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Data: 20 mai 2013 

Şedinţa nr. : 4/13 

Locul desfăşurării: Sala mare (et.2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Lilian Darii 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  
1. Monitorizarea acţiunilor prevăzute de Planul de Acţiuni cu termen de realizare pentru anul 2012. 

 

Ministerul Justiţiei: 

3.3.1 p.1 – Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti, 

inclusiv a hotărîrilor CEDO (Raportor: Lilian Apostol). 

3.3.1 p.3 – Elaborarea regulamentului privind executarea hotărărilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 

(Raportor: Lilian Apostol). 

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

(Raportor: Vlad Cîrlan). 

3.2.1 p.4 – Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (Raportor: Vlad Cîrlan). 

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

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (Raportor: Vlad Cîrlan). 

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 instituţii (Raportor: Vlad 

Cîrlan. Intervenţie: UNEJ – scrisoare 523 din 19.04.2013). 

3.3.2 p.2 – Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării Comisiei de 

Licenţiere şi a Colegiului disciplinar (Raportor: Vlad Cîrlan). 

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

hotărîrilor străine (Raportor: Vlad Cîrlan). 

 

2.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 fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Monitorizarea acţiunilor prevăzute de Planul de Acţiuni cu termen de realizare pentru anul 

2012. 
A se declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III, cu 

prezentarea subiectelor pe ordinea de zi.  

 Lilian Apostol (Ministerul Justiţiei): 

Acţiunea 3.3.1 p.1 – Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării 

hotărîrilor judecătoreşti, inclusiv a hotărîrilor CEDO: Având în vedere atribuţiile Comitetului de 

Miniştri a Consiliului Europei (CM-DH), în calitate de unica autoritate de supraveghere în sfera 

executării hotărârilor CEDO, în conformitate cu art. 46 din Convenţia Europeană pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Astfel, pentru elaborarea studiului de monitorizare a 

impactului este necesar de a lua în conside+raţie şi rezultatele Raporturilor anuale ale CM, inclusiv si 

pentru perioada vizată a anului trecut. Rapoartele anuale ale CM se prezintă mereu la începutul anului 

pentru perioada anului precedent şi care poate fi consultate pe pagina web a CM-DH 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp). 

 

 
 

  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 

 

 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
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 Pentru realizarea raportului privind executarea hotărârilor judecătoreşti naţionale, au fost solicitate de 

la UNEJ - Informaţia  cu  privire  la numărul  de hotărâri judecătoreşti  aflate la  executare precum şi 

altă informaţie relevanţă. 

 

Acţiunea 3.3.1 p.3 – Elaborarea regulamentului privind executarea hotărărilor Curţii Europene 

a Drepturilor Omului: Elaborarea unui eventual regulament de executare trebuie să ia în consideraţie 

reformele întregului sistem de executare a hotărârilor CEDO, sistem care este supus actualmente 

procesului de reformare de către CM, în contextul declaraţiilor de la Interlaken, Izmir şi în special, 

reforma de la Brighton. Având în vederea că acum, în cadrul implementării in integrum a reformei 

sectorului justiţiei în general, şi în mod special urmare a modificărilor legislative a codurilor de 

procedură civilă şi penală, s-a schimbat rolul si atribuţiile autorităţilor şi a Agentului Guvernamental în 

ce priveşte executarea hotărârilor CEDO. În consecinţă, elaborarea regulamentului trebuie să fie 

realizată în conformitate cu noile modificări legislative şi ţinând cont de reformele căruia este supus 

actualmente CM şi mecanismul executării la nivel european. Prin urmare, un regulament va fi elaborat 

odată cu modificarea şi adoptarea altor legi relevante. Cu alte cuvinte, regulamentul este un cadru 

legislativ secundar care nu poate fi elaborat fără amendarea cadrului normativ primar (legi si alte 

hotărâri de Guvern relevante). 
 

Acţiunea 3.1.1 p.4 – Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţa 

juridică garantată de stat (RaportorVlad Cîrlan): Prin OMJ nr. 541 din 10.12.2012 a fost creat 

grupul de lucru pentru elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. Prima şedinţă a grupului de lucru a avut loc la 19.12.2012. 

 

Acţiunea 3.2.1 p.4 – Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat (Raportor: Vlad Cîrlan): În 

trimestrul III al anului 2011 în data de 15 iulie prin Ordinul Ministrului justiţiei nr. 298 a fost creat 

grupul de lucru pentru elaborarea noilor reglementări privind reformarea notariatului.  În componenţa 

grupului de lucru au fost incluşi 3 notari publici, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti a notarilor şi 2 

persoane din partea societăţii civile. S-a decis de a elabora un set din 3 proiecte de legi: 

- Proiectul de lege cu privire la organizarea activităţii notarului; 

- Proiectul de lege cu privire la procedura notarială; 

- Proiectul de lege cu privire la taxele notariale. 

