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Data: 30 octombrie 2014 
Şedinţa nr. : 7/14 

Locul desfăşurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 
Moderator: Dumitru Visternicean 
Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 
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 

(Trimestrul II 2012 – II 2013)  
Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de 
stat 

(Trimestrul III 2012 - IV 2012)  
Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor 
solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

(Trimestrul I 2012 - III 2013)  
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 

(Trimestrul I 2013 - II 2013) 
Act. 3.2.2. punct. 1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii 
conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul IV 2012 - IV 2013)  
Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de 
expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator  

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  
Act. 3.2.3. punct.1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate 
de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2012 – III 2013) 
 Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie 

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  
Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de coduriledeontologice ale 
reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  
Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională  

(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  
Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare 
profesie conexă sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  
Acț. 3.2.8. punct.2  Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind  mecanismele de 
răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului  justiţiei 

(Trimestrul I 2014 - IV 2015)  
Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al 
reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  
(Trimestrul I 2012 - IV 2012)  
Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului 
fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

(Trimestrul I 2013 - III 2013)  
Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor 
judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 
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(Trimestrul II 2012 - III 2012)  
Act. 3.3.1. punct. 2Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor 
în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

(Trimestrul I 2012 - III 2012)  
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 

(Trimestrul III 2012 - IV 2012) 
 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 

(Trimestrul I 2012 - III 2012) 
 
Intervenient -  Vlad Cîrlan (Ministerul Justiție ) 

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

(Trimestrul II 2013 - III 2013)  
Acţ.3.1.2 punct.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, 
civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru 
care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata 
acestor servicii 

(Trimestrul I 2013 - I 2014) 

 
Intervenient -  Andrei Batrînac (Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat) 

 
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 
(Trimestrul I 2012 - II 2013) 

 
Intervenient -  Mariana Pitic (Institutul Național al Justiției) 

 
 

II. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  
INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA"Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE 
privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 
 

III. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 
- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

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 I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 
prevăzut de Planul de Acţiuni: 

 

Dumitru Visternicean: 
Se declară deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III. Avem agenda propusă 
spre discuție formată din trei puncte, dacă aveți careva obiecții, completări la agendă, dacă nu sunt, atunci o 
acceptăm așa cum este. Vă rog să vă exprimați prin vot, cine este pentru? 
Votat unanim. 

 
Vlad Cîrlan: 
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 

(Trimestrul II 2012 – II 2013)  
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S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de 
stat 
(Trimestrul III 2012 - IV 2012)  
Proiectul de modificare a unor acte legisaltive privind instituirea mecanismului de recuperare a cheltuielilor de 
asistență juridică a fost definitivat în cadrul MJ, a fost avizat de către instituțiile interesate și a fost expediat 
CNA pentru expertiză anticorupție. Proiectul a fost remis către Guvern. 

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor 
solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

(Trimestrul I 2012 - III 2013)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
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 
(Trimestrul I 2013 - II 2013) 
La moment 14 avocaţi publici acordă asistenţă juridică garantată de stat, fiind suplinită lista cu 2 unităţi în 
primul trimestru 2014. Acțiunea esterealizată integral, întrunește toate condițiile necesare, birourile fiind 
asigurate cu echipammentele necesare desfășurării activității. 

 
S-a decis: Acțiune realizată. 

 
Act. 3.2.2. punct. 1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii 
conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul IV 2012 - IV 2013)  

 
S-a decis: Acțiune nerealizată. 

 
Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, de avocat, de 
expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator  

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.3. punct.1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate 
de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2012 – III 2013) 
 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
 Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie 

(Trimestrul I 2013 - II 2014)  
Au fost realizate două studii, studiul privind criteriile de accedere în profesia de avocat 
http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637 și studiul privind funcționarea profesiei de 
mediator.  
 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de coduriledeontologice ale 
reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională  

http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=1637
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(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare 
profesie conexă sistemului justiţiei 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Acț. 3.2.8. punct.2  Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind  mecanismele de 
răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului  justiţiei 

(Trimestrul I 2014 - IV 2015)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al 
reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

(Trimestrul I 2012 - IV 2012)  
 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului 
fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

(Trimestrul I 2013 - III 2013)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor 
judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

(Trimestrul II 2012 - III 2012)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 
 
Act. 3.3.1. punct. 2Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor 
în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

(Trimestrul I 2012 - III 2012)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Act. 3.3.3. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării defic ienţelor  
din sistemul de management al informaţiei şi de  comunicare, inclusiv în ceea ce priveşte  accesul la bazele de 
date 

(Trimestrul III 2012 - IV 2012) 

 
S-a decis: Acțiune nerealizată. 

