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Data: 10 septembrie 2013 

Şedinţa nr. : 8/13 

Locul desfăşurării: bir. 104, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Dl.Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

1. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial trimestrul II, 2013. 

Intervenţie: Igor Blanari, Secretariatul grupurilor de lucru. 
 

2. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Raportului de Monitorizare Sectorial trimestrul II, 

2013. Aprobarea Raportului. 

 

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

precum şi a invitaţilor adiţionali 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 9 membri. 

b. Agenda a fost aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial intermediar trimestrul II, 2013.  

Intervenţie: Igor Blanari, Secretariatul grupurilor de lucru: 

Dumitru Visternicean: 
A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III, prezentînd 

subiectele de pe ordinea de zi. Totodată, vreau să vă aduc la cunoştinţă că la moment se prezintă şi 

raportul realizat de către Asociaţia Promo LEX, care se diferenţiază de raportul nostru. Astfel, cred că 

ar fi binevenită prezentarea acestui raport de către un reprezentant al Promo LEX – ului. Atît noi, cît şi 

Promo LEX avem sarcina de a monitoriza planul din strategie şi acţiunile întreprinse, dar împreună 

urmărim un singur scop, şi anume: de a implementa Strategia în sectorul justiţiei. 

 

Igor Blanari: 

Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu 

privire la aspectele de fortificare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, de 

consolidare a capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a profesiilor conexe sistemului 

justiţiei şi de executare efectivă a hotărârilor judecătoreşti. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute 

pentru realizare în total 89 de acţiuni. În trimestrul II anul 2013, conform termenelor, trebuiau 

finalizate 24  acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 16 acţiuni, care 

fie au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 40 de acţiuni este 

prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte detalii, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de 

realizare al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii 

pentru realizarea acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, 

au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acţiunii.  

Din cele 24  acţiuni scadente la data de 30 iunie 2013 – 8 sunt realizate, 11 realizate parţial, iar 5 

nerealizate. 

 

 
 

  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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16 din acţiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acţiunii, cu 

caracter continuu, sunt reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că în privinţa lor au fost 

planificate şi au demarat acţiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului ar fi putut fi demarate 

astfel de acţiuni. Din aceste acţiuni, 8 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 8 

acţiuni pot fi considerate realizate parţial pentru perioada de raportare. 

Subiectul 2. Runda de discuţii cu privire la conţinutul Raportului de Monitorizare Sectorial 

trimestrul II, 2013. Aprobarea Raportului. 

Victor Zaharia: 

Multe din aceste rapoarte au valoare inconfundabilă şi prezintă informaţie obiectivă, dar, totodată, 

privim şi metodologia şi nu putem întreba 3 avocaţi din raionul X referitor la politicile sau la un studiu 

care se intenţionează a fi implementat de o instituţie publică. Din punct de vedere al realizării sau 

nerealizării se indică sursele de informaţie – 6 avocaţi; de unde se indică cei 6 avocaţi, dacă ei nu 

citesc de exemplu pagina web a uneia sau altei instituţii. 

 

Tatiana Ungureanu: 

De fiecare dată avem aceeaşi întrebare, începînd cu anul 2012-2013, se discută problema Legii cu 

privire la notariat, unde sunt indicate grupurile de lucru, experţi, dar nimeni nu a vazut proiectul de 

lege, cu atît mai mult apare şi un proiect nou de lege cu alţi termeni de realizare. 

 

Mariana Pitic: 

Noi suntem de acord cu raportul, obiecţii la această etapă nu avem, la moment ne pregătim pentru 

următoarea etapă de implimentare. 

 

Cociorbă Valentin: 

Vrem doar să atragem atenţia asupra acţ.3.2.1 p.2, Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr.113 

din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, precum şi a Codului de executare nr.443 din 24 

decembrie 2004. Unde am vrea ca reprezentantul Ministerului Justiţiei să de-a mai multă informaţie. 

Dorim ca Ministerul Justiţiei să ne informeze privind acţiunile date. Solicităm Ministerului Justiţiei 

prezentarea informaţiei în acest sens.  

 

Dumitru Visternicean: 

Referitor la raport, mai sunt careva propuneri de modificare, completare etc.?  

Nu sunt. 

Se pune la vot aprobarea Raportului de Monitorizare Sectorial trimestrul II, 2013. 

Votat unanim. 

Totodată, în decurs de 5 zile membrii instituţiilor sunt rugaţi să intervină cu schimbări dacă acestea ţin 

nemijlocit de raport, şi să le transmită secretariatului pentru a modifica raportul. 

Subiectul 3. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 
Şedinţa următoare o vom începe cu punctele care n-au fost discutate azi, iar dacă cineva are careva 

propuneri referitor la subiecte, va contacta secretariatul pentru a fi incluse ordinea de zi. Următoarea 

şedinţă se stabileşte pentru data de 29 octombrie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 octombrie 2013, ora 15:00 

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

Subiectele care se propun pentru a fi discutate la următoare şedinţă: 

1.Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial trimestrul II, 2013. 

Intervenţie: Pavel Postica, Promo LEX. 

2.Prezentarea informaţiei asupra proiectului de lege cu privire la notariat. 

Intervenţie: Vlad Cîrlan, Ministerul Justiţei. 
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3.Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

A. Acţiuni nerealizate (scadente): 

1. Act. 3.1.1. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare a 

personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului-

intervenient Ministerul Justiţiei 

2. Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

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

înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

4. Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene 

pentru Drepturile Omului 

5. Act. 3.3.3. punct. 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 priveşte  accesul la bazele de date 

B. Acţiuni realizate parţial (scadente): 

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

juridică garantată de stat 

2. Act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat 

3. Act. 3.1.2. punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de de stat 

4. Act. 3.1.2. punct. 7 Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui proiect pilot 

5. Acţ. 3.1.3 punct. 2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti 

6. Act. 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 

7. Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat 

8. Act. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ 

pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

9. Act. 3.3.2. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind activitatea  Comisiei de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională 

a acestor instituţii 

10. Act. 3.3.2. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar  

11. Act. 3.3.5. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor emise de instanţele judecătoreşti străine 

 

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  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 
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                                 Dumitru Visternicean                                                         Igor Blanari           

                                                      

 

[ SFÂRŞIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul VI 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Lilian Darii Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

3 Victor Zaharia CNAJGS 

4 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

5 Cociorbă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

6 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

7 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

8 Ion Guzun Reprezentant al Societăţii Civile,CRJM 

9 Serghei Oceretnii Reprezentant al Societăţii Civile,IRP 

 B. Membrii observatori  

1 Dinu Mîtcu OSCE 

C. Membrii invitaţi  

1 Erik Svanidze Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul 

justiţiei 

2 Adriana Mîrza Proiectul UE Suport în coordonarea reformei în sectorul 

justiţiei 

D. Secretariat  

1 Olivia Pîrţac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

2 Violeta Gasitoi Uniunea Avocaţilor 

3 Elena Mocanu Liga Naţională a Notarilor 

4 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

 


