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Data: 21 iunie 2016 

Şedinţa nr. : 04/16 

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 

3.2.1. p.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 Realizată parțial 

3.2.1 p.4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat Realizată parțial 

3.2.6.p.2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor 

deontologice existente Realizată parțial 

3.2.7 p.1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională Realizată 

parțial 

3.2.7 p.2 Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative existente privind 

sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională Realizată parțial 

3.3.1. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în 

domeniul executării hotărârilor judecătoreşti Realizată parțial 

3.3.4 p.2 Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011privind repararea de către stat a 

prejudiciului cauzat prin încălcarea  

dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului laexecutarea în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătoreşti Realizată( pentru perioada de raportare) 

 

Valentina Conțescu – Institul Național al Justiție 

3.2.5.p.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţămînt pentru instruirea continuă a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei Realizată parțial 

3.2.5 p.2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei Realizată parțial 

 

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. 

 

 

 
 

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

prevăzut de Planul de Acţiuni 

 

Elena Poalelungi: 

3.2.1. p.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  

Legea nr.86 din 28.04.2016, privind modificarea Legii nr.113 din 17.06.2010 se află la promulgare; Proiectul de 

Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă, Codul de executare 

art.11;12;15 ș. a, Legea  nr.87) a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 27.04.2016, expediat la 

Parlament conform indicației nr.1506-345 din 29.04.2016,   fiind înregistrat la Parlament cu inițiativă legislativă 

nr.186 din 03.05.2016. 

Votat unanim – realizată  

 

3.2.1 p.4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat 

Proiectul legii cu privire la organizarea activității notariale a fost elaborat. De către Parlamentul RM a fost 

examinat în lectura a II-a la data de 15.04.2016 (nr.69 din 15.04.2016). La moment în curs de redactare și 

înaintare spre promulgare.  

Lilian Darii: Avînd în vedere faptul că a fost propusă adoptarea unei legi, pe parcurs observăm că sunt 

discutate două proiecte de legi ,astfel ca, prin această acțiune se are în vedere adoptarea legii materiale – 

proiectul legii cu privire laorganizarea notarială, iar cît ține de procedura notarială, atunci printr-o lege separată. 

Votat unanim – realizată  

 

3.2.6.p.2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor 

deontologice existente  

Pentru notar proiectul conceptului Codului deontologic este la etapa de definitivare, se preconizează 

coordonarea conceptului de proiect cu Direcția generală legislație în luna august 2016. Codul deontologic al 

traducătorului/interpretului membru al UTA (Uniunii Traducătorilor Autorizați) a fost elaborat de către 

fondatorii UTA și adoptat în cadrul ședinței din 26 mai 2010, la Chișinău. La data de 18 septembrie 2015, 

Congresul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a adoptat un nou Cod de etică al executorului 

judecătoresc, fiind aprobat prin Hotărîrea Consiliul UNEJ din 07 decembrie 2015. Codul deontologic al 

administratorilor Autorizați a fost aprobat la 17.11.2015, în cadrul Congresului extraordinar al Uniunii 

Administratorilor Autorizați din Moldova. Codul deontologic al avocaților din Republica Moldova, adoptat de 

Congresul Avocaților din 20 decembrie 2002, cu modificările și completările cu adoptate la 23 martie 2007 de 

Congresul Avocaților, a fost modificat, completat cu modificările și completările care urmează a fi aprobate la 

Congresul Avocaților din 01 iulie 2016. 

Votat unanim – realizată parțial 

 

3.2.7 p.1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională  

La data de 25 iunie 2015 au fost organizate dezbateri publice ale proiectului studiului privind  sistemul de 

asigurare de răspundere civilă profesională a executorilor judecătorești. Studiul a fost definitivat și prezentat  

pentru  publicare pe pagina web a Ministerului Justiției la 28 decembrie 2015. Pentru profesiile interpret / 

traducător, administrator autorizat, în vederea asigurării realizării acțiunii, prin cererea Direcției profesii și 

servicii juridice adresată Ministerului Justiției, s-a solicitat aprobarea redistribuirii mijloacelor financiare pentru 

finanțarea procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a studiilor, precum și urma să se discute cu unii 

donatori care ar putea fi interesați de elaborarea studiilor nerealizate. 