 
 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 

(Trimestrul I 2012 - III 2012) 

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 

 

Mariana Pitic: 
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 

(Trimestrul I 2012 - II 2013) 
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S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 

Andrei Batrînac: 
Acţ.3.1.2 punct.2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calității asistenței juridice garantate de stat 
(Trimestrul II 2013 - III 2013)  
Principalele concluzii ale studiului privind elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei 
juridice garantate de stat 
(http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a
_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf )  se referă la următoarele aspect: 
 Standardele de calitate: 
a) Orice mecanism de monitorizare a calității se bazează pe standarde de calitate elaborate în baza domeniilor 
de activitate ale avocaților angajați în sistemul asistenței juridice garantate de stat; 
b) Standardele de calitate trebuie să fie cunoscute de cei care acordă asistența juridică garantată de stat înainte 
de a începe monitorizarea sau evaluarea activității lor.  
În virtutea faptului că aproximativ o treime dintre avocaţii din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat au 
activat anterior în profesii opuse procesual cele de avocat, CNAJGS 
(http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZAR
E_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf ) ar 
trebui să se asigure că dispune de varii instrumente, inclusiv instruirea continuă şi monitorizarea calităţii 
asistenţei juridice acordate. 

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

 
Acţ.3.1.2 punct.8 Elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a complexităţii cauzelor contravenţionale, 
civile sau de contencios administrativ, din punctul de vedere al dreptului material sau al celui procesual, pentru 
care se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de stat persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata 
acestor servicii 

(Trimestrul I 2013 - I 2014)  

 
S-a decis: Acțiune realizată parțial. 

Subiectul II. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  
INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA"Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectului UE 
privind Susținerea Coordonării Reformei în Sectorul Justiției 
 
Prezentarea programelor de suport a reformei în sectorul justiției o găsiți atașată la procesul – verbal. 

 
III. Discuții generale: 
- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 
 

Veronica Viton: 
În cadrul ședințelor, donatorii si-au exprimat dorina ca în cadrul grupurilor de lucru să fie încă o dată analizată 
lista și identificat exact tipul asistenței externe solicitate. De multe ori, donatorii sunt confuzi în ceea ce priveste 
asistența externă solicitată, mai ales în cazul în care deja sunt prevăzuți bani din buget, sau în cazul în care 
acțiunea a fost realizată parțial de către instituție în parteneriat cu donatorii, dar rămîne a fi în continuare 
nerealizată. Astfel, vom discuta și lista acțiunilor care necesită asistență, dar și motivarea acestor mijloace 
financiare pentru fiecare acțiune în parte. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
1. Grupul de lucru a aprobat Raportul semestrial 2014 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  
- Data: 27 noiembrie 2014, ora 15:00 
- Locul desfăşurării: Sala Mare de Conferințe (et. 2), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

 

V. Anexe  

http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/241/Studiu_privind_Elaborarea_mecanismului_de_monitorizare_a_calitatii_asistentei_juridice_garantate_de_stat_3.1.2.2.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
http://www.cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/374/1._Raport_MECANISMUL_ACTUAL_DE_MONITORIZARE_A_CALIT%C4%82%C5%A2II_ASISTEN%C5%A2EI_JURIDICE_GARANTATE_DE_STAT.pdf
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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                                                         Igor Blanari           
                                                      

 
[ 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 Executive al CNAJGS 

3 Victor Zaharia Preşedintele CNAJGS 
4 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

5 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 
6 Mariana Pitic Institutul Național al Justiției 

7 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 
8 Daniela Groza  Reprezentant al Societăţii Civile, Institutul de Reforme Penale 

9 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților  

B. Membrii invitaţi  
1 Erik Svanidze  Lider de echipă în coordonare şi monitorizare Proiectul UE 

2 Adriana Mîrza  Proiectul UE 
3 Iurie Levinte Expert European Union Project 

C. Secretariat  
1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 
D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 
2 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

3 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 
4 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova  

 


