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Data: 30 iulie 2015 

Şedinţa nr. : 06/15 

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

Moderator: Andrei Batrînac 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

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. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016 

 

Andrei Batrînac: 

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

 

Valentin Cocîrlă: 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești are nevoie de support la moment doar pentru o singură acțiune, 

astfel că pentru executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor documente executorii, sunt necesare modele 

de acte care urmează a fi întocmite și difuzate, inclusiv către alte profesii conexe sistemului justiției. În acest 

sens suportul necesar constă în elaborarea culegerilor de modele de acte întocmite de executorul judecătoresc. 

 

Vlad Cîrlan: 

Din lipsa resurselor financiare necesare realizării acțiunilor nu a fost demarată procedură de selectare a 

expertului. Este necesară fie asistență sub formă de expertiză pentru efectuarea studiului respectiv, fie sub formă 

de asistență financiară pentru contractarea unui expert. Acest studiu poate fi comasat și realizat în comun cu 

studiul referitor la monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor 

judecătoreşti. Un alt aspect destul de important care necesită suport este și pentru culegererile de modele de acte 

întocmite de executorul judecătoresc, care va servi drept ghid, instrument de lucru și punct de referiță pentru toți 

executorii judecătorești. Culegerea de acte va asigura o bună funcționare a executării hotărîrilor judecătorești,  

accesibilă și altor profesii conexe sistemului justiției, inclusiv părților în procedura de executare. 

 Elaborarea culegerilor de modele: 

a.  Analiza actelor întocmite în cadrul procedurii de executare; 

b. Sistematizarea actelor în cadrul procedurii de executare, conform categoriilor documentelor executorii; 

c. Numărul de persoane implicate în calitate de expert; 

d. Elaborarea culegerii și editarea. 

 

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 șapte 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 

următoarea ședință. 

 

 
 

  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 

 

 



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

2 

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

Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 00 septembrie 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  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                Andrei Batrînac                                                                              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 Igor Sîma Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Virschii Victoria Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Mariana Pitic Institutul Național al Justiției 

6 Valentin Cocîrlă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Josanu Cristina Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

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 

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 
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5 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

 


