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PROCES VERBAL N° 4 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 11 Iunie 2012 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției oficiul 404, str. 31 August 1989.  

Moderator: Dl.  Dumitru Visternicean, președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

15:00 – 15:10 Informație cu privire la : 

- aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă 

Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

- procesul de finisare al elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei.  

 Reprezentantul Secretariatului 

 

15:10 -  16:10 Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor 

prevăzute în Planul de Acțiuni pentru primul semestru al anului 2012.  

 

Instituții raportoare:  

 Ministerul Justiției 

- Acțiunea 3.1.1. Punct. 1, Punct. 5, Punct.6 

- Acțiunea 3.2.1. Punct. 1, Punct. 4 

- Acțiunea 3.2.9. Punct. 1 

- Acțiunea 3.3.1. Punct. 1 

- Acțiunea 3.3.2. Punct. 1 

- Acțiunea 3.3.5. Punct. 1, Punct. 2 

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

- Acțiunea 3.1.2. Punct. 6  

- Acțiunea 3.1.3. Punct. 1 

Institutul Național al Justiției  

- Acțiunea 3.2.5. Punct. 1 

- Acțiunea 3.3.4. Punct. 1 

Uniunea Națională a Executorilor 

- Acțiunea 3.3.3. Punct. 1 

16:10 – 16:30 Discuții privind elaborarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul  Nr. 3. 

16:30 – 16:45 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum 

şi a invitaţilor adiţionali. 

 

Dumitru Visternicean. Cu permisiunea dvs. ședinta de astăzi o declarăm deschisă. Constatăm prezența membrilor cu 

drept de vot în număr suficient ca qvorum-ul să poată fi întrunit (8 membri prezenți din numărul total de 13 membri cu 

drept de vot). Membrii Grupului de lucru au recepționat Agenda care este propusă pentru ședința de astăzi. Eu personal aș 

avea 2 remarci cu privire la această Agendă : prima ține de faptul că informația cu privire la Metodologie și la Regulament 

va fi prezentată de către reprezentantul Secretariatului întrucât, acesta are toate detaliile ce țin de procesul de elaborare a 

acestor acte. Ce-a de a doua remarcă constă în faptul că Grupul de lucru pentru Pilonul 3 este primul care demarează de 

fapt activitatea de monitorizare așa cum ar trebuie să decurgă. Din acest considerent va fi pe alocuri dificil dar ne vom 

ghida de anumite practici pe care le vom respecta pentru a putea obține anumite rezultate.  
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Decizia Grupului de lucru. Agenda a fost votată cu votul majorității absolute a membrilor cu drept de vot prezenți.  

 

1. Informație cu privire la : 

- aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în vederea 

coordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

- procesul de finisare al elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei.  

 

Daniela Vidaicu. Regulamentul a fost definitivat luându-se în considerare recomandările și propunerile exprimate de 

membrii Grupurilor de lucru. Ultimul proiect al Regulamentului a fost remis Ministerului Justiției de către Secretariat 

pentru a fi confirmat și urmează a fi semnat de către Ministrul Justiției în această săptămână. Totodată, au fost luate în 

considerare remarcile făcute de către reprezentanții comunității donatorilor privind instituirea unui mecanism clar cu 

privire la soluționarea conflictelor care pot apărea între reprezentanții diferitelor instituții.  

 

Cât priveste Metodologia- aceasta a fost definitivată, mâine – Marți 12 Iunie 2012, urmează a fi realizată o sedință de 

lucru cu privire la definitivarea Matricei care va conține informațiile necesare despre cum va fi probată realizarea fiecărei 

acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni. Metodologia împreună cu Matricea va fi plasată pe pagina web a Ministerului 

Justiției pentru a fi supusă discuțiilor publice. Totodată, ambele documente vor fi remise membrilor grupurilor de lucru 

pentru a fi comentate. Astfel, se vor acorda 10 zile pentru cei care doresc să expună comentarii de rigoare.  

 

Solicitarea din partea Secreatariatului este să expediați în format electronic toate comentariile și sugestiile pe care le aveți 

cu referire la textul Metodologiei, Matricei, etc.  

 

2. Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de 

Acțiuni pentru primul semestru al anului 2012.  

