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Data: 08 aprilie 2013 

Ședința nr. : 3 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru VISTERNICEAN 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
1) Monitorizarea acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni cu termen de realizare pentru anul 2012. 

Ministerul Justiţiei: 

3.1.1. p. 4 - Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa juridică garantată de stat  

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

3.2.9. p.1 - Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei  

3.3.1. p. 1 - Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a 

hotărîrilor CEDO  

3.3.1. p. 3 - Elaborarea regulamentului privind executarea hotărîrilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului  

3.3.2. p. 1 - Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în vederea 

identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții  

3.3.5. p. 1 - Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de recunoaştere şi executare a hotărîrilor 

emise de instanţele judecătoreşti străine  

CNAJGS: 
3.1.2. p. 1 - Revizuirea criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat şi 

asigurarea transparenţei procesului de selectare a avocaţilor  

2) Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații 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  

Subiectul 1. Monitorizarea acțiunilor prevăzute de Planul de Acțiuni cu termen de realizare pentru anul 

2012 
Dumitru VISTERNICEAN: 

Din motivul faptului, că din partea instituţiei responsabile (MJ) n-a fost prezentă persoana 

responsabilă pentru a putea raporta acţiunile 3.1.1. p. 4, 3.3.1. p.1 şi 3.3.1. p.3, acestea urmează a fi 

monitorizate în cadrul şedinţei din luna mai. 

Concluzie: Secretariatul va asigura prezenţa raportorilor pentru fiecare acţiune inclusă în agendă. 

 

Vlad CÎRLAN: 

Acţiunea 3.2.1. p. 4 – în acest sens a fost elaborat proiectul de lege cu privire la organizarea activităţii 

notarilor şi remis spre avizare. Totodată, acest proiect a fost plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei în 

vederea consultării acestuia cu societatea civilă. Iar la data de 16 -17 aprilie urmează a fi organizată o 

şedinţă comună a reprezentanţilor instituţiilor vizate şi societatea civilă. Pînă la finele lunii aprilie 

urmează a fi definitivat acest proiect legislativ. În proces de elaborare sunt celelalte două proiecte 

legislative: proiectul de lege cu privire la procedura notarială şi proiectul de lege cu privire la taxele 

notariale. Se preconizează a fi definitivate către finele lunii mai. 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată.  
 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti” 
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Acţiunea 3.2.9. p.1 – a fost iniţiată procedura de constituire a Grupului de lucru în vederea efectuării 

studiului privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor 

conexe sistemului justiţiei.  

Concluzie: Acţiunea este nerealizată. 

 

Acţiunea 3.3.2. p.1 - studiul privind activitatea Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar în 

vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituții nu a 

fost efectuat.   

Concluzie: Acţiunea este nerealizată. 

 

Lilian DARII: 

Acţiunea 3.1.2. p.1 – în vederea realizării acestei acţiuni a fost creat un Grup de lucru care a vut drept 

obiectiv revizuirea mecanismului şi criteriilor de selectare a avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat. Urmare a întrunirilor Grupului au fost elaborate o serie de propuneri în vederea 

îmbunătăţirii acestui mecanism şi propuneri pentru modificarea regulamentului cu privire la concursul 

de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat. Aceste propuneri 

urmează a fi avizate de Uniunea Avocaţilor. 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată. 

Recomandare: De a solicita organizarea extraordinară a şedinţei CNAJGS în vederea aprobării 

proiectului regulamentului cu privire la concursul de selectare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei 

juridice garantate de stat. 

 

 

Decizie: 1) De a remite în timp util Secretariatului Grupului de lucru documente probatoare privind 

realizarea acţiunii sau o notă explicativă în cazul în care acţiunea nu este realizată (motivele 

nerealizării şi propuneri de înlăturare a acestora). 

2) Secretariatul va elabora un demers către instituţiile responsabile din Pilonul III, prin care se va 

solicita prezentarea informaţiei calitative, complete şi în termenii stabiliţi, conform criteriilor de 

raportare stabilite de Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei. 

Recomandare: De a elabora un demers de către instituţia responsabilă care a depăşit considerabil 

termenul de realizare al acţiunii, în care va prezenta motivele obiective care au dus la tergiversarea 

executării acţiunilor şi va comunica Grupului noul termen de executare. 

 

Subiectul 2. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali 

A fost stabilită şedinţa următoare la data de 20.05.2012, ora 15:00 

Decizie: A fost stabilită şedinţa următoare la data de 20.05.2012, ora 15:00 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe 20 mai 2013, ora 15:00 

- De a include în agenda şedinţei din data de 20.05.2013 subiectul cu privire la monitorizarea 

acţiunilor realizate parţial/nerealizate scadente în 2012, dar si cele cu termen de realizare pentru 

trimestrul I 2013. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 20 mai 2013 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat: monitorizarea acţiunilor realizate parţial/nerealizate scadente în 2012 şi primul 

trimestru 2013 

V. Anexe  

Tabel prezenţă 
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VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

   

                Preşedintele Grupului de lucru                                                 Secretarul Grupului de lucru  

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                         Dumitru VISTERNICEAN                                                            Natalia CRISTIAN 

                                                      

 

 

 

  Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul III 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Lilian DARII Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

3 Andrei BĂTRÎNAC CNAJGS 

4 Vlad CÎRLAN Ministerul Justiţiei 

5 Tatiana BUNDUC Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

6 Violeta GAŞITOI Uniunea Avocaţilor 

7 Tatiana UNGUREANU Uniunea Notarilor din Molodva 

8 Valentina ANDRONATII Asociaţia Notarilor din Moldova (NOTA) 

9 Ion GUZUN Centrul de Resurse Juridice 

B. Membrii observatori  

1 Cristina CHEBEŞ Asociaţia PROMO-LEX 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Mariana PITIC Institutul Naţional al Justiţiei 

2 Elena MOCANU Liga Naţională a Notarilor 

3 Daniela GROZA Institutl de Reforme Penale 

4 Victor MUNTEANU Fundaţia SOROS Moldova 

 


