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Data: 24 septembrie 2015 

Şedinţa nr. : 07/15 

Locul desfăşurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Lilian Darii 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Prezentarea Raportului semestrial 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei 

de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2015  

Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru     

 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2015 privind Pilonul III. Aprobarea 

Raportului. 

 

III. Runda de discuții privind acțiunile prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016. Aprobarea 

listei de acțiuni prioritare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

IV. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul I. Prezentarea Raportului semestrial 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2015 

 

Lilian Darii: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III. 

 

Igor Blanari: 

Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu privire la 

aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a 

infracţiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor 

profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismului de 

asigurare a drepturilor victimelor. În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în 

Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 53 de acţiuni. În trimestrul II anul 2015, conform termenelor, 

trebuiau finalizate 46  acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării  altor 7 acţiuni, care fie 

au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru 53 din aceste acţiuni, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul lor  de realizare şi alte detalii relevante. 

Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare al acţiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acţiunilor, dificultăţile şi 

provocările privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care 

demonstrează realizarea fiecărei acţiunii. 

 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2015 privind Pilonul III. Aprobarea 

Raportului. 

Igor Blanari: 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată 

de stat 

 

Lilian Darii: La această acțiune, cît și la următoarea, 3.1.1. punct.5, aș dori să completez doar că, informația 

prezentată de Ministerul Justiției, avem două proiecte de legi în acest sens, iar la ședința CNAJGS au fost aceste 

două acțiuni, fiind – le atribuite calificativele ca realizatate parțial, însă schimbări nu sunt nici de facto, nici de 

iure, se așteaptă în acest sens poziția Guvernului, Parlamentului. 

 

Iurie Levinte: Interesul SRSJ este de a avea un impact, nu de a fi curpinse în careva acte/studii. 

 

Vlad Cîrlan: Atît timp cît avem inficatorii realizați, cred că ar fi bine să respectăm procedura și să fie votată ca 

realizată. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor 

solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.1.1. punct. 6 Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi, 

după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional 
 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

 

Lilian Darii: 

La 10 iulie 2015, CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 27 prin care au fost aprobate  instrumentele de monitorizare 

internă şi externă a calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat. Însă, cînd a fost trimis către Ministerul 

Justiției pentru a fi înregistrat și publicat în Monitorul oficial, am primit răspuns negativ, precum că, CNAJGS 

nu dispune de competență de a adopta asemenea acte normative. Astfel, la moment, regulamentul nu este 

publicat în Monitorul Oficial. 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.2 punct. 3 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat  

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.2 punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de de stat 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.2 punct.5 Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde asistenţă 

juridică garantată de stat  

Lilian Darii: 

Chiar dacă termenul de realizare a acțiunii a expirat, oricum CNAJGS continuă realizarea acestei acțiuni, în 

acest sens, în perioada ianuarie – iunie 2015, avocaţii din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat au 

beneficiat de instruiri organizate în colaborare cu partenerii de dezvoltare ai CNAJGS. Astfel,  cu suportul 

UNICEF Moldova, IRP, INJ, UNHCR Moldova au fost organizate în total 13 cursuri de instruire la care au 

participat aproximativ 240 avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat. 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.2 punct.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, 

civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru 

http://www.cnajgs.md/ro/hotararile-cnajgs/hotararea-nr-27-din-10-iulie-2015-cu-privire-la-aprobarea-instrumentelor-de-monitorizare-interna-si-externa-a-calitatii-asistentei-juridice-calificate-garantate-de-stat
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care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru 

plata acestor servicii 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act.3.2.1. punct. 2  Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti şi a Codului de executare  nr. 443-XV din 24 decembrie 2004   

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat  

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.2. punct. 1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei 

profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Lilian Darii: 

Se solicită instituției responsabile realizarea acestei acțiuni în termeni cît mai restrînși, avînd în vedere termenul 

de realizare întîrziat. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.2. punct. 2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, 

de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.3. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile 

prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.2.3. punct. 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 3.2.4. punct.2 Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii clare, transparente 

şi bazate pe merit de accedere în profesie 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 3.2.5. punct.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ pentru 

instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 
 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 3.2.6. punct.1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată  

 

Acț. 3.2.6. punct.2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a 

codurilor existente 
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Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.7. punct. 2  Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative 

existente privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesionala 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 3.2.8. punct.1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare 

profesie conexă sistemului justiţiei 
 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.3.2.8. punct.2 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind  mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului  justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.3.2.9. punct.1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.3.2.9. punct.2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 
 

Votat unanim – nerealizată  

 

Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.3.2. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind activitatea  Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituţii 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.3.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor  din sistemul de management al informaţiei şi de  comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte  accesul 

la bazele de date 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.3.5. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti străine 

 

Votat unanim – realizată parțial 
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Act. 3.3.5. punct. 3 Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor judecătoreşti avînd ca 

tematică recunoaşterea şi executarea hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti străine 

 

Votat unanim – realizată  

 

III. Runda de discuții privind acțiunile prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016. Aprobarea 

listei de acțiuni prioritare. 

 

Igor Blanari: 

Stimați membri rugămintea este ca în decurs de trei zile să revedeți această listă și să veniți cu completări, 

modificări, deoarece această listă de acțiuni prioritare va fi comasată și va fi supusă discuțiilor și aprobării în 

Pilonul VII. 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

Igor Blanari: 

Stimați membri rugămintea este ca în decurs de trei zile să revedeți această listă și să veniți cu completări, 

modificări. 

 S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.   

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. Aprobarea Raportului semestrial 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2015. 

2. Aprobarea listei de acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016. 

3.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna noiembrie. 

4.Instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor vor remite în timp util Secretariatului informația tipizată cu 

privire la implimentarea acțiunilor din Strategie și a documentelor probatoare conform Metodologiei aprobate. 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 noiembrie 2015, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Preşedintele şi Secretarul Grupului şi 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiţiei.  

 

VII. Semnături  

 

       Președinte al Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                Lilian Darii                                                                              Igor Blanari           

                                                      

 
[ SFÂRŞIT ] 
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      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul III 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Igor Sîma Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Lilian Darii Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

6 Valentin Cocîrlă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

9 Carolina Hanganu Uniunea Notarilor din Moldova 

B. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Expert Local, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Tatiana Moraru DAMEP 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

 


