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PROCES VERBAL N° 7 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 12 Noiembrie  2012 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției, Sala de protocol, str. 31 August 1989.  

Moderator: Dl.  Lilian DARII, vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

15:00 – 16:00  Monitorizarea modului de implementare al activităților prevăzute de Planul de 

acțiuni și Strategie pentru Pilonul III pentru anul 2012 (semestrul II, III).  

Instituția raportoare  / Ministerul Justiției / Direcția Executori Judecătorești 

Act. 3.3.1. punct.1 (în parte ce ține de executarea hotărârilor judecătorești) 

Act. 3.3.1. punct.2  

Act. 3.3.2. punct.1 

Act. 3.3.2. punct.2 

Act. 3.3.3. punct.1 

Act. 3.3.3. punct.2 

Instituția raportoare / Ministerul Justiției / Direcția Agent Guvernamental  

Act. 3.3.1. punct.3  

Instituția raportoare / Ministerul Justiției / Direcția Notariat și Avocatură  

Act. 3.1.1. punct. 2 

Act. 3.1.1. punct. 4  

Instituția raportoare / Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

Act. 3.2.1. punct.1 

Act. 3.1.2. punct.7  

16:00 – 16:15 Prezentarea și discutarea conceptului Planului de activitate pentru anul 2013 al 

Grupului de lucru pentru Pilonul III.  

 

Intervenție : Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru  

16:15 -  16:30 Informație sumară privind implicarea donatorilor/ partenerilor de dezvoltare în 

vederea asigurării suportului în realizarea activităților prevăzute pentru anul 2012 și 

pentru anul 2013.  

 

Invitat : Reprezentantul comunității donatorilor / OSCE  

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

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

Din numărul total de membri cu drept de vot  (13) la ședință au fost prezenți 10 membri, astfel qvorum-ul 

a fost întrunit pentru a purcede la desfășurarea ședinței și la luarea deciziilor necesare. Președințele 

ședinței a fost desemnat Dl. Lilian Darii.  

 

Lilian Darii. Agenda a fost expediată din timp, dacă nu avem alte comentarii atunci propun votarea 

Agendei în varianta prezentată.  

 

Decizia Grupului de lucru – Agenda a fost votată unanim fără comentarii și rectificări adiționale. 

 

1. Monitorizarea modului de implementare al activităților prevăzute de Planul de acțiuni și Strategie 

pentru Pilonul III pentru anul 2012 (semestrul II, III).  

 

Act. 3.3.1. punct. 1. Monitorizarea impactului reglementării actuale în domeniul executării hotărârilor 

judecătorești.  

 

Elena Poalelungi. Am solicitat de la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești informația cu privire 

la executarea hotărârilor pentru a purcede la efectuarea studiului începând cu raportul statistic care să 
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arate numărul hotărârilor executate în termen de 3, 6 luni, 12 luni, mai mare de 12 luni, pentru a avea 

informația specificată pe categorii. Această informație încă nu a fost prezentată.  

Lilian Darii. Se respectă termenul pentru efectuarea acestui Studiu ?  

Elena Poalelungi. Termenul scadent este finele anului 2012, prin urmare vom încerca să realizam această 

acțiune conform acestui termen.  

 

 

Act. 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 

instituți.  

 

Elena Poalelungi. Modificarea Legii cu privire la executorii judecătorești a avut una dintre direcții de 

intervenție modificarea modului de activitatea al Colegiului care a trecut sub egida Ministerului Justiției. 

A fost stabilit un grafic de lucru al acestui Colegiu, prin urmare vom colecta toată informația necesară 

pentru a propune modificări la Lege.  

Lilina Darii. Termenul pentru realizarea acestei acțiuni este finele anului. Se reușește cu implementarea ei 

până atunci ? 

Elena Poalelungi. Comisia de licențiere nu funcționeaz din cauză că nu este necesitate la acest moment. 

Dar din cauza că Colegiul a trecut sub egida Ministerului Justiției urmează să propunem multe modificări 

pentru a amenda cadrul normativ. Studiu pe care urmează să îl realizăm va analiza și volumul de lucru al 

executorilor. Avem zone unde nu activează executori.   