 

I. Prezentarea informației cu privire la implementarea acțiunilor realizare de către Ministerul Justiției  
 

Acțiunea 3.1.1. Punct. 1. Elaborarea proiectului de Lege cu privire la asistența juridică garantată de stat.  

Raportor. Natalia Vâlcu – Bajurean. 

 

Natalia Vâlcu – Bajurean. Proiectul a fost deja adoptat in lectura finala si urmeaza a fi publicat. Anume nepublicarea 

legii a determinat imposibilitatea intreprinderii actiunilor ulterioare privind demararea procesului de selectare si numire a 

directorului executiv al Consiliului National. Se propune instituirea aparatului administrativ al Consiliului Național în 

special instituirea funcției de director executiv cu funcții manageriale și executare eficientă, de asemenea se propune 

formarea unui aparat administrativ din care vor face parte 3 angajați. Alt aspect ține de reglementarea precisă cu privire la 

persoanele cărora li se va acorda asistență indiferent venitul persoanei cum ar fi beneficiarii unor categorii de ajutoare 

sociale de stat. Un al treilea aspect ține de stabilirea cauzelor în care acordarea asistanței juridice este refuzată. Proiectul a 

fost adoptat în prima lectură și urmează a fi propus spre votare în lectură finală.   

 

Victor Munteanu. Știm ce prevede legea, dar nu se spune nimic despre aparatul care se va constitui. Nu mai este clar 

cine și cum raportează - Consiliul trebuie să raporteze despre aceasta sau Ministerul ?  

 

Andrei Batrînac. Consiliul va fi responsabil pentru desemnarea directorului, se așteaptă intrarea în vigoare a legii.  

 

Dumitru Visternicean. Proiect de lege este. Studiul efectuat și recomandări formlate sunt (așa precum preved indicatorii 

de rezultat din Planul de acțiuni) ?   

 

Andrei Batrînac. Studiul a fost elaborat anul trecut, deja s-a efectuat și Proiectul de lege. 

 

Dumitru Visternicean. Noi am demarat astăzi procesul de monitorizare. Astfel consider că dacă se raportează atunci 

trebui să se raporteze pe fiecare indicator de rezultat indicat în Planul de acțiuni 
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Victor Munteanu. Cât privește realizarea Studiului – am participat la realizarea lui. Acesta a fost pus la dispoziția 

Ministerului Justiției la timp. Cât privește instituirea Grupului de lucru care să elaboreze proiectul de lege – nu cunosc. 

 

Dumitru Visternicean. Trebuie să fie anexate la procesul verbal al grupului toate actele doveditoare. Trebuie să 

cunoaștem că Grupul de lucru a fost format prin Orinul Nr… iar studiul este elaborat și Prezentat.  Cât privește Schema de 

încadrare - luam act  de informația că va fi realizată după ce legea va intra in vigoare. 

 

Lilian Darii. Consiliul nu poate să aibă această obligație atât timp cât Legea nu este în vigoare.  

 

Concluzia Grupului de lucu. Grupul de lucru a constatat că primele 3 măsuri ale acțiunii sunt efecutate, ultimele – 

respectiv cu numărul  4 și 5 -  sunt în curs de realizare. Termenul de executare este în întârziere dar din cauze obiective- 

nu este publicată Legea și Consiliul este în imposibiltiate de a-și realiza obligațiile. Ministerul Justiției să prezinte 

documente confirmatoare cu privire la executarea acțiunii, în termen de 10 zile Secretariatului. Materialele trebuie anexate 

la Procesul verbal și la dosarul Grupului de lucru.  

 

 

Acțiunea 3.1.1. Punct. 5. Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor 

solicitanților de asistență juridică garantantă de stat.  

Raportor - Andrei Bătrînac.  

