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Data: 26 noiembrie 2015 

Şedinţa nr. : 08/15 

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

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

Elena Poalelungi – Ministerul Justiției 

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

de stat (Trimestrul III – IV 2012)  

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

solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat (Trimestrul I 2012 – Trimestrul III 2013) 

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  (Trimestrul II – III 2013) 

Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (Trimestrul I – IV 2012) 

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

profesii conexe sistemului justiţiei (Trimestrul IV 2012 – IV 2013) 

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

de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator (Trimestrul I 2013  - II 2014) 

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 (Trimestrul IV 2013 – IV 2014) 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie (Trimestrul I 2013 – II 

2014) 

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 (Trimestrul I – IV 2014) 

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

codurilor existente (Trimestrul I – IV 2014) 

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

(Trimestrul I – IV 2013) 

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 (Trimestrul I – IV 2013) 

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

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO (Trimestrul II - III, 2012)     

 

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. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 8 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Dumitru Visternicean: 

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

 

Elena Poalelungi: 

 

 
 

  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 (Trimestrul III – IV 2012)  

 

În vederea elaborării mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat 

(pct.3.1.1 (4), au avut loc întruniri ale grupului de lucru creat în acest scop, unde au fost analizate posibilităţile 

elaborării proiectului de act legislativ. În partea ce ţine de accesul CNAJGS (Consiliul Național pentru Asistența 

Juridică Garantată de Stat). La bazele de date ale Agenției Relații Funciare și Cadastru, a fost elaborat proiectul 

de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care a fost remis Centrului Național 

Anticorupție pentru efectuarea expertizei anticorupție şi Guvernului spre examinare. La data de 23 septembrie 

2014, prin scrisoarea nr.03/9280 din 23 septembrie 2014, proiectul a fost remis spre examinare Guvernului, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 06.07.2015 și înregistrat în Parlament cu nr.270 din 07.07.2015. 

La 19 noiembrie 2015, proiectul a fost votat în Lectura I. Act probator: 

http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-

Ro/Default.aspx  

 

Votat unanim – realizată  

 

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

solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat (Trimestrul I 2012 – Trimestrul III 2013) 

 

Proiectul prevăzut la acțiunea dată a fost comasat cu proiectul prevăzut la acțiunea 3.1.1 (4) PA SRSJ. 

Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă 

juridică garantată de stat. Prin scrisoarea nr.03/9280 din 23 septembrie 2014, proiectul a fost remis spre 

examinare Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.426 din 06.07.2015 și înregistrat în Parlament cu 

nr.270 din 07.07.2015. La 19 noiembrie 2015, proiectul a fost votat în Lectura I. Act probator: 

http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-

Ro/Default.aspx  

 

Votat unanim – realizată  

 

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  (Trimestrul II – III 2013) 

 

Proiectul privind modificarea Legii nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești a fost aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.655 din 21 septembrie 2015 și înregistrat la Parlament cu nr.334 din 25 septembrie 

2015. Se examinează în comisii. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Cod 

de procedură civilă, Cod de executare, Legea nr.87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti) a fost coordonat cu instituțiile interesate și la moment 

se definitivează în baza avizelor primite, este sinteza și în scurt timp va fi remis spre expertiză judiciară. 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (Trimestrul I – IV 2012) 

 

Proiectul de Lege cu privire la organizarea activității notarilor a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.598 

din 02 septembrie 2015 și înregistrat la Parlament cu nr.317 din 04 septembrie 2015. Se examinează în comisii. 

 

Votat unanim – realizată  

 

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

profesii conexe sistemului justiţiei (Trimestrul IV 2012 – IV 2013) 

 

În vederea elaborării standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei, s-a constatat necesitatea contractării consultanţilor pentru participare la elaborarea studiilor. 