Victor Munteanu. Care este soarta dosarelor care sunt instrumentate de către executorii suspendați (mai 

ales în ultima perioadă când sunt tot mai mulți executori suspendați).  

Elena Poalelungi. Legea prevede mecanismul prin care activitatea acestora se suspendă din oficiu până la 

examinarea de către comisie.  

Valentina Andronatîi. Dar cine primește dosarele celui suspendat? Mai ales că nu se acceptă în ultimii 3 

ani persoane în profesie ?  

Elena Poalelungi. Nu este reglementat acest domeniu. UNEJ are la acest capitol propuneri de modificare 

a cadrului normativ.  

Valentina Andronatîi. Ar trebuie să luați în calcul posibilitatea unei arhive electronice. Noi vă spunem din 

experința notarilor care au avut aceeași problemă.  

Elena Poalelungi. Un sistem unic nu există. Dar probabil trebuie organizate ședințe comune pentru a 

discuta despre un sistem unic.  

 

 

Act. 3.3.2. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării 

instituționale și funcționale a Comisiei de licențiere și a Colegiului disciplinar.  

 

Elena Poalelungi. Urmează să expediem proiectul către Direcția Generală a Legislației.  

Lilian Darii. Se va respecta termenul pentru care este prevăzută acțiunea ?  

Elena Poalelungi. Nu vă por spune cu siguranță.  

Lilian Darii. Promulgarea și publicarea actului se încadrează în aceste termen ?  

Elena Poalelungi. Acest modificări vor fi promovate în complex : Codul de executarea împreună cu 

Legea, și se preconizează aceasta până la 31 decembrie 2012.  

 

 

Act. 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 

 

Elena Poalelungi. Este vorba despre bazele informaționale – experința serviciului de grăniceri (studiul 

preluat de la UNEJ). Este o problemă totuși cu registrul gajului ce ține de baza de date a stării civile. La 

această etapă nu există încă un sistem de unificare a acestor date. Deși s-au organizat mai multe ședințe 

comune cu diferite instituții care dețin registre acestea se opun a oferi acces.  

Valentina Andronatîi. Accesul va fi gratuit ? Dacă nu, măcar să fie accesibilă.  

Elena Poalelungi. Avem și noi asemenea experințe. În cazul Inspectoratului Fiscal, acesta pentru a avea 

acces la bazele lor de date propun careva taxe. Atunci când sistemul presupunea executori de stat, 
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informația aceasta este acordată în mod gratuit. Acum aceasta este acordată contra taxă, doar că eu nu 

cunosc aceste taxe, din păcate.  

Valentina Andronatîi. Despre accesul la diferită informație trebuie să luați în considerare că această 

informație poate fi de ordin personal și este necesar de indicat criteriile după care se poate de determinat 

cine le poate accesa. Ați putea lua în considerare experința Estoniei, Letoniei – unde este necesar de 

demonstrat interesul legal.  

Lilian Darii. Din experința Letoniei pot să vă spun că, cu privire la asistența juridică garantată de stat la 

astfel de date au acces nu toate persoanele și doar anumite categorii de persoane cu un anumit statut. 

 

 

Act. 3.3.1. punct. 3.  Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curții Europene pentru 

Drepturile Omului.  

 

Lilia Grimalschi. Atunci când a fost elaborată Strategia nu s-a luat în calcul că pentru elaborarea unui 

astfel de Regulament nu avem baza juridică, pentru că în Legea cu privire la agentul guvernamental nu 

este prevăzută o asemenea situație. Astfel, pentru elaborarea acestui Regulament este necesar mai întâi de 

intervenit cu modificări ale legii.  

Ion Guzun. Ar fi posibil de lucrat în paralele cu elaborarea Regulamentului și a modificărilor la lege ? 

Astfel, ca acesta să fie realizat în termenele stabilite de Planul de acțiuni ? 

Lilia Gribincea. Așa precum este prevăzut în Planul de acțiuni – nu.  

Lilian Darii. În acest caz este necesar să interveniți cu o notă informativă despre acest lucru, astfel ca să 

se indice care sunt cauzele obiective pentru care se constată nerealizarea acestei acțiuni.  

