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Data: 25 februarie 2014  
Şedinţa nr. : 02/14 

Locul desfăşurării: or. Vadul lui Vodă, Complexul hotelier-turistic “Vatra”. 
Moderator: Vicepreşedinte Lilian Darii  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 
Agenda:  

I. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 
 
II. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 
III. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni:  

 
1. Acţ. 3.1.2. punct 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 
Garantată de Stat (Andrei Batrînac) (Trimestru I-II 2013); 

 
2. 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 – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat (Andrei Batrînac) (Trimestru III 2012 – II 2013);  
 
IV.Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

 

I. Informaţii administrative 
a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri.  

b. Agenda a fost aprobată unanim  fără modificări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 
Lilian Darii: A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea 

Pilonului III. Avem agenda propusă spre discuție formată din patru puncte, dacă aveți 
obiecții, completări la agendă, dacă nu sunt, atunci o acceptăm așa cum este, vă rog să 

vă exprimați prin vot, cine este pentru? 
Agenda a fost aprobată unanim, fără modificări sau completări.  

Subiectul I  Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru 
anul 2014. 
Lidia Carchilan: Stimați membri ai grupului de lucru pentru coordonarea Pilonului III, 

scopul acestei ședințe este de a discuta Planul de activitate al grupului de lucru pentru 
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anul 2014. Urmează să discutăm acţiunile şi subacţiunile planificate a instituţiilor 
implementatoare. Ulterior, în baza analizei, planul urmează a fi aprobat.  

Subiectul II Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 
2014. 

Lilian Darii: Este prezent la şedinţa de astăzi un reprezentant al Ministerului Justiţiei? 
Lidia Carchilan: Nu este.  

Lilian Darii: Respectiv dacă instituţia care are numărul dominant de acţiuni nu a 
prezentat informaţia necesară şi reprezentatul nu este prezent, atunci nu este oportun să 

discutăm Planul de activitate. Dacă discutăm astazi, aprobăm doar zece la sută din plan, 
iar celelalte acţiuni va fi nevoie de discutat iarăşi. Astfel, eu propun să amânăm discuţia 

şi aprobarea planului pentru şedinţa următoare când acesta va fi complet şi va fi un 
reprezentant prezent.  

Subiectul III Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni 

Acţ. 3.1.2. punct 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat (Trimestru I-II 2013)  
 

Lilian Darii: Pot să relatez că a fost creat grupul de lucru din care fac parte 
reprezentanţi ai Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

(CNAJGS) şi a Uniunii Avocaţilor.  Dovadă a acestui fapt este Hotărârea din decembrie 
2013 care a fost remisă secretariatului, dar care se regăseşte şi pe pagina web al 

CNAJGS. De asemenea au fost elaborate două studii, unul a fost finanţat chiar din 
resursele alocate pentru strategie. Acest studiu relevă mai multe metode alternative 

decât cele existente la moment de monitorizare a asistenţei juridice garantate de stat. 
Studiul este definitivat şi transmis pentru plasare pe pagina web a Ministerului Justiţiei. 

Paralel a fost efectuat un alt studiu, finanţat de către un alt partener de dezvoltare, în 
care a fost analizat actualul mecanism de monitorizare, deficienţele situaţiei prezente. 
La ultima şedinţă a grupului de lucru care lucrează la această acţiune la 18.02.2014, s -a 

decis ca în martie acest concept realizat în urma acestor studii să fie discutat public  în 
cadrul unei mese rotunde organizate cu suportul Fundaţiei Soros Moldova şi cu 

reprezentanţii Uniunii Avocaţilor. În luna aprilie sperăm să venim cu un proiect de 
Hotărâre prin care va fi elaborată o metodologie în baza studiilor elaborate. Propun spre 

vot acordarea calificativului realizată parţial. Cine este pentru?  
 

Acţiunea 3.1.2 p.2 a fost pusă la obţinând calificativul parţial realizată prin vot unanim.  
 
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 – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat (Trimestru III 2012 – II 2013); 

 
Lilian Darii: Acest studiu a fost elaborat, este publicat şi pe pagina Ministerului 
Justiţiei. Studiul a fost realizat, recomandările formulate le găsiţi chiar în introducerea 

studiului. Sunt mai multe propuneri, una din acestea  ar fi că avocaţii stagiari să acorde 
asistenţă juridică garantată de stat. O altă metodă care ar putea fi testată este alegerea 

avocaţilor de către beneficiari, doar într-o localitate/regiune. Vreau să vă atrag atenţia 
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că acţiunea este scadentă, iar banii care au fost alocaţi au fost utilizaţi parţial pentru 
efectuarea studiului, iar partea nerealizată nu poate fi transferată pentru anul 2014. 