În acest sens au fost identificate încă în 2013 surse bugetare pentru contractarea consultanţilor şi experţilor, a 

fost elaborat caietul de sarcini, fişa informaţională şi invitaţia de participare, care au fost publicate pe site-ul 

Ministerului Justiției. A fost demarată procedura de achiziţii publice. Drept rezultat a achiziţiilor publice, au fost 

selectaţi consultanţi – experţi pentru realizarea studiilor privind profesiile conexe sistemului justiţiei. Urma să 

http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-Ro/Default.aspx
http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-Ro/Default.aspx
http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-Ro/Default.aspx
http://www.parlament.md/Procesullegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2775/language/ro-Ro/Default.aspx
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se stabilească condiţiile contractuale şi semnarea acestora de către părţi. A fost revizuit termenul de realizare a 

acţiunilor nerealizate în anul 2013 şi s-a stabilit un termen nou pînă la 30 decembrie 2015. Au fost înaintate 

Ministerului Justiției şi cabinetului ministrului propuneri pentru realocarea surselor financiare existente pentru 

anul 2014 în vederea achiziţiei serviciilor de elaborarea a standardelor de calitate de către experţi independenţi 

şi propuneri de finanţare din partea partenerilor externi. Acţiunea în cauză a fost propusă pe lista priorităţilor de 

asistenţă externă grupului de lucru al pilonului III de monitorizare a Strategiei. Din circumstanţe obiective 

pentru perioada de raportare nu s-a demarat procedura de achiziţie. 

Secția notariat: La etapa actuală, Grupul de lucru instituit prin Ordinul Ministrului Justiției nr.533 din 4 

noiembrie 2015, elaborează proiectul de Lege cu privire la procedura notarială. Acest act legislativ va include 

categoriile de acte pe care le îndeplinește notarul (după competența acestuia). Respectiv, modelele de acte 

notariale vor putea fi elaborate numai după stabilirea categoriilor acestor acte. 

Secția executori judecătorești: Urmare stabilirii colaborării cu Uniunea Internațională a Executorilor 

Judecătorești (UIHJ) prin intermediul Dlui Jos Uitdehaag, expert-cheie al proiectului de asistență tehnică al 

Uniunii Europene Suport sistemului probațiune, executare și reabilitare din Republica Moldova, prin ordinul 

Ministrului Justiției nr.278 din 26 iunie 2015 a fost creat grupul de lucru pentru elaborarea standardelor etice și 

de calitate în exercitarea profesiei de executor judecătoresc. Au fost organizate mai multe ședințe de lucru, 21 și 

29 iulie 2015; 7, 10 și 14 septembrie 2015; 6, 9 și 12 noiembrie 2015. La ședințele respective cu participarea 

reprezentanților din  cadrul Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor judecătorești a fost discutat 

raportul prezentat de expertul internațional privind propunerile de stabilire a unui sistem de monitorizare și 

control în Republica Moldova care include standardele profesionale, elaborarea unui nou cod de etică și 

procedurile disciplinare.  Standardele profesionale ale executorului judecătoresc vor fi stabilite prin regulament. 

Următoarea ședință a grupului de lucru  se preconizează pentru luna ianuarie 2016 și se va examina chestiunea 

privind organizarea  sesiunilor de instruire a executorilor judecătorești privind standardele profesionale, 

stabilirea subiectelor de instruire conform chestionarului care va fi completat de fiecare executor judecătoresc, 

formării formatorilor, elaborării curiculei de instruire. 

 

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 (Trimestrul I 2013  - II 2014) 

 

Prin scrisoarea nr.04/3257 din 3 aprilie 2015 s-a solicitat de la Uniunea Avocaților din Republica Moldova și de 

la Consiliul de Mediere furnizarea modelelor tuturor actelor pe care le întocmește persoana care practică 

profesia de avocat și mediator, în versiune fizică, dar și în format electronic. Prin scrisoarea nr.04/7181 din 22 

iunie 2015 repetat s-a solicitat de la Uniunea avocaților din Republica Moldova, de la Consiliul de Mediere și 

de la Consiliul Național pentru asistență juridică garantată de stat furnizarea modelelor tuturor actelor pe care le 

întocmește persoana care practică profesia de avocat și mediator, în versiune fizică, dar și în format electronic. 