 

 

Act. 3.1.1. punct. 2. Efectuarea unui studiu privind necesitățile de personal în oficiile teritoriale ale 

CNAJGS și ajustarea schemei de încadrare a personalului în funcție de rezultatele analizei, în contextul 

lărgirii competenței Consiliului.  

 

Andrei Batrinac. La momentul de față CNAJGS deține date statistice pentru a stabili necesitățile de 

personal. Totuși, ar fi oportun de a realiza acest studiu după implementarea softului pe care Consiliul îl va 

pune în funcțiune (semestrul I, 2013).  

Lilian Darii. De la 1 ianuarie 2013, Consiliul va deține un soft special care ne va permite să avem datele 

concrete privind volumul de lucru. Totuși, este de menționat că termenul de realizare ale acestui acțiuni 

expiră, dar este important a realiza acteastă acțiune atunci când vom avea softul pentru a avea date care să 

ne ajute ulterior și care să prezinte informații relevante.  

 

 

Act. 3.1.1. punct. 4. Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică 

garantată de stat.  

 

Andrei Batrinac. Mecanismul a fost examinat prin prisma mai multor opțiuni de Grupul de lucru care a 

lucrat pentru modificările la Legea cu privire la asistența juridică garantată de Stat. Cea mai bună 

modalitatea a fost totuți considerată cea conform căreia beneficiarul să contribuie cu o sumă fixă în 

dependență de cauza examinată.  

Lilian Darii. Grupul de lucru a fost asistat de către un expert din afara sistemului (susținut de Fundația 

SOROS Moldova). Am studiat mai multe opțiuni și după vizita de studiu efectuată în Lituania.  

Dumitru Visternicean. Atunci trebuie de intervenit cu propunerea de a prelungi termenul de executare a 

acestei acțiuni.  

Lilian Darii. La termenul indicat în Planul de Acțiuni nu vom avea Studiul finalizat. De aceea solicităm 

prelungirea lui deoarece proiectul cu aplicarea softului va demara abia din 1 ianuarie, 2013.  

Dumitru Visternicean. Angajarea unui expert din exterior poate fi încă un motiv obiectiv pentru a 

considera necesar prelungirea termenului.  

Ion Guzun. Care este termenul pe care îl solicitați ?  

Lilian Darii. Studiu va reflecta și propunerea anumitor modificări pentru Codul de Procedură Civilă, 

Codul de executarea – ceea ce va lua mult mai mult timp – minim 6 luni.  

Ion Guzun. Ar trebuie probabil să acordăm un termen de rezervă pentru ca să fim siguri ca se va executa 

acțiunea conform tuturor rigorilor. 
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Lilian Darii. Probabil un termen rezonabil ar fi - finele anului 2013.  

Dumitru Visternicean. Este dificil de înțeles cum e să procedăm mai bine pentru a beneficia de această 

extindere a termenului. Este necesar să prezentați o notă justificativă în susținerea acestei prelungiri de 

termen pentru executare. Totuși, trebuie de discutat această chestiune mult mai aprofundat în cadrul 

ședinței Grupului de lucru pentru coordonare pentru a nu ne depăși atribuțiile și a depăși anumite termene 

prevăzute într-o Hotărâre de Parlament.  

 

Victor Munteanu. După câte cunosc eu, UE are pregătite 2 mil euro pentru a angaja o organizație de 

management al Consiliul național pentru reformarea organelor de ocrotire a normelor de drept dar, 

întrebarea ce ține de mecanismul de prelungire a termenilor prevăzuți de Planul de acțiuni – acesta fiind 

votat de Parlament prin Hotărâre - trebuie să fie simplificat și accesibil. Este foarte birocratic să fie 

modificat Planul de acțiuni de Parlament pentru fiecare termen care nu poate fi obiectiv realizat.  

Dumitru Visternicean. Întradevăr, este necesar un astfel de mecanism pentru a ajuta Grupurile de lucru 

cum să procedeze și de discutat în mod obligatoriu despre aceasta în cadrul Grupului de lucru pentru 

Pilonul 7. 

 

 

Act. 3.1.2. punct. 1. Revizuirea criteriilor de selectare a avocaților care acordă asistență juridică 

calificată garantată de stat și asigurare a transparenței procesului de selectare a avocaților.  