 

Andrei Bătrînac. Pentru implementera acestei acțiuni este necesar de a oferi accesul pentru oficiile naționale la bazele de 

date a următoarelor instituții: Inspectoratul fiscal și Casa națională de asigurări sociale. Facultativ ar fi bine de dat acces și 

la datele deținute de Întreprinderea de Stat Cadastru și Întreprinderea de Stat “CRIS “REGISTRU”. Pentru a implementa 

acestă acțiune la una din ședințele Consiliului s-a decis de a se adresa un demers la aceste instituții pentru a avea acces la 

bazele lor de date. La 25 aprilie 2012 a fost înaintată o adesare. De la toate 4 instituții avem răspunsuri. Situația este după 

cum urmează – instituțiile care au fost contactate facultatitv pot oferi informație optimă dacă o persoană este proprietarul 

unui mijoc de transport sau al unui imobil. Totodată, Registrul poate oferi accesul la baza de date cu privire la mijloacele 

de trasport conform registrului de stat al Transportului. Inspectoratul fiscal și Casa Națională de Asigurări Sociale a 

refuzat totalmente accesul. CNAS-ul a argumentat că, conform Legii privind sistemul public de asigurări sociale, 

informațiile pe care le dețin fac parte din categoria informație confidențială și constituie date cu caracater personal. 

Inspectoratul fiscal a refuzat  acordarea accesului deoarece, consideră că, aceste date reprezintă secret fiscal – conform 

prevederilor Codului Fiscal. Ulterior, la una din următoarea ședință a Consiliului se va decide care vor fi următorii pași.  

 

Victor Munteanu. Era vorba despre accesul la informație într-o maniera rapidă ? 

 

Andrei Batrînac. Aceasta presupune acces electronic. 

  

Lilian Darii. Dar cum procedează executorii judecătorești?   

 

Roman Talmaci. Este necesar accesul la datele care le deține CNAS-ul. Paradoxal este că, Cadastrul și Registrul nu au 

informație pentru a fi oferită.  

 

Dumitru Visternicean. Nu aș vrea să ne ducem tare în esența mecanismului. Noi suntem pentru a monitoriza realizarea 

Planului de acțiuni. Trebuie să constatăm dacă acțiunile au fost realizate. Astfel, asupra proiectului de lege nu este clar, se 

lucrează sau nu. Totodată,  mai este termen sau nu ? Noi putem să luăm act de informația pe care ne-ați prezentat-o. 

Considerăm necesar ca să demarați procesul de elaborare a Proiectului de lege pentru a fi în termen. 

 

Victor Munteanu. Dacă intenționăm ca Proiectul de lege sa fie elaborat cu succes este necesar ca din componența 

Grupului de lucru să facă parte și  reprezentantul Ministerului Finanțelor și a CNAS-ului.  

         

Dumitru Visternicean. Putem să recomandăm ca Grupul de lucru să purceadă la elaborarea Proiectului de lege iar în 

grupul de lucru pentru elaborare să fie invitat reprezentantul CNAS -ului.  

 

http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mtic.gov.md%2Fphotos2009%2F164660%2F&ei=7XPpT7WeJ9GQ4gTcwKiYDg&usg=AFQjCNEVvbaRLFqT4Sinv5qnl_KwFuszsA&sig2=mBDpm5gRZFrsVrlm1sLpsA
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Acțiunea 3.1.1. Punct. 6. Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenței juridice garantate de stat, și 

după caz ajustarea cadrului normativ și instituțional.  

Raportor - Andrei Bătrânac 

 

Andrei Bătrânac. Prin Hotărârea de Guvern nr. 54 a fost aprobată lista Actelor normative care urmează a fi monitorizat. 

Astfel, Ministerul Justiție este instituția responsabilă pentru monitorizarea Legii cu privire la asistență juridică garatată de 

stat. Raportul de monitorizare este în proces de realizare. La următoarea ședință pot prezenta acest Raport. Ministerul 

Justiției a demarat procesul de monitorizare anume pe segmentul cauzelor non-penale. În acest scop au fost remise în data 

de 28 mai 2012, solicitările corespunzătoare data limită pentru recepționarea răspunsurilor de la instituțiile vizate fiind 11 

iunie. Până la această etapă am recepționat un singur răspuns de la Departamentul administrare judecătorească. Raportul 

de monitorizare trebuie prezentat Secției de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor până la data de 31 iunie 2012. 

Din acest proces una dintre cele mai importante etape este consultarea publică. La acest moment aștempăm când vom 

avea cel puțin 5 răspunsuri de la instituții. Raportul va fi transmis Secretariatului. Totodată, este de menționat că această 

monitorizare este o procedură semestrială. Noi dispunem la moment de primul Raport de monitorizare realizat pentru 

2011, primul semestru.   

