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Data: 21 noiembrie 2017 

Şedinţa nr. 04/2017 

Locul desfăşurării: Sala 404, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru VISTERNICEAN 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

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

prevăzut de Planul de Acţiuni: 

Acțiuni Realizate 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 

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

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

Acț. 3.2.2 punct 2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, de 

avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator 

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

tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

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 

Act. 3.2.5 punct 2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

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

profesională 

Acț.3.2.7 punct 3 Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de asigurare de răspundere 

civilă profesională.  

Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

 

Acțiuni Nerealizate: 

Acț. 3.1.3.p.4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti 

Acț. 3.1.3.p.6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea 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 12 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

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

 

 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III 
ACCESUL LA JUSTIŢIE ŞI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI 
 al Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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II. Deliberări conform Agendei  

 

Dumitru Visternicean: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III. A fost prezentat 

proiectul de agendă pentru ședința din 21 noiembrie 2017. 

În agendă a fost inclus subiectul cu privire la monitorizarea modului de implementare al acţiunilor 

pentru care termenul de realizare este prevăzut de Planul de Acţiuni. 
 

Avînd în vedere prezența cvorumului, ședința grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului 

III poate fi desfășurată. Au fost puse în discuție acțiunile parțial realizate și nerealizate, conform 

agendei aprobate.  

În această ordine de idei menționăm: 

1. 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. Instituția responsabilă CNAJGS, acțiunea 

rămâine  cu calificativul parțial realizată din motivul lipsei resurselor financiare, deși au fost 

solicitate. Fără resurse financiare este imposibil de realizat acțiunea deoarece necesită a fi efectuat un 

studiu, pentru care este necesar personal (resurse umane), mai bine spus necesită a fi antrenați experți 

din exterior. Suport financiar a fost solicitat și din partea donatorilor, însă ei nu au reacționat în nici un 

mod. Acțiunea totuși necesită a fi realizată, deoarece nu ne confruntăm cu problema că s-a schimbat 

cadrul legal sau alte circumstanțe care ar împiedica sau ar face imposibilă realizarea acțiunii.  

2. Act. 3.2.2 punct 1  Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei. Instituția responsabilă este Ministerul Justiției. Acțiunea 

rămâine cu calificativul parțial realizată, or, se lucrează încă la realizarea standartelor de calitate. 

Responsabilii din cadrul profesiei ”executori judecătorești” sunt în curs de realizare a proiectului 

standardelor. CNAJGS a aprobat standarde de calitate pentru avocați care oferă asistență juridică 

garantată de stat pe cauze non-penale cu implicarea copiilor. Administratorii autorizați împreună cu 

experți din Romînia lucrează la elaborarea unei broșuri pentru standardele de calitate pentru 

administratorii autorizați. Pentru traducători și interpreți, conform Legii nr. 264, interpretul și 

traducătorul singur își alege metoda interpretării și traducerii, astfel că nu necesită a fi eleborate 

standarde de calitate. Acțiunea necesită a fi realizată, excluzînd cazurile în care cadrul legal nu 

prevede altfel. 

3. Acț. 3.2.2 punct 2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, 

de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator. Instituția 

responsabilă este Ministerul Justiției, iar acțiunea are în continuare calificativul de parțial realizată 

deoarece profesiile liberale încă sunt în proces de elaborare a culegilor de modele de acte. În ceea ce 

ține de profesia executori judecătorești, în vara anului 2017, a fost editat Ghidul exectorului 

judecătoresc, Volumul II: acte normative și modele de acte în materie de executare silită. 

4. Acț. 3.2.3 punct 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei. 

Instituția responsabilă este Ministerul Justiției, iar acțiunea rămâine cu calificativul parțial realizată. 

În ceea ce ține de administratorii autorizați, remunerația lor se constituie din onorarii fixe și onorarii de 

succes. Cuantumul și modul de achitare pentru serviciile prestate de ei sunt prevăzute în art. 70 din 

Legea insolvabilității. În ceea ce privește traducătorii și interpreții, tarifele pentru serviciile prestate, 

modul de calcul al acestora, precum și modelul contractului de prestări servicii pentru interpreții și 

traducătorii implicați în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, 

Organelor de urmărire penală, instanțelor judecătorești sunt prevăzute în Hotărîrea de Guvern nr. 979 

din 16 august 2016. Pentru profesia executori judecătorești - este un proiect de lege în curs de 

examinare. Pentru cei ce oferă Asistență Juridică Garantată de Stat este un Regulament care stabilește 

tarifele. Mediatorii sunt în proces de realizare a unui Regulament.  

5. 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 
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Act. 3.2.5 punct 2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

Instituția responsabilă de ambele acțiuni este Institutul Național de Justiție. Acțiunile își păstrează în 

continuare calificativul parțial realizat. La modulul Profesii Juridice sunt elaborate doar niște modele 

de cursuri, dar nu sunt conturate într-o curriculă. Nu vor figura careva schimbări datorită modificării 

cadrului legal - Legea INJ din 12 noiembrie 2016 - unde este clar prevăzut prestarea serviciilor contra 

plată. Anul curent au fost solicitări și s-au desfășurat instruiri cu colaboratorii Centrului Național 

Anticorupție. Din lipsa resurselor materiale și logistice, Institutul Național de Justiție, nu poate instrui 

toate profesiile conexe. Imperfecțiunea formulării acțiunii la momentul elaborării Strategiei derivă din 

faptul că nu s-a ținut cont de cadrul legal contradictoriu.  