În perioada 15-17 noiembrie 2012, s-a desfăşurat atelierul de lucru pentru elaborarea proiectului legii 

cu privire la notariat. În cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru Pilonul III din data de 10 decembrie 

2012 s-a discutat doar despre conceptul primului proiect de lege propus. Astfel, s-a decis ca să se 

considere acţiune parţial realizată. 

 

Acţiunea 3.2.9 p.1 – Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi 

medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (Raportor: Vlad 

Cîrlan): Pentru realizarea acestui studiu a fost solicitat suportul din partea Ambasadei SUA. În acest 

sens Ambasada SUA a organizat 3 concursuri de grant-uri pentru societatea civilă cu scopul de a 

identifica  potenţiale ONG-uri care să aibă în Termenii de referinţă a grantu-lui realizarea Studiului 

respectiv. Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor a fost 30 noiembrie 2012. 

Ministerul Justiţiei este în aşteptarea rezultatelor concursului respectiv. 

 

Acţiunea 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 instituţii (Raportor: Vlad Cîrlan. Intervenţie: UNEJ – scrisoare 523 din 

19.04.2013): Conform  Legii nr.5 din  15.01.12  pentru modificarea unor acte legislative,  Legea  

nr.113  din  17.06.10   privind executorii judecătoreşti  a fost  modificată  prin  care  Colegiul  

disciplinar a fost  constituit pe lângă  Ministerul  Justiţiei, care  are drept scop examinarea  cazurilor 

privind tragerea la răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc. De asemenea a fost  

modificată  şi  componenţa  colegiului. Prin  Ordinul Ministrului justiţiei nr. 201 din  27.04. 2012   au  

fost  desemnaţi membrii colegiului  precum  şi  supleanţii acestora. Conform  Ordinului  nr.189 din 

19.04.12 a fost modificat şi completat  Regulamentul  de activitate a Colegiului disciplinar al 
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executorilor judecătoreşti, aprobat prin Ordinul Ministrului  justiţiei nr.75 din 09.03.2011. Au  fost 

desfăşurate  3 şedinţe de lucru ale  colegiului: 2  şedinţe cu  caracter  organizatoric şi 1 şedinţă  privind 

examinarea  cazurilor privind tragerea la răspundere disciplinară. 

 

Acţiunea 3.3.2 p.2 – Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

consolidării Comisiei de Licenţiere şi a Colegiului disciplinar (Raportor: Vlad Cîrlan): Prin 

Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012 au fost operate unele modificări în vederea consolidării instituţionale 

a Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti, acesta fiind transferat din subordinea Uniunii 

Naţionale a  Executorilor Judecătoreşti în subordinea Ministerului Justiţiei. 

Pentru îmbunătăţirea activităţii Colegiului disciplinar, a fost elaborat un proiect de Lege pentru 

modificarea Legii cu privire la executorii judecătoreşti care urmează a fi remis spre avizare. 

Propunerile privind consolidarea instituţională a Comisiei de Licenţiere urmează a fi incluse în 

proiectul de Lege menţionat mai sus. 

 

Acţiunea 3.3.5 p.1 – Efectuarea unui studiu referitor la eficienţa mecanismului existent de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor străine (Raportor: Vlad Cîrlan): A fost solicitată 

informaţia de la UNEJ cu  privire  la numărul  de hotărâri judecătoreşti  emise de instanţele 

judecătoreşti  străine  recunoscute pe  teritoriul  Republicii Moldova  şi aflate   spre  executare,  durata 

de executare acestora, precum  şi informaţia privind dificultăţile întâlnite  în procedura de executare  a  

executorilor judecătoreşti. 

 

 

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

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

propuneri pentru a fi discutate anumite subiecte, va contacta secretariatul şi se va stabili ordinea de zi. 

Următoarea şedinţă se stabileşte pentru data de 29 iulie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 iulie 2013, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala mare (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  

- Prezentarea informaţiei cu referire la gradul de realizare a acţiunilor nerealizate sau realizate parţial 

în anul 2012  

- Elaborarea planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2013, stabilirea termenelor-limită 

de prezentare a informaţiei 

 

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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                                 Lilian DARII                                                                 Natalia Cristian    

                                                      

 

[ 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 Lilian Darii Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

2 Victor Zaharia CNAJGS 

3 Sabina Cerbu Ministerul Justiţiei 

4 Oxana Novicov UNEJ 

5 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

6 Valentina Andronatii Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

7 Nadejda Hriptievschi Reprezentant al Societăţii Civile 

8 Daniela Groza Reprezentant al Societăţii Civile 

9 Victor Munteanu Reprezentant al Societăţii Civile 

10   

11   

12   

13   

B. Membrii observatori  

1 Dinu Mîtcu OSCE 

2 Pavel Postica Promo-LEX 

C. Membrii invitaţi  

 1 Pavel Postica Promo-LEX 

D. Secretariat  

 Natalia Cristian Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Rodica Croitoru Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

3 Violeta Gasitoi Uniunea Avocaţilor 

4 Elena Mocanu Liga Naţională a Notarilor 

 


