiți. Observăm că se poate modifica aceeași normă de mai 
multe roi, ba mai mult ca atât se modifică chiar și modificările care au fost realizate tot în contextul Strategiei. Probabil aici 
trebuie de coordonat mult mai bine acest proces de modificare uniformă a legislației pentru a se asigura respectarea unei 
linii logice de modificare a cadrului normativ.  
Victor Munteanu. Eu aș mai indica careva dificultăți de implementare a Strategiei. Conform Planului de acțiuni logica este de 
realizat studii, legi și după regulamente. Uneori această consecutivitate nu se respectă. Se realizează mai întâi legea, după 

nu se mai vede oportunitatea de realizare a studiilor; uneori nu există o platformă legală pentru a realiza un Regulament 
pentru că legea nu prevede astfel de acțiuni, etc. Totodată, este necesar de stabilit o procedură clară de modificare a 
termenilor de realizare a acțiunilor, pentru că nu putem în mod arbitrar de stabilit termene suplimentare prin încălcarea 
celor prevăzute în Planul de acțiuni – deci într-o Hotărâre de Parlament. Este foarte bizar să venim de fiecare dată cu 
propuneri de modificări a acestui document către Parlament de fiecare dată. Acest proces ar fi foarte complicat. Mâine se va 
desfășura ședința Consiliului Naţional pentru Reformarea Organelor de Drept – unde aceaste probleme ar putea să fie 
discutate.  
 

 
 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
- Acțiunea 3.2.1. punct. 1  este în curs de realizare.  
- Acțiunea 3.2.1. punct. 4  este realizată parțial.  
- Acțiunea 3.2.5. punct. 1  este în curs de realizare. 
- Se aprobă de principiu Planul de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul III pentru anul 2013 (cu rezervele de 
rigoare).  
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IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
- Data: 21 ianuarie 2013  
- Locul desfășurării : Ministerul Justiției  

- Subiecte de discutat : Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial Anual  
 

 

V. Anexe  
- Proiectul de lege cu privire la organizarea activității notariale.  
- Anunțul despre concursul organizat de către Ambasada SUA  pentru realizarea studiilor prevăzute de Strategie și discutate 
în cadrul ședinței.  
 

 
Notă: Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului de 
lucru și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  
 
 
 

VII. Semnături  
 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
                                                    
                            ____________________                                                        ____________________ 

 
                         Dl. Dumitru VISTERNICEAN                                                               Daniela VIDAICU  

                                                      

 
[ SFÂRȘIT ] 

 
 
 
                                                                     Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul X 
 

Nr. 
 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
 

A. Membrii cu drept de vot prezenți  

 Sabina Cerbu  Ministerul Justiției  

 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii  

 Andrei Bătrînac CNASJGS 

 Lilian Darii  CNASJGS 

 Mariana Pitic  Institutul Național al Justiției  

 Tatiana Bunduc  UNEJ 

 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova NOTA  

 Ion Guzun  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Victor Munteanu  Fundația SOROS Moldova  

 Elena Constantinescu  Asociația Notarilor din Moldova NOTA 

B. Membrii observatori  

 Rita Tamm OSCE  

   

C. Membrii invitați  

 Veronica Rusu  Ministerul Justiției  

 Vlad Cîrlan  Ministerul Justiției  

D. Secretariat  

 Daniela Vidaicu  Secretariatul Grupurilor de lucru  

   

E. Membrii cu drept de vot 
absenți de la ședință 

 

 Violeta Gașitoi  Uniunea Avocaților  

 Tatiana Ungureanu  Uniunea Notarilor din Moldova  

 Elena Mocanu  Liga Naționala a Notarilor  

 

 