 

Victor Munteanu. Nu este clar ce este procedura de Monitorizare a implementării Legii. Vizează această monitorizare 

analiza asupra calității acordării serviciilor de asistență garantată, fregvența vizitelor avocatului, etc ?  

 

Andrei Bătrînac. Pentru realizarea procesului de Monitorizare s-a adoptat o Metodologie separată aprobată prin 

Hotărîrea de Guvern. 1181 din 22 decembrie 2012.  

 

Lilian Darii. Acest proces presupune și realizare de chestionare, etc.   

 

Dumitru Visternicean. Era mai simplu dacă era prezentat modul de realizare a raportului. La ședința viitoare a Grupului 

de lucru solicităm a fi prezentantă informația suplimentară fiind transmisă suplimentar Secretariatului.   

 

 

Acțiunea 3.2.1. Punct. 1. Efectuarea unui studiu privind funcționarea fiecărei dintre profesiile conexe sistemului 

justiției.  

Raportor - Cucer Diana  

 

Diana Cucer. Conform Planului de acțiuni, acțiunea respectivă este prevăzută de a fi realizată în anul 2012 și primul 

semestru al anului 2013. Când a fost elaborat Planul de activitate al Ministerului Justiției această acțiune a fost prevăzută 

pentru trimestrul 2- 4 al anului 2012. Până la finele anului 2012 acest Sudiu va demara, deoarece programăm de a începe 

întreg procesul din iulie 2012.  

 

Victor Munteanu. Nu au fost stabiliți încă termenii de referință ? Cum se va constata cum funcționează la etapa actuală 

aceste profesii?  Întrebarea este dacă acest sudiu va acoperi și activitatea referenzilor judecătorilor ? Cum știm care 

profesii sunt conexe sistemului justiției, exită vre-un act normativ ?  

 

Viorica Puica. Profesie conexă se are în vedere – avocați, mediatori, administratori, executori. Referenzii și grefierele  

sunt profesii conexe  dar cu statut special. Acestea beneficiază de instruire gratuită din partea statului.   

 

Dumitru Visternicean. Luăm act de informația prezentată. La capitolul recomandări :   

- ar fi nornal să aveți un plan de acțiuni cu termeni de referință pentru acest Studiu unde să fie indicați subiecții care 

cad sub incidența profesiilor conexe.  

- trebuie să veniți cu informația deja stabilită.  

 

Ați lăsat pe ultima fază. Planul de acțiuni prevede că această activitate este de lungă durată, prin urmare ar fi trebuit deja 

să începeți să lucrați asupra implementării.   
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Victor Munteanu. La capitolul recomandare – trebuie să stabiliți termeni de referință, iar una dintre întrebările care 

trebuie tratate este despre mecanismul de finanțare, planificare bugetară, etc.   

 

Dumitru Visternicean. Când va fi realizat planul de acțiuni pentru implementarea acțiunii putem să venim cu alte 

recomandări cu privire la această măsură.   

 

Diana Cucer. Totodată, aș vrea să menționez că la ședința trecută Grupul de lucru a stabilit ca Ministerul Justiției să vină 

cu răspuns concret cu privire la caracterul prioritar sau neprioritar al acțiunii  3.2.1. punct. 3- Ministerul Justiției a stabilit 

că pentru realizare acestei acțiuni nu este necesar de a se solicită support adițional. 

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiunea 3.2.1. Punc. 3 – neprioritară pentru asistența expernă pentru anul 2013. 

  

 

Acțiunea 3.2.1. Punct. 4. Elaborarea unei noi Legi cu privire la notariat.  

Raportor - Popov Elena  

 

Elena Popov. Pentru realizarea acestei acțiuni a fost format Grupul de lucru în care au fost invitați și reprezentanții 

notarilor, astfel au fost discuții cu ei la nivel de vice-ministru. S-a decis de a se realiza până la această etapă 3 proiecte de 

legi separate pentru a se conferi o stabilitate mai mare legii de bază. Am recepționat obiecții din partea Dnei Andronatîi cu 

privire la textul concret. Aceste 3 Proiecte de legi sunt realizate în proporție de 90% de către Ministerul Justiției în cadrul 

direcţiilor de profil. Proiectul de bază a fost realizat de către Direcția Legislație, iar celelalte 2 proiecte – de către Direcția 

Notariat dar care au fost transmise ulterior Direcției Legislației conform procedurii. Între timp, la nivel de conducere, s-a 

luat decizia de a mai lucra asupra acestora, îndeosebi asupra primului proiect, fapt pentrui care la moment se lucrează. 