  

Andrei Batrinac. CNAJGS își propune de a modifica Regulamentul pentru revizuirea criteriilor de 

selectare a avocaților care acordă asistență juridică calificată garantată de stat. Aceasta se propune a se 

efectua în trimestrul 4 al anului 2012. Pentru ședinta viitoare a Grupului de lucru (din cadrul CNAJGS) se 

propune de a veni cu idei concrete de modificare a Regulamentului precum este indicat în Planul de 

acțiuni.  

 

 

Act. 3.1.2. punct. 7. Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenței juridice 

calificate de stat și în funcție de rezultatele studiului, implementarea unui proiect pilot.  

 

Andrei Batrînac. Va fi implementat proiectul Pilot. Va fi creat Grupul de lucru care să efectueze studiul 

de fezabilitate și atunci se va vedea care este situația la capitolul realizării acestei acțiuni.  

Lilian Darii. Deși Planul de acțiuni prevede că trebuie să revizuim criteriile – acestea nu există. Astfel, 

orice avocat care depune o cerere și care deține licență poate intra în sistem. Am studiat modelul din 

Lituania, și am primit aviz pozitiv din partea Uniunii Avocaților pentru a aplica un model pe bază de 

punctaj (în urma unui interviu).  

Dumitru Visternicean. Dar la acest moment aceste criterii nu există după cum pot eu să înțeleg. În aceste 

condiții ce avem noi de realizat ? Formularea acțiunii din Planul de acțiuni trebuie revizuită. Atrag atenție 

la formulare ”stabilirea”, aceasta este modificare sau completare a Regulamentului ? 

Lilina Darii. Aceasta este o revizuire a întregii proceduri.  

Dumitru Visternicean. Poate ar fi bine de adoptat un nou Regulament. Să înțeleg că vreți să analizați și 

alte criterii care pot fi incluse (ați menționat anterior de un concurs). Putem să constatăm că acțiunea este 

în curs de realizare din moment ce ați constituit deja un Grup de lucru.  

Victor Munteanu. La moment sistemul trebuie îmbunătățit. Trebuie să asigurăm în sistem accesul 

persoanelor bine pregătite, nu doar a acelor care depun o simplă cerere și care din contul acestui sistem de 

stat să activeze, persoane contra cărora sunt plângeri ale clienților, cei care pot să comită anumite 

ilegalități, etc.  

Ion Guzun. Eu cred că această acțiune poate fi considerată acțiune parțial realizată, dar trebuie să fie 

indicate care vor fi măsurile care trebuie întreprinse în vederea implementării acestui acțiuni.  

Dumitru Visternicean. Eu nu sunt de acord cu această poziție. Noi, ca Grup de lucru trebuie să analizăm 

dacă la termenul scadent s-a realizat sau nu acțiunea care este indicată conform Planului de acțiuni, și nu 

este necesar de a se stabili sub-acțiuni suplimentare. Instituția responsabilă trebuie să raporteze cum 

realizează acțiunea, dar nu este necesar să se indice acum ce va întreprinde. Noi avem nevoie să vedem 

dacă indicatorii de rezultat pe care îi avem fixați sunt sau nu realizați.  
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2. Prezentarea și discutarea conceptului Planului de activitate pentru anul 2013 al Grupului de lucru 

pentru Pilonul III.  

 

Daniela Vidaicu. Draftul Planului de activitatea pentru anul 2013, vă este prezentat în formula prezentată 

și data trecută. Secretariatul vă solicită respectuos ca să stabiliți în cadrul instituției dvs. care sunt 

măsurile necesare pentru a fi implementate pentru realizarea acțiunillor. Este foarte important ca să ne 

mobilizăm ca toate aceste informații să le adunăm până la ședința de data viitoare ca să putem supune 

votului acest document.  

Ion Guzun. Propun modificări la punct. 7 din Planul de activitate. Termenele pentru identificarea 

priorităților pentru asistența externă pentru anul 2014 să înceapă în luna martie.  

Dumitru Visternicean. Eu propun ca data de 1 decembrie să fie data limită pentru expedierea informațiilor 

pentru planul de activitate. Pe parcurs putem să intervenim asupra acestui document.  

