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Data: 17 mai 2016 

Şedinţa nr. : 03/16 

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

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016.     

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

de Planul de Acţiuni: 

Lilian Deliu – Ministerul Justiției 

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

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti  - Realizată parțial 

Andrei Batrînac – CNAJGS 

Act. 3.1.3. punct. 6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară – 

Nerealizată 

Act. 3.1.3. punct. 4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti – Nerealizată 

III. 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  

 

Dumitru Visternicean: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III și, în condiția lipsei unor 

propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul 

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia. 

 

Subiectul I. Discutarea și aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2016 

 

Dumitru Visternicean: 

Stimați membri la această ședință urma doar să aprobăm planul de activitate, avînd în vedere faptul că cerințele 

înaintate au fost realizate, planul de activitate completat, dacă nu mai sunt careva completări sau discuții la 

anumite acțiuni, atunci se propune a aproba planul de activitate al Pilonului III, anul 2016. 

Se propune la vot aprobarea planului de activitate. Votat unanim. 

 

Referitor la acțiunea 3.3.5 p.1 Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi 

executare a hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti străine, ar fi binevenit formarea unui grup de lucru la inițiativa 

Ministerului Justiției pentru a realiza studiul dat. 

 

Lilian Darii: 

Cît privește acțiunea 3.3.3 p.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 privește  accesul la bazele 

de dat, propun formarea unui grup interdepartamental, unde ar fi ca instituții: Consiliul Național de Asistență Juridică 
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Garantată de Stat, Ministerul Justiției, Uniunea Executorilor Judecătorești și alte instituții interesate, fie o ședință de lucru 

cu aceste instituții, întru realizarea acestei acțiuni. 

 

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

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Elena Poalelungi: 

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

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti   

 

Proiectul este în Parlament cu nr.1506 din 29 aprilie 2016. 

 

Votat unanim – realizată  

 

Lilian Darii: 

Act. 3.1.3. punct. 6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară – 

Nerealizată 

 

Act. 3.1.3. punct. 4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti – Nerealizată 

 

Subiectul III. 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.  

Planul de activitate este anexat procesului-verbal. 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. A fost aprobată realizată acțiunea. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ 

în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşt, fără acte probatoare. 

2.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna mai. 

3.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. 

4.De a notifica instituțiile care nu au remis informația la timp prin scrisoare oficială. 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data următoarei ședinței va fi stabilită ulterior. 

- 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  

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                Dumitru Visternicean                                                                     Igor Blanari           
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[ 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 Lilian Darii Director Executiv al CNAJGS 

3 Victoria Vîrschi Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiţiei 

5 Alexandra Nica Institutul Național al Justiției 

6 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Rabei Olga Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

B. Membrii invitaţi  

1 Ludmila Samoila National Legal Officer 

2 Morari Tudor Ministerul Justiției, DAMEP 

3 Angela Zagaiciuc Ministerul Justiției, DAMEP 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Carolina Hanganu Uniunea Notarilor din Moldova 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

5 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

 