 

Dumitru Visternicean. De unde a apărut ideea a 3 Proiecte de legi ?  

 

Elena Popov. In urma vizitei de studiu în Germania , Grupul de lucru a decis de a se realiza modelul cu 3 legi separate.   

 

Dumitru Visternicean. Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei prevede doar elaborarea unui singur act 

normativ.  Rezultă că dvs. ați suprarealizat acțiunea ?  

 

Victor Munteanu. Grupul de lucru a constatat că, cadrul normativ nu poate fi acoperit de un singur act normativ și a 

decis  să elaboreze 3 proiecte de legi. 

  

Elena Popov. Conceptual, lucrurile nu se schimbă prin faptul că avem trei proiecte de legi. Prevederile cuprinse în 

acestea, conceptual pot fi încadrate într-o singură lege, pentru că toate ţin de notariat, adică, organizarea activităţii 

notarilor, procedura notarială şi plăţile notariale. Oricum procesul de elaborare nu s-a finisat şi vom lua act de observația 

dvs.  

 

Dumitru Visternicean. Suntem în drept să luam decizia în absesța reprezentanților notarilor? Pentru că sunt discuții 

foarte mari la acest capitol. Mi se pare relevant să fie prezenți și reprezentanții Uniunii notarilor. Ați prezentat informația, 

dar cum vă uitați ca la ședința următoare să revenim din nou la această acțiune ? 

 

Lilian Darii. Poziția notarilor a fost una critică. Nu ar fi colegial din partea noastră să luăm o anumită decizie în absența 

acestora. 

 

Dumitru Visternicean. Luăm act de informația prezentată. Ne vom expune definitiv la următoarea ședință.  

 

Victor Munteanu. Dar la următoarea ședință nu mai intrăm pe fondul cauzei din nou cu toată informația.   

 

 

Acțiunea 3.2.9. Punct. 1. Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal de asigurări sociale și medicale existent al 

reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției.. 
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Notă. Această acțiune nu a fost analizată pentru că pâna la acest moment nu a fost identificat cine din cadrul Ministerului 

jsutiției este resposnabil de realizare acesteia.   

 

 

Acțiunea 3.3.1. Punct. 1. Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor 

judecătorești, inclusiv a hotărîrilor CEDO.   

 

Raportor - Lilia Grimalschi/ sub aspect al Hotarârilor CEDO.  

 

Lilia Grimalschi. Nu consider relevant de a fi efectuat un singur raport de monitorizare pentru ambele tipuri de hotărâri 

(naționale și străine). Dar în ceea ce mă privește mă voi expune asupra monitorizării impactului reglementărilor actuale în 

domeniul executării hotărârilor CEDO.  

 

Odată cu pronunțarea hotărârii este necesar de a se aplica anumite măsuri cu caracter individual și general. A fost creată o 

Comisie guvermantală care se ocupă cu monitorizarea aplicării hotărârilor CEDO, este diferită de cea de la nivel național 

pentru că, Comisia se întrunește ori de câte ori apare necesitatea de discutare a executării Hotărârilor CEDO. Conform 

Declarației de la Brighton, privind Modul de supraveghere a executării hotărârilor CEDO, RM prezintă rapoarte în 

termen de 6 luni după data intrării în vigoare a acestor hotarâri. Direcția Agent Guvernamental nemijlocit ține o evidență 

strictă cu privire la executarea hotărârilor CEDO, suntem audiați la Comitetul de Miniștri, și prezentăm Planuri  de acțiuni 

și rapoarte cu referire la aceasta. Aceste rapoarte sunt publice pe sit-ul Departamentului pentru Executarea Hotărârilor din 

cadrul Comitetului de Miniştri. Monitorizarea este permanenta. Prezentam Raport pagina Comitetului De Ministri. Va 

dam link-ul.  