Votat unanim – realizată  

 

3.2.7 p.2 Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative existente privind 

sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională  

Sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională (notariat) s-a modificat (prevazut în proiectul legii nr. 

69 din 15.04.2016, votat în a 2-a lectură); respectiv, actiune realizata. În scopul realizării acțiunii date a fost 

înaintat proiectul de lege privind modificarea ș completarea Legii nr.1260-XV din 19 iulie 2002 cu privire la 

avocatură (modificat art.61 și completat cu art.611 (asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională a 

avocatului, ordinea de reparare a prejudiciului cauzat de avocat). Proiectul a fost înaintat la data de 17 aprilie 

2016  la Guvern, fiind aprobat în ședința Guvernului din 23.03.2016, cu nr.555 din 05.05.2016. La Parlament a 

fost înregistrat cu nr.198 din 10.05.2016. Sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru notar a 

fost stabilit prin Proiectul legii cu privire la organizarea activității notariale, examinat în lectura a II-a la data de 

15.04.2016 (nr.69 din 15.04.2016) și anume Capitolul VIII (repararea prejudiciului cauzat de notar). La data de 

27.05.2016 a intrat in vigoare modificările Legii 264 din 11.12.2008 cu     privire la statutul, autorizarea și 
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organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției, care a fost modificată prin Legea 157 din 

05.11.2015. La fel,  Legea 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați a intrat  in vigoare la 

data de 01.01.2015, deoarece reglementează răspunderea disciplinară profesională nu a fost modificată. 

Asigurarea de răspundere civilă a executorilor judecătorești – potrivit  art.30 din Legea nr.113 privind 

executorii judecătorești executorul judecătoresc este obligat să încheie contract de asigurare de răspundere 

civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională. Contractul de asigurare civilă este încheiat de 

executorul judecătoresc înaintea începerii activității și se înregistrează la UNEJ. 

Votat unanim – realizată  

 

3.3.1. p. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în 

domeniul executării hotărârilor judecătoreşti  

În scopul înlăturării unor deficiențe din Codul de executare, cît și din alte acte  legislative, care sunt nemijlocit 

legate de procesul de executare al hotărîrilor judecătorești, a fost elaborat 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 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.517 din 27.04.2016, expediat la Parlament conform indicației nr.1506-

345 din 29.04.2016,   fiind înregistrat la Parlament cu inițiativă legislativă nr.186 din 03.05.2016. Proiectul este 

în Parlament cu nr.1506 din 29 aprilie 2016. 

Votat unanim – realizată  

 

3.3.4 p.2 Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011privind repararea de către stat a 

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

laexecutarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti  

Votat unanim – realizată (pentru perioada de raportare) 

 

Valentina Conțescu – Institul Național al Justiție 

3.2.5.p.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţămînt pentru instruirea continuă a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

Problema majoră pentru aceste două acțiuni este faptul că nu avem cadrul legal care ar permite aprobarea 

curriculei, de aceeanici nu putem înainta propunrea de a modifica calificatul. 

Votat unanim – realizată parțial 

 

3.2.5 p.2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei  

Votat unanim – realizată parțial 

 

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. 

  

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 aprobată realizată acțiunea 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, fără 

acte probatoare. 

3. A fost aprobată realizată acțiunea 3.2.1. punct 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat, fără acte 

probatoare. 

4.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna iunie. 

5.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. 
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6.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           

                                                      

 
[ 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 Burduja Mihaela 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 Victor Zaharia Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

B. Membrii invitaţi  

1 Denis Arcușa National Legal Officer 

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 

 