Indicator al acestei acţiuni este studiul şi după caz proiect pilot. Rămâne să decidem 
este acţiunea realizată sau nu, având în vedere că s-a realizat un indicator.  

 
Erik Svanidze: Consideri, oportun acest proiect pilot? 

 
Lilian Darii: Mie chiar îmi vine dificil să mă expun, deoarece există riscul să influenţez 

decizia grupului de lucru.  
 

Erik Svanidze: Nu este vorba de o influenţare, ci o concluzie.  
 

Lilian Darii: Iniţial nu se cunoştea opotunitatea acestui proiect pilot, însă având studiul 
în faţă vedem nişte recomandări, care sunt condiţionate din punct de vedere legal. Nu 
poţi permite unui avocat stagiar să acorde asistenţă juridică garantată de stat fără un 

cadru normativ. Noi ca instituţie implementatoare ne luăm angajamentul să luăm în 
consideraţie recomandările reiterate în studiul elaborat. Propun să punem la vot 

acordarea calificativului de realizată.  
 

Valentin Cocârlă: Instituţia implementatoare este numai CNAJGS sau şi altă 
instituţie? Pentru că în cazul în care sunt mai multe instituţii implementatoare a acestei 

acţiuni, trebuie să existe un consens între acestea în ce priveşte necesitatea 
implementării unui proiect pilot.  

 
Lilian Darii: O altă instituţie este Ministerul Justiţiei, dar ca instituţie principală 

implementatoare este CNAJGS, deoarece de către acesta au fost angajaţi experţi, a 
gestionat resursele etc.  
 

Valentin Cocârlă: Atunci sunt de acord ca acţiunea să fie calificată – realizată. 
 

Mariana Pitic: Dacă votăm ca realizată,  înseamnă că decidem al doilea indicator ca 
fiind irelevant? 

 
Erik Svanidze: Autorul planului de acţiuni a prevăzut la elaborarea acţiunii respective 

că al doilea indicator s-ar putea să nu fie oportun, din această cauză şi s-a prevăzut 
„după caz implementarea unui proiect pilot”. Indicatorul este relevant, doar că în urma 

studiului s-a ajuns la concluzia că proiectul pilot nu este necesar. Grupul de lucru decide 
dacă indicatorul este necesar sau nu. Decizia vă aparţine în determinarea calificativului 

acţiunii.  
 

Lilian Darii: Propun să votăm calificativul acţiunii.  
Acţiunea 3.1.2 punct 7 votată unanim drept realizată.  
Subiectul IV Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principa le pe 

ordinea de zi a următoarei ședințe. 
Valentin Cocârlă: Propun spre discuţie la următoarea şedinţă acţiunile ce urmează: 
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1. 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  
2. 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   

 
Lilian Darii: Rămâne ca secretariatul să introducă aceste acţiuni în agenda următoarei 

şedinţe.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
1.Agenda a fost aprobată unanim; 

2. Acordarea calificativului acţiunii 3.1.2 punct 2 – realizată parţial; 
3. Acordarea calificativului acţiunii 3.1.2 punct 7 - realizată 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 15 aprilie 2014  
- Locul desfăşurării: Sala mare (et. II), 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  
 

      Preşedintele Grupului de lucru                              Secretarul Grupului de lucru 
 

 
 
     __________________________                            __________________________                             

 
 

                       Dumitru Visternicean                                                     Lidia Carchilan 
 

 
 

[ SFÂRŞIT ] 
 

      Anexa 1: Tabel de prezenţă al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul III 
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Nr. 
 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  
 

A. Membrii cu drept de 

vot 

 

1 Lilian Darii Director executiv al CNAJGS 

2 Andrei Batrînac Consilier în cadrul Aparatului Administrativ al 
CNAJGS 

3 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

5 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

6 Igor Sâma  Consiliul Superior al Magistraturii 

7 Sergiu Oceretnii  Reprezentant al Societăţii Civile, Institutul de 

Reforme Penale 

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 B. Membrii observatori  

1 Alexandru Postica Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Erik Svanidze  Lider de echipă în coordonare şi monitorizare 
Proiectul UE 

2 Ion Graur  Proiectul UE  

3 Adriana Mîrza  Proiectul UE 

D. Secretariat  

1 Lidia Carchilan Secretariatul Grupurilor de lucru 

 
E. 

Membrii cu drept de 
vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaţilor 

2 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

3 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

4 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

5 Nadejda Hriptievschi  Reprezentant al Societăţii Civile,Centrul de Resurse 
Juridice 

6 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova  

 