 

Dumitru Visternicean. Această informație trebuie să fie anexată în formă de hârtie.  

 

Lilia Grimalschi. O să remitem acestă informație Secretariatului.  

 

Victor Munteanu. Dna. Grimalschi are dreptate cu referire la mecanismul de prezentare în fața Comitetului de Miniștri. 

Dar acțiunea pe care trebuie să o analizăm aici nu se referă la ceea ce spune dumneaei. Câte hotărâri definitive au fost 

executate? Cum putem să aflăm acest lucru dacă nu există un raport de monitorizare ? Republica Moldova este 

condamnată de cele mai dese ori din cauza neexecutării hotărârilor interne. Pentru acest lucru este necesară efectuarea 

unui raport de monitorizare. In cazul de față hotărârile CEDO au caracter obligatoriu. În Moldova a fost creat sistemului 

executorilor privați pentru a asigura o bună realizare a deciziilor instanțelor naționale. Întrebarea este dacă sunt așa date 

privind executarea hotărârilor CEDO? 

 

Dumitru Visternicean. Mai este o întrebare - cum se aplică Legea 87. Mi se pare că aici sunt probleme care trebuie 

analizate.  

 

Lilia Grimalschi. Va avea loc un seminar în cadrul căruia se va evalua impactul Legii precum și conformitatea acesteia 

cu standardele europene, astfel se va examina dacă instanțele judecătorești naționale acordă compensare echitabilă  prin 

prisma CEDO. Totodată, vreau să menționez că ceea ce ține de executarea hotărârilor națioanle nu ține de domeniul meu 

de internvenție.  

 

Victor Munteanu. Da, dar tot ține de Ministerul Justiției și sistemul de executare.   

 

Dumitru Visternicean. În aceste circustanțe amânăm pentru ședința viitoare subiectul care ține de analiza impactului 

executării hotărârilor naționale. Secretariatul va întreprinde toate măsurile ca acest subiect să poată fi pus în discuție.  

  

Victor Munteanu. Eu cred că în acest caz trebuie să fie organizate monitorizări diferite. Ministerul Justiției este 

responsabil pentru a colecta toată informația despre acest lucru.  
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Lilin Darii. Dacă avem un registru online de supraveghere a executării – ar trebui să fie prezentată informația despre acest 

lucru.   

 

Dumitru Visternicean. Pentru ședința următoare vom analiza prima parte a acestei acțiuni.  

 

Decizia Grupului de lucru. S-a luat act de informația prezentată. 

 

 

Acțiunea 3.3.2. Punct. 1. Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licențiere și a Colegiului disciplinar  

în vederea identificării modalităților de consolidare instituțională și funcțională a acestor instituții.  

 

Notă. Această acțiune nu a fost analizată din cauza lipsei reprezentantului Ministerului Justiției.  

 

 

Acțiunea 3.3.5. Punct. 1.  Efectuarea unui studiu referitor la eficiența mecanismului existent de recunoaștere și 

executare a hotărârilor emise de instanțele judecătorești străine.  

 

Notă. Acastă acțiune nu a fost analizată deoarece nu a fost delegate nici un reprezentant al Ministerului Justiției pentru a 

oferi informația corespunzătoare.  

 

 

Acțiunea 3.3.5. Punc. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ privind mecanismul de 

recunoaștere și executare a hotărârilor emise de intanțele judecătorești străine.  

 

Notă. Pentru oferirea acestei informații Ministerul justiției a delegat-o pe Dna. Zinaida Guțu, care s-a pronunțat că dei 

nu este responsabilă de elaborarea acestor modificări.  

 

 

II.   Consiliul Național pentru Asistența Garantată de Stat. 

 

Acțiunea 3.1.2. Punct. 6. Elaborarea metodologiei de planificare a cheltuielilor pentru serviciile de asistență 

juridică garantată de stat.  

 

Notă. Examinarea acestei chestiuni a fost amânată la solicitarea Dlui. Victor Zaharia.  

 

 

Acțiunea 3.1.3. Punct. 1. Testarea sistemului de asistență juridică primară acordată de parajuriști comunitari.  

 

Notă. Grupul de lucru a decis amânarea examinării acestei acțiuni pentru ședința următoare.  

