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Data: 18 iunie 2014  

Şedinţa nr. : 04/14 

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

Moderator: Preşedinte Dumitru Visternicean  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Discuţii privind acţiunile scadente nerealizate şi realizate parţial 

 

II. Discuţii cu privire la acţiunile prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 

2015 şi aprobarea acestora 

 

III. 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 

Dumitru Visternicean: 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, vă rog să vă exprimați prin vot. 

Agenda a fost aprobată unanim, fără modificări sau completări. 

Subiectul I  Discuţii privind acţiunile scadente nerealizate şi realizate parţial 

Lilian Darii: Începem cu acţiunile scadente realizate parţial. Prima acţiune este  

3.1.1 p.4  Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă 

juridică garantată de stat, instituţiile responsabile sunt Consiliul Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi Ministerul Justiţiei.  

 

Vlad Cîrlan: Nu s-a schimbat nimic de la ultima raportare, au fost identificate câteva 

soluţii la şedinţa precedentă,  urma să fie elaborate proiecte de legi privind modificarea 

Codului de executare şi a Codului de procedură civilă. Din câte cunoaştem încă nu au 

fost formulate în cadrul unui proiect, este restantă. Nu este formulat complet, care poate 

fi consultat sau promovat, este un proiect incipient.  

 

Notă: Rămâne realizată parţial. 

Act. 3.1.1. pct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat.  
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AL REPUBLICII MOLDOVA 
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Vlad Cîrlan: – Direcţia Generală Legislaţie a elaborat proiectul, l-a transmis 

Guvernului, prevede modificări ale codului fiscal. Este însă nevoie de un mecanism de 

acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică 

garantată de stat mai larg, termenul este mult prea mare, care în câteva zile trebuie să 

aibă acces la informaţii. Tehnic nu se realizează cu rapiditatea respectivă.  

 

Notă: Rămâne la calificativul realizată parţial. 

 

3.1.2 pct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Lilian Darii: Este grup de lucru creat de CNAJGS, studiu creat si concept elaborat, au 

avut loc dezbateri în cadrul  meselor rotunde, la care au participat şi reprezentanţii 

Uniunii avocaţilor, dar nu avem o hotărâre prin care noul mecanism sa fie legiferat. De 

aceea se propune menţinerea calificativului.  

 

3.1.2 pct.4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de stat 

 

Lilian Darii: pentru anii 2013-2014 numărul de avocaţi a fost majorat, de la 8 la 14, 

dintre care 9 sunt în Chişinău, iar ceilalţi în Bălţi, 1 la Căuşeni. Însă nu au fost 

identificate resurse financiare pentru procurarea tehnicii, precum şi dotarea cu rechizite 

de birou.  

 

Notă: Menţinerea calificativului - realizată parţial. 

 

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

 

Vlad Cîrlan: Proiectul a fost transmis la traducere în rusă, până la sfârşitul săptămânii 

va fi tradus şi va fi trimis Guvernului. Procesul de remitere spre examinare a început.  

 

3.2.2. pct.1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei.  

 

Vlad Cîrlan: În vederea elaborării acestor standarde, anul trecut au fost efectuate 

achiziţii publice, au fost plasate anunţuri pentru elaborarea acestor studii, din pacate nu 

s-a reuşit, nu au fost oferte, iar în acest an, am inclus aceasta acţiune în lista acţiunilor 

pentru asistenţă externă, deoarece în buget nu au fost planificate surse pentru ea. Este de 

fapt nerealizată.  

 

Dumitru Visternicean: Grup de lucru este? 

 

Vlad Cîrlan: Nu. 

 

Lilian Darii:  Ca rezultat va fi un document sau mai multe pentru toate profesiile? 
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Vlad Cîrlan: Va fi numai un document.  

 

Victor Zaharia: Poate în cazul proiectului să se desfăşoare o activitate pentru a plafona 

sumele, pentru a atrage experţi competenţi.  

 

Lilian Darii: Votăm revizuirea sumelor? 

 

Vlad Cîrlan: În planul de acţiuni sunt menţionate Organele de autoadministrare, 

această formulare nu este specifică, trebuie de văzut cine este responsabil nemijlocit, 

concret de indicat. Formarea grupului de lucru nu este vorba de expertul care este 

contractat, este grup de lucru care este compus din toate profesiile şi crearea grupului de 

lucru nu depinde de existenţa sau neexistenţa experţilor.  Grupul de lucru ar trebui să fie 

format din reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Uniunii 

Avocaţilor, Ministerului Justiţiei, care s-ar întâlni şi stabilesc acţiunile necesare.  

 

Notă:  Nerealizată. Vot unanim.   

 

3.2.3 pct.1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Vlad Cîrlan: noi am inclus-o în lista acţiunilor pentru asistenţă externă, nu au fost 

planificate surse bugetare. 

 

Notă:  Nerealizată. Vot unanim. 

 

3.2.5.pct.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ 

pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Olga Pisarenco: În planul de formare continuă acţiunea este în proces, iar la formarea 

iniţială nu este realizată, deoarece trebuie de schimbat cadrul normativ. Jumătate de 

acţiune merge, jumătate este blocată.  

 

Notă: Păstrarea calificativului realizată parţial.   

