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

1 

       

 

Data: 19 aprilie 2016 

Şedinţa nr. : 02/16 

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

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

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

II. 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. 

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

Planul de Acţiuni: 

Lilian Deliu – Ministerul Justiției 

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

stat 

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

solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

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  

 

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. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și 

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

 

Igor Blanari: 

La acest subiect urma ca fiecare instituție să transmit informația privind proiectul planului de activitate, or 

pentru ședința de azi urma să se definitiveze planul de activitate și fiecare membru al Grupului de lucru să se 

expună asupra acțiunilor care îl vizează, fie pentru a o susține, fie a asigura un suport informațional. 

 

Subictul II. 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 

 

Andrei Batrînac: Avînd în vedere că nu avem aprobat bugetul pentru 2016 ne vine greu să formulăm care 

acțiuni vor fi realizate, or în lipsa unui buget nu putem stabili careva termeni. 

 

Lilian CNAJGS: Dl.Președinte îmi pun întrebarea care este rostul să bifăm acum care va fi termenul acestor 

acțiuni, care pentru majoritatea este unul scadent? Atîta timp cît nu avem acoperire financiară, nu putem să ne 

asumăm răspundere pentru realizarea unei sau altei acțiuni, deci cît este de corect ca instituțiile să-și i-a anumite 

 

 
 

  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 

angajamente fără acoperire financiară, ci doar bani pentru cheltuieli administrative și, care este rostul acestui 

exercițiu?  

 

Dumitru Visternicean: Este un plan de activitate al Grupului de lucru pentru monitorizarea acțiunilor, iar 

obligația de a bifa realzarea acțiunilor ține nemijlocit de instituțiile respnsabile pentru executarea acestora. Iar în 

cazul nerealizării anumitor acțiuni, pe motiv financiar, acesta va fi un motiv obiectiv, iar noi, ca Grup de lucru, 

ține doar să avem un plan de activitate al Grupului de lucru, pașii de realizare țin nemijlocit de fiecare instituție 

în parte. 

 

Victor Zaharia: Avem un plan de acțiuni care urmează a fi discutat și aprobat și, executat cu atît mai mult, 

instituțiile care nu au prezentat e necesar să prezinte informația. 

 

Dumitru Visternicean: Fiecare instituție este obligată să prezinte către secretariat informația pentru planul de 

activitate nu și persoana care monitorizează acțiunile din SRSJ. Nu este de datoria Grupului de lucru bifarea 

acțiunilor. 

Urmarea a discuțiilor se propune de a amîna aprobarea planului de activitate și de a transmite secretarului 

proiectele planurilor de activitate, cu un termen de pînă la 5 mai. 

 

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

este prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Lilian Deliu – Ministerul Justiției 

Acțiunile 3.1.1 p.4 și 3.1.1 p.5 sunt comasate într-un singur proiect de Lege. Astfel ca, prin scrisoarea nr. 

03/8119 din 13 august 2014, proiectul a fost remis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei 

anticorupție. La data de 23 septembrie 2014, prin scrisoarea nr. 03/9280 din 23 septembrie 2014, proiectul de 

Lege a fost remis spre examinare Guvernului.  Proiectul a fost aprobat de Guvern la ședința din 4 martie 2015. 

 

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

stat 

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 

 

Votat unanim – realizată  

 

Subiectul 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. 

 

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. De a amîna aprobarea planului de activitate pentru anul 2016, Pilon III. 

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 
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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           

                                                      

 
[ 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 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Lilian Deliu Ministerul Justiţiei 

5 Valentina Conțescu Institutul Național al Justiției 

6 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Victor Zaharia Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

9 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

B. Membrii invitaţi  

1 Denis Arcușa National Legal Officer 

2 Morari Tudor Consultant 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 

 