 

 

III.  Institutul Național al Justiției 

 

 Acțiunea 3.2.5. Punct.1. Elaborarea curriculei pentru instruirea inițială și a planului de învățământ pentru 

instuirea continuă a reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției.  

Raportul – Puică Viorica  

 

Viorica Puică. Coform Planului de acțiuni pâna la finele primului semestru al anului 2013 trebuie de realizat această 

acțiune dar în colaborare cu organele de autoadministrare a fiecărei profesii în parte. Până la această etapă au fost realizate 

Standardele. Dar din păcate nu avem un cadru legal care să stabilescă costul serviciilor de instruire prestate. Bugetul 

statului nu va aloca finanțe pentru această acțiune, un plan de finanțare în acest sens nu figurează. Noi deja preconizăm 

unele activități. Din iulie 2012 – adresăm scrisori către toate organele de autoadministrare să facă o evaluare a 

necesităților de instruire. Aș vrea să sugerez să se implice toți membrii acestor profesii pentru ca să obținem instituirea 
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unui mecanism transparent de accedere la instruire. Vom anunța concurs special pentru recrutarea formatorilor, după se va 

purcede la elaborarea curiculei. Activitatea nu a demarat dar depunem toate eforturile necesare în acest sens. Vom reveni 

cu toate detaliile suplimentare în primul semestru al anului 2013.  

 

Decizia Grupului de lucru. S-a luat act de informația prezentată.  

 

 

Acțiunea 3.3.4. Punct. 1. Organizarea și desfășurarea cursurilor de instruire a judecătorilor și executorilor 

judecătorești privind noul mecanism de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești.     

Raportor – Viorica Puică  

 

Viorica Puică. Cât privește nivelul de implementarea a acțiunii – acțiune este de durată și este începută în 2011 după 

adoptarea legii. INJ a organizat un seminar unde au participat 660 de judecători privind implementarea și executarea Legii 

67. Ce organizăm în 2012 ?  

- Au fost organizate 2 seminare în 2 zile consecutive cu tematica – eficacitatea remediilor națioanale – participanți 

54 (procurori, judecători, executori judecatorie).  

- În lunile iunie, sunt organizare 3 seminare  pe tematica - procedura de executare aspecte de drept comparat – 

partcipanti 184 (judecători și executori judecătorești).  

 

Am înțeles că trebuie să prezentăm Secretariatului lista de participanți, agenda.   

 

Decizia Grupului de lucru. S-a luat act de informația prezentată cu mențiunea - prezentarea tuturor docuemntelor 

necesare pentru a proba realizare acestei acțiuni.  

 

 

VI. Uniunea Națională a Executorilor 

 

Acțiunea 3.3.3. Punct. 1. Efectuarea unui studiu în vederea stabilirii deficiențelor în sistemul de management al 

informației și de comunicare care au impact asupra executării hotărârilor judecătorești.   

Raportor - Roman Talmaci  

 

Roman Talmaci. Termneul pentru implementarea acțiunii este  trimestrul 2 și 3 a anului 2012. Studiul nu a fost efectuat, 

dar putem să prezentăm anumite date concrete. La capitolul acces la informație – există acces la Registru, de unde se pot 

obține date cu caracter personal ale persoanelor fizice și juridice precum și date privind mijloacele de transport. Informația 

care este acordată de Serviciul Grăniceri este difuzată către Uniunea Națională a Executorilor, dar executorii personal nu 

au acces la aceste informații, deși legea impune nemijlocit accesul executorilor la aceste date. Avem la moment probleme 

cu Casa de Asigurări în Medicină – executorii nu beneficiază de acea informație de care au nevoie. Apare întrebarea - 

când executorii erau de stat dispuneau de informație- dar acum nu este posibil, de ce ? Totodată, unii  deținători de registre 

nu dau acces la aceste date (spre exemplu Inspectoratul Fiscal, noratii, Ministerul Justiției), etc. Totodată, Casa Națională 

de Asigurări Sociale nu permite accesul, iar Asociația Băncilor a inițiat modificarea Legii 113 ca aceste informații să fie 

obținute contra cost.   