La data de 22 iulie 2015 de către CNAJGS au fost remise modelele de acte întocmite de persoana care practică 

profesia administrată de instituția pe care o reprezintă. Prin scrisoarea nr.119 din 06 iulie 2015 Consiliul de 

mediere a remis în adresa Ministerului Justiției modelele de acte întocmite de către mediatori în format fizic. 

Prin scrisoarea nr.UA/329/15 din 13 august 2015 Uniunea Avocaților din Republica Moldova a informat 

Ministerul Justiției că nu a aprobat careva acte-model obligatorii pentru persoanele care practică activitatea de 

avocat. Prin scrisoarea nr.04/11383 din 27.10.2015 s-a solicitat Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești 

furnizarea modelelor de acte pe suport material și în format electronic a tuturor actelor întocmite de executorul 

judecătoresc în cadrul procedurii de executare. Conform scrisorii nr.617 din 06.11.2015 UNEJ comunică că 

problema urmează a fi discutată la Consiliul UNEJ pentru a stabili persoanele responsabile de realizarea acestor 

modele de acte. Totodată, în adresa secretarului grupului de coordonare și monitorizare a Pilonului III , la 30 

iulie 2015, a fost prezentată informația privind propunerile de înaintare a acțiunilor 3.2.2 pct.2; 3.3.1 pct.1 și 

3.3.5 pct.1 pentru includerea în Lista de priorități pentru asistență externă pe anul 2016. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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 (Trimestrul IV 2013 – IV 2014) 

 

Referitor la notari, deşi este elaborată versiunea iniţială a proiectului de Lege cu privire la plăţile notariale, 

aceasta nu poate fi promovată până la adoptarea de către Parlament a proiectului de Lege cu privire la 

organizarea activităţii notarilor, Proiectul respectiv a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.598 din 02 

septembrie 2015 și înregistrat la Parlament cu nr.317 din 04 septembrie 2015. Se examinează în comisii. Act 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

4 

probator: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-

RO/Default.aspx  

Cît privește experții judiciari, un nou Regulament privind mecanismele şi modul de calcul a plăţii pentru 

serviciile prestate de către experții judiciari urmează a fi elaborat și aprobat ulterior adoptării noii Legi cu 

privire la expertiza judiciară. Proiectul de Lege cu privire la expertiza judiciară a fost aprobat de Guvern prin 

Hotărârea nr.427 din 06 iulie 2015 și înregistrat la Parlament, cu nr.273 din 8 iulie 2015. A fost examinat in 

ședințele comisiilor permanente ale Parlamentului si la moment este inclus în ordinea de zi a ședinței în plen a 

Parlamentului din 26 noiembrie 2015 pentru  examinare în Lectura I. Referitor la interpreți și traducători, modul 

de plată al acestora este reglementat prin Legea nr.264 din 11 decembrie 2008. Drept urmare a elaborării și 

promovării de către Ministerul Justiției a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.264-

XVI din 11 decembrie 2008, tarifele pentru plata interpreților și traducătorilor urmează a fi reglementate la 

nivel prin Hotărâre de Guvern. Proiectul acestei hotărâri de Guvern va fi promovat după adoptarea de către 

Parlament a proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11 decembrie 2008. 

Proiectul Legii menționate a fost aprobat de Guvern prin Hotărârea nr.327 din 2 iunie 2015, și înregistrat în 

Parlament cu nr.241 din 04 iunie 2015. Aprobat in prima lectura la 09 iulie 2015, în a doua lectură la 30 iulie 

2015 si cu nr.157 Legea a fost adoptata in lectură finală in ședința din 05 noiembrie 2015.  Urmează sa fie 

publicată. Act probator: 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-

RO/Default.aspx  

Specificul organizării activității altor profesii conexe (avocați, mediatori, administratori ai procedurii de 

insolvabilitate), pentru acestea nu este necesară reglementarea la nivel de lege sau hotărâre de Guvern a 

mecanismului de stabilire a tarifelor. Pentru aceste profesii conexe, uniformizarea tarifelor se face prin acte ale 

organelor de autoadministrare ale acestora, care au caracter de recomandare. Tarifele pentru serviciile prestate 

de către executorii judecătorești sunt stabilite în actele normative, Codul de executare și HG nr. 886 din 2010. 