 

3.2.6 pct.1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Vlad Cîrlan: Noi am divizat elaborarea standartelor pe profesii. Pentru mediatori 

studiul este efectuat, a fost plasat pe site-ul Ministerului Justiţiei, urmează prezentarea 

publica. Pentru experţii judiciari, au fost contractate persoane, la administratorii 

autorizaţi a fost transmisă   prima versiune a studiului. La profesiile unde nu s-au 

contractat persoane vor fi efectuate concursuri publice, odată ce se identifică surse 

financiare.  



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

4 

Valentin Cocârlă: Acum apar noi profesii, asociatia administratorilor sau interpretilor, 

până când vom menţine acţiunea ca fiind realizată parţial, trebuie de gândit ca să nu 

apară alte organe.  

 

Notă: Rămâne realizată parţial.  

 

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

profesională 

 

Vlad Cîrlan: Rămâne realizată parţial, deşi s-a solicitat, experţii nu au prezentat încă 

studiile, un studiu a fost prezentat, noi am venit cu observaţii, imediat ce primim ultima 

versiune venim cu prezentarea publică.  

 

3.2.8 pct.1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

 

Vlad Cîrlan: Aceeaşi situaţie este şi la această acţiune.  

 

3.2.9 pct.1 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea 

uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

 

Vlad Cîrlan: Procedura de achizitii a demarat din nou acum 2 saptămîni. Serviciul 

administrativ s-a ocupat de asta, persoanele anterior selectate au refuzat. Ramîne 

nerealizată.  

 

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

Europene pentru Drepturile Omului 

 

Vlad Cîrlan: Am prezentat materialele probatoare, notele informative care au fost 

efectuate și proiectele de modificare a acestor regulamente, însă proiectul definitivat se 

află la conducere. 

 

Valentin Cocârlă:  Nu putem să calificăm notele informative drept studii,  propun să 

fie calificată ca fiind nerealizată.   

 

Vlad Cîrlan: A fost studiată activitatea și au fost efectuate aceste regulamente.  

 

Dumitru Visternicean: Data trecuta s-a discutat, acestea nu sunt studii, care ar fi 

elaborate după o metodologie. In cazul de față nu s-a realizat studiul.  

  

Victor Zaharia: Daca credeți că studiul este definitivat nu ramîne decît să-l elaborați în 

forma corespunzatoare și să-l prezentați.  

 

Lilian Darii: Obiectul studiului este injumătățit, deoarece comisia de licențiere nu 

activează, nu este echitabil sa predea o forma unui studiu, iar in cazul dat, se propune la 

vot, din real parțial in nerealizată.  
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Vlad Cîrlan: In baza acestora noi am modificat regulamentele. 

 

Viorel Munteanu: Studiu înseamnă cercetare, interviuri, grupuri țintă, sondaje etc. 

Orice minister poate face note, acte, dar nu poţi cere angajaţilor Ministerului să facă 

studii cu resursele astea, Ministerul Justiției  poate comanda un studiu, dar nu să-l facă.  

 

Vlad Cîrlan: Notele prevăd recomandări, chestii concrete.  

 

3.2.3 pct.2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului 

justiţiei.  

 

Vlad Cîrlan:  procedura de elaborare, nu s-a efectuat, această acțiune depinde de 

studiu, sunt interdependente.  

 

3.2.4 pct.1 Efectuarea unui studio privind criteriile de accedare în profesie 

 

Vlad Cîrlan: A fost angajat un avocat expert care a  efectuat un studiu,  doar pentru 

accederea profesiei de avocat. La mediator s-au demarat procedurile, suntem în curs de 

realizare. La unele studii nici nu s-a contractat experți, deoarece nu sunt oferte.  

 

Subiectul II Discuţii cu privire la acţiunile prioritare pentru asistenţa externă 

pentru anul 2015 şi aprobarea acestora 

Lilian Darii: Aveți în fața dvs. lista acțiunilor prioritare pentru asistență externă pentru 

anul 2015, astfel vă rog să le revizuim și să le aprobăm.  

 

Notă: Lista acțiunilor propusă de către membrii grupurilor de lucru a fost aprobată prin 

vot unanim.  

Subiectul III Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe 

ordinea de zi a următoarei ședințe. 

Dumitru Visternicean: Stabilim următoarea ședință pe 16 iulie 2014. Lăsăm 

secretariatul să concretizeze ora.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Agenda a fost aprobată unanim; 

2. Lista acțiunilor prioritare a fost aprobată unanim.  

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 16 iulie 2014 

- Locul desfăşurării: Ministerul Justiției, str. 31 august 82, sala mare  

 

V. Anexe   
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- 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 

 

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 Victor Zaharia Director  CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Valentin Cocarlă  Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

8   

9   

10   

11   

12   
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13   

 B. Membrii observatori   

1 Alexandru Postica Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Proiectul UE  

2 Ion Graur  Proiectul UE  

3 Natalia Cristian DAMEP  

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 Elena Constantinescu   Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

3 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

4 Daniela Groza  Reprezentant al Societăţii Civile, Institutul de 

Reforme Penale 

5 Nadejda Hriptievschi  Reprezentant al Societăţii Civile,Centrul de Resurse 

Juridice 

6 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova  

 