 

Dumitru Visternicean. Această informație este utiliă, dar conform Planului de acțiuni – Grupul de lucru trebuie să 

examineze dacă s-a realizat sau nu studiul nu doar anumite informații pe care le prezentanți.  

 

Roman Talmaci. Acest studiu nu este realizat dar el este prevăzut pentru semestrul 2 și 3. 

 

Victor Munteanu. Pentru mine este foarte important să înțeleg care este situația cu aceste studii. Eu înțeleg că Ministerul 

Justiției a făcut o listă cu toate studiile și le-a prezentat donatorilor. Recomandarea mea este ca dvs. să vă interesați dacă 

cineva din comunitatea donatorilor a fost interesat de acest subiect și vă poate acordă o anumită asistență pentru realizarea 

lui.  
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Roman Talmaci. Aceste informații care vi le-am prezentat noi le considerăm a fi deja un studiu care reflectă 

problematica cu care ne confruntăm. Din păcate nu dispunem de capacitatea necesară ca să facem un studiu mare. 

Ministerul Justiției este instituția cu numărul 2 responsabilă pentru această acțiune, deci să prezinte el un studiu mai 

complex, noi informația pe care o avem am prezentat-o.  

 

Dumitru Visterniean. Aceasta este doar o simplă informație despre situația descrisă și nu un studiu. Un studiu trebuie 

totuși să corespundă anumitor rigori.  

 

Roman Talmaci. Noi am arătat realizările care sunt precum și propunerile pe care le avem, suntem în litigii cu unele 

instituții, cu Fiscul, Ministerul Justiției, etc. anume pe aceste chestiuni. 

 

Dumitru Visternicean. Pentru a realiza un studiu se stabilește un grup de oameni care să lucreze asupra problematicii. 

Dacă mai aveți timp, ați identifica în care parte mergeți, identificarea donatorilor care ar putea să vă ajute, etc. Nu știu 

dacă toate detaliile care le-ați prezentat aici sunt relevante ca să considerăm acțiunea realizată.  

 

Roman Talmaci. Noi considerăm că această informație este studiul pe care l-am realizat.  

 

Victor Munteanu. Trebui să colaborați cu Ministerul Justiției pentru a coordona realizarea în comun a acestei acțiuni.   

 

Lilian Darii. Eu propun să fie prezentată această doleanță donatorilor.  

 

3. Discuții privind elaborarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul  Nr. 3. 

 

Dumitru Visternicean. Stimați colegi solicit ca dvs. să verificați modelul Planului de activitate pentru 2012 realizat de 

Secretariat și până la ședința următoare să expediați Secretariatului comentarii, sugestii și propuneri dacă aveți. 

 

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

adiţionali. 

 

Următoarea Ședință : 

- data : 10 Iulie 2012 

- ora : 14: 00 

- locație : Ministerul Justiției biroul 104 

 

Subiecte care urmează a fi discutate : 

- informație cu privire la realizarea acțiunilor care nu au fost analizare conform Agendei pentru ședința din 11 

Iunie. 

- Întocmirea Planului de activitate 2012.  

 

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

 
[SFÂRȘIT] 

 

Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul 3: Dumitru Visternicean        

semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul 3 : Daniela Vidaicu                   

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 Andrei Bătrînac  CNAJGS 
4 Ana Toia (supliant) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  
5 Viorica Puică  Institutul Național al Justiției  
6 Violeta Gașitoi  Uniunea Națională a Avocaților  
7 Victor Munteanu Fundația SOROS 
8 Diana Cucer Ministerul Justiției 

 Membrii observatori  
10 Rita Tamm OSCE 

 Membrii invitați  
12 Bătrînac Andrei Ministerul Justiției  

13 Popov Elena  Ministerul Justiției  
14 Natalia Vîlcu-Bajurean  Ministerul Justiției  

15 Talmaci Roman  Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

 Secretariat  
14 Daniela Vidaicu Secreatariat  

 Membrii cu drept de vot care au fost absenți de la ședință 

 Tatiana Ungureanu  Uniunea Notarilor din Moldova  

 Valentina Andronatîi  Asociația Notarilor din Moldova  

 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor  

 Nadejda Hriptievschi  Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

 Daniela Groza  Institutul de Reforme Penale  

 