În acest  context, la solicitarea UNEJ, în scopul îmbunătățirii managementului financiar și transparenței în 

profesia de executor judecătoresc, în cadrul Ministerului Justiției la 09 noiembrie 2015 a fost organizată o 

ședință de lucru cu participarea unui expert din cadrul proiectului sprijin acordat sistemelor de executare, 

probațiune și reabilitare în Moldova și finanțat de Uniunea Europeană. La ședință au fost discutate problemele 

legate de stabilirea și aplicarea tarifelor de către executorii judecătorești în cadrul procedurilor de executare. 

Modul de implementare acestora, posibilitățile de îmbunătățire a cadrului legal în domeniul tarifelor și ajustarea 

la cele mai bune practici și recomandări internaționale.  În cadrul activității date, experții proiectului au vizitat 

birourile executorilor judecătorești au analizat situația existentă, au studiat mecanismul de aplicare la moment al 

tarifelor și identificat problemele în acest domeniu. Întrevederile au avut loc la data de 2 și 6 noiembrie 2015 la 

UNEJ, 3 și 5 noiembrie 2015 la birourile executorilor judecătorești. În acest sens, a fost elaborat un raport care 

ca anexă va conține și un document metodologic cu privire la stabilirea tarifelor. Raportul este elaborat și 

urmează a fi tradus și expediat către Uiunea Națională a Executorilor Judecătorești și Ministerul Justiției. 

 
Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie (Trimestrul I 2013 – II 

2014) 

Au fost realizate 5 Studii la acest subiect, pentru profesiile de avocat, mediator, expert judiciar , notar și 

executor judecătoresc. La data de 24 septembrie 2014 a avut loc prezentarea publică a Studiului privind 

criteriile de accedere în profesia de avocat în Republica Moldova. Act probator: 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192  

La data de 03 octombrie 2014, a avut loc prezentarea publică a Studiului privind criteriile de accedere în 

profesia de mediator. Act probator: http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230  

La data de 25 iunie 2015 a avut loc dezbaterea publică a Studiului privind criteriile de accedere în profesia de 

executor judecătoresc. Studiul a fost prezentat la 12 octombrie 2015, însă s-a solicitat îmbunătățirea acestuia cu 

prezentarea ulterioară (urma a fi concretizate unele date statistice privind numărul executorilor judecătorești). 

Un studiu general privind funcționarea profesiei de notar în Republica Moldova, cu abordările prin prisma 

accederii în profesie a fost elaborat anterior (sem.I a. 2015) și prezentarea (dezbaterea) publică  a acestuia în 

cadrul Ministerului Justiției. Totodată criteriile noi de admitere în profesia de notar au fost reflectate nemijlocit 

în proiectul Legii cu privire la organizarea activității notarilor, remis Parlamentului Republicii Moldova. 

Serviciul interpreți, traducători  și administratori autorizați informează că studiul este în curs de realizare. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2453/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2432/language/ro-RO/Default.aspx
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2192
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2230
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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 (Trimestrul I – IV 2014) 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

codurilor existente (Trimestrul I – IV 2014) 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

(Trimestrul I – IV 2013) 

 

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 (Trimestrul I – IV 2013) 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO (Trimestrul II - III, 2012) 

 

Votat unanim – nerealizată  

 

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: 

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.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna decembrie. 

2.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 decembrie 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  
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                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                              Dumitru Visternicean                                                                      Igor Blanari           

                                                      

 
[ SFÂRŞIT ] 

 

      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 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Mihaela Burduja Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

6 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

7 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

8 Ion Guzun CRJM 

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 Morari Tudor DAMEP 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

2 Valentin Cocîrlă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

3 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

4 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

5 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

 