 

3. Informație sumară privind implicarea donatorilor/ partenerilor de dezvoltare în vederea asigurării 

suportului în realizarea activităților prevăzute pentru anul 2012 și pentru anul 2013.  

 

Rita Tamm. Noi am încercat să facem o sinteză a activității donatorilor, dar este destul de dificil. Fiecare 

donator își are aria sa de activitatea și este foarte dificil de a stabili o anumită platformă de colaborare. 

Noi, fiecare reprezentant al comunității donatorilor care este observator la fiecare ședințe întocmim 

procese verbale și le expediem membrilor comunității. Totodată, o dată pe lună organizăm întâlniri 

periodice unde discutăm toate aspectele legate de implementarea Strategiei (suntem doar 8 persoane).  

Dumitru Visternicean. Cum este colaborarea cu autoritățile care trebuie să implementeze acțiunile din 

Strategie? Aveți careva bariere, probleme?  

Rita Tamm. Până la această etapă nu am întâlnit careva impedimente.  

Dumitru Visternicean. Dvs. primiți informația la timp din partea instituțiilor implementatoare? 

Rita Tamm. Am prefera ca proiectele care sunt elaborate de către autoritățile implementatoare să fie 

expediate din timp către consultare cu experții din exterior, pentru a avea timp de a face o expertiză de 

calitate (dar această propunere am enunțat-o de mai multe ori). Totuși, eu am o mare neclaritate cum se 

lucrează cu termenele de implementare, și cum se poate de soluționat chestiunea cu prelungirea acestor 

termene. În Planul de acțiuni sunt prevăzute uneori termene ireale, este un document foarte mare și foarte 

ambițios, pentru implementarea căruia este necesar foarte mult timp - și pentru unii termenele prevăzute 

acolo sunt foarte scurte.  

Victor Munteanu. Dialogul cu donatorii este destul de dificil. Strategia este un document politic și discutat 

cu Comisia UE. Problema este că, nu este clar care este mecanismul de colaborare cu UE. La acest capitol 

din câte cunosc, acest proces se află în întârziere. RM trebuie să negocieze cu UE toate condiționalitățile 

pentru a beneficia de asistența despre care se vorbește. Eu cred că trebuie să existe o claritate despre 

mecanismul de alocare a fondurilor pentru realizarea acțiunilor. Din câte cunosc eu, la moment se 

desfășoară competiția generală pentru programul de asistemță a Consiliului de Coordonare.  

 

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

invitaţilor adiţionali. 

 

Dumitru Visternicean. Noi avem o mare problemă la acest capitol - mecanismul de revizuire a modalității 

de prelungire a termenelor de implementare. Această problemă trebuie să fie discutată la Grupul de lucru 

de coordonare unde să se decidă clar cum trebuie să procedăm în cadrul Grupurilor de lucru.  

 

Ședința viitoare se va desfășura : 

Data: 10 decembrie  

Ora: 15:00 

Sala: Sala de protocol a Ministerului Justiției RM  

 

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

Ministerului Justiției.  
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[SFÂRȘIT] 

 

Vice Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III: Lilian DARII        

semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul III : Daniela VIDAICU                  

semnătura ________________ 

 

Anexa 1. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

N

r. 

Nume /Prenume Instituția 

 Membrii cu drept de vot  

1 Lilian Darii Vice - Președintele Grupului de Lucru / Director executiv CNAJGS 

2 Diana Cucer (supliant) Ministerul Justiției  

3 Tatiana Bunduc (supliant) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

4 Viorica Puică  Institutul Național al Justiției  

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

6 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

7 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

8 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

9 Ion Guzun  Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

10 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

 Membrii observatori  

 Dinu Mîtcu OSCE 

 Rita Tamm  OSCE 

 Membrii invitați  

 Andrei Bătrînac Aparatul administrativ al CNAJGS  

 Elena Poalelungi Ministerul Justiției  

 Lilia Grimalschi  Ministerul Justiției  

 Secretariat  

 Daniela Vidaicu Secretariat  

 Olivia Pîrțac  Secretariat  

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

 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

 Violeta Gașitoi  Avocat  

 Victor Zaharia  CNAJGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