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

profesională. Instituția responsabilă este Ministerul Justiției, iar acțiunea își păstrează calificativul 

parțial realizată. În ceea ce ține de executori judecătorești acțiunea este realizată din 2015. 

Administratorii autorizați indică lipsa necesității efectuarii acestui studiu, dat fiind faptul ca este 

reglementat legal. Avocații vor stipula în lege începînd cu anul 2020. Pe viitor nu este necesar un 

astfel de studiu. 

7. Acț. 3.2.7 punct 3 Instituirea unui mecanism de monitorizare a sistemului de asigurare de 

răspundere civilă profesională. Instituția responsabilă - Ministerul Justiției, acțiunea își păstrează 

calificativul parțial realizată. Administratori autorizați - răspunderea civilă a administratorului este 

reglementată la art. 33 din Legea nr. 161 din 18.07.2014, administratorul care încalcă obligațiile sale 

profesionale răspunde, în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate prin exercitarea defectuasă sau 

neerxercitarea mandatului său. Administratorul este obligat să dispună, în condițiile legii, de un 

contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, fără franciză, și să prezinte la 

Ministerul Justiției copia de pe contractul respectiv și actele ce confirmă achitarea primelor anuale sau 

lunare, după caz. Suma minimă asigurată pentru un an de activitate se stabilește de către Uniunea 

administratorilor autorizați. Traducători și interpreți - conform prevederilor Legii nr. 264/2008, 

interpreții și traducătorii pot fi trași șa răspundere penală, civilă și disciplinară în condițiile legii. 

Interpreții și traducătorii sînt responsabili pentru prejudiciile cauzate în timpul exercitării obligațiilor 

lor profesionale. 

8. Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea 

uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale. Instituția responsabilă - Ministerul 

Justiției. Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea unor acte legislative, la 

punctul 36) din Codul Fiscal a fost completat cu art.362), Activitatea profesională în sectorul justiției – 

activitate permanentă desfășurată în cadrul formelor de organizare a activității prevăzute de lege de 

către avocat, avocat-stagiar, notar public, executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator, 

expert judiciar în cadrul biroului de expertiză juridică, traducător/interpret autorizat. Regimul fiscal a 

fost uniformizat. Regimul de asigurări sociale - la acest capitol ne confruntăm cu lipsa inițiativei din 

partea organelor de autoadministrare ale profesiilor conexe sistemului justiției, care ar trebui să vină cu 

carevă propuneri pentru modificarea cadrului legislativ în vederea uniformizării regimului de asigurări 

sociale. Regimul de asigurări medicale - la acest capitol au fost operate careva schimbări și anume prin 

Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare 

a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medical, Cap. I Dispoziții generale în calitate de 

angajator se regăsesc  inclusiv notar public, executor judecătoresc, mediator sau avocat, care foloseşte 

munca salariată a angajaţilor. 

9. Act. 3.3.1 punct 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO. Această acțiune se realizează constant prin 

generalizare și prezentare de către Ministerul Justiției a informației statistice anuale, care reflectă 

modul de executare a documentelor executorii în dinamică, în funcție de tipul acestora. Scopul 

realizării acțiunii a fost de a formula concluzii referitor la necesitatea intervenirii în legislație și 

eficientizării procedurilor de executare, lucru care s-a efectuat la modificarea Codului de Executare. În 

ceea ce ține de Hotărîrile CEDO, Agentul Guvernamental are deja plasat pe pagina web oficială toate 

Hotărîrile CEDO. S-a hotărît a se declara acțiunea respectiva parțial desuetă. În privința uniunii 

executorilor se dă calificativul realizat, iar în ceea ce ține de executarea Hotărîrilor CEDO - desuetă. 

Aceasta se datorează modificărilor cadrului legal.  
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10. Acț. 3.1.3 punct 4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti 

11. Acț. 3.1.3 punct 6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică 

primară 

Instituția responsabilă este CNAJGS, iar acțiunile rămân cu calificativul nerealizate, ele, fiind 

interdependente una de alta. Acest fapt se datorează lipsei resurselor financiare. În acest sens, nu a 

fost posibil efectuarea studiului și a monitorizării.  

 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului III din 21.11.2017 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. A fost stabilită următoarea şedinţă pentru 28 decembrie 2017; 

2. Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 

Metodologiei aprobate. 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data următoarei ședinței este luna decembrie 2017. 

- Locul desfăşurării: Sala 104 (et. 1), 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  

 

                Președinte al Grupului de lucru                                      Secretarul Grupului de lucru  

 

                         ____________________                                               ____________________ 

 

                        Dumitru VISTERNICEAN                                                  Fiodorov Anastasia 
                                                      

 
[ 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 Lilia Darii CNAJGS 

3 Palamarciuc Aurelia Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiţiei 

5 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

6 Mihail Durnescu Uniunea Avocaților 

7 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

8 Alexandra Nica Institutul Național de Justiție 
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B. Membrii observatori  

C. Secretariat  

1 Fiodorov Anastasia Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

2 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Republica Moldova 

3 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

4 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

5 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

6 Ion Guzun Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 


