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Data: 14 februarie 2017 

           23 februarie 2017 

Şedinţa nr. 01/2017 

Locul desfăşurării: Sala 104, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Prezentarea Raportului anual 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru perioada trimestrul II 2011 – trimestrul IV, 2016.  

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2016 privind Pilonul III și acțiunile: 

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 

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: 

Acţ. 3.1.3 pct.4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti 

Acţ. 3.1.3 pct.6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară 

 

Acțiuni pentru Perioada de Raportate: 

Acţ. 3.1.3 punct.5 Instituționalizarea sistemului de asistență juridică primară pentru localitățile rurale și 

urbane 

Acţ. 3.1.3 punct. 8 Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat 

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

profesională.  

Act. 3.3.4. punct. 1 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor 

judecătoreşti privind noul mecanism de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

Act. 3.3.4. punct. 2 Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către 

stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

III. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2016 al Pilonului III 

IV. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 
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- 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 8 membri. 

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

 

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 de 14 februarie 2017. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia, prezentarea Raportului anual 

2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

perioada trimestrul II 2011 – trimestrul IV, 2016. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 

2016 privind Pilonul III. Aprobarea raportului. 

 

Subiectul I. Prezentarea Raportului anual 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru perioada trimestrul II 2011 – trimestrul IV, 2016. 

Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2016 privind Pilonul III. Aprobarea 

raportului. 

Dumitru Visternicean: 

Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016 practic s-a epuizat/ a ajuns la termenul final, 

însă există unele carențe care, în scopul remedierii acestora, au continuitate pentru anul 2017, pe parcursul 

căruia se va extinde realizarea acțiunilor nefinisate. 

DAMEP:  

După cum a menționat Președintele grupului de lucru, unele acțiuni urmează a fi prelungite pentru anul 2017. 

Aș vrea să discutăm asupra situației unor acțiuni realizate parțial ca să vedem ce acțiuni urmează de întreprins 

spre realizarea acestor acțiuni. Alte acțiuni care urmează a fi discutate, sunt cele realizate pentru termenul de  

raportare. Astfel, se propune deciderea necesității extinderii, sau finalizării acestora. 

Membrii Grupului au considerat necesar ca propunerile formulate de DAMEP să fie incluse în agenda 

următoare a ședinței Pilonului III. 

Secretariatul Grupurilor de coordonare și monitorizare a SRSJ: 

Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 conţine dispoziţii cu privire la 

aspectele de fortificare a sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, de consolidare a 

capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a profesiilor conexe sistemului justiţiei şi de executare 

efectivă a hotărârilor judecătoreşti. 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea SRSJ, în Pilonul III sunt prevăzute pentru 

realizare în total 55 de acţiuni. În semestrul II anul 2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 55 acţiuni. 

Pentru aceste 55 de acţiuni este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul de realizare şi alte detalii, 

în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare 

al acţiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea 

acţiunilor, dificultăţi şi provocări privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele 

probatoare care demonstrează realizarea acţiunii. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea 

acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acţiuni realizate – albastru; acţiuni 

realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, acţiuni desuete – portocalie.  

 

Din cele 55 acţiuni scadente la data de 31 decembrie 2016 – 42 sunt realizate, 9 realizate parţial, 2 

nerealizate, iar 2 acțiuni desuete. 

 

Din cele 42 de acțiuni realizate, 5 sunt realizate pentru perioada de raportare, iar din cele 9 acțiuni realizate 

parțial, o acțiune este realizată parțial pentru perioada de raportare. 

 

Lilian Darii:  

Raportul a fost revizuit, și s-a constatat că multe acțiuni conțin informații neactualizate la perioada în care ne 

aflăm. 

Ion Guzun:  
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Am analizat atent raportul și am depistat informație neactualizată. De exemplu, la acțiunea 3.1.3 pct.8 ultima 

informație este din anul 2015. Avînd în vedere că raportul nu este ajustat la realitat, nu putem să-l aprobăm în 

această variantă. 

Mihaela Burduja:  

Sunt de acord cu colegii. Avem în față un raport cu informație din anul 2015, îndeosebi în acțiunile ce țin de 

domeniul CNAJGS. 

Alexandra Nica:  
Informația prezentată ce ține de acțiunile realizate de Institutul Național de Justiție este actualizată. 

 

Dumitru Visternicean:  

Reieșind din cele expuse mai sus, sunt careva propuneri de soluționare a acestei situații? 

Lilian Darii:  

O soluție eficientă și rezonabilă ar fi ca fiecare instituție vizată să completeze raportul dat cu informația 

actualizată și ajustată la realitate, deoarece pot fi unele lacune și din celelalte semestre, iar secretariatul urmează 

să compileze aceste informații întru asigurarea creării unui raport veridic și integrat. 

 

Concluzie: membrii Grupului de lucru au decis ca instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor din 

Pilonul III să actualizeze și să prezinte Secretariatului Grupurilor de lucru informația actualizată, inclusiv și 

actele probatoare. 

 

Subiectul II. 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. 

 

Dumitru Visternicean: 

S-a decis întreruperea ședinței Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al Strategiei de 

reformă a sectorului justiției pentru data de 23 februarie 2017. 

  

 

Dumitru Visternicean: 

A continua şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III întreruptă la data de 14 februarie 

2017. A fost prezentat proiectul de agendă pentru ședința din 23 februarie 2017. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia, Runda de discuții cu privire la 

conținutul Raportului anual 2016 privind Pilonul III. Aprobarea raportului. 

 

 

Subiectul II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2016 privind Pilonul III.  

 

 

Act. 3.3.4. punct. 2 Monitorizarea implementării Legii nr. 87 din 21 aprilie 2011 privind repararea de către 

stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului 

la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Act. 3.3.4. punct. 1 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor 

judecătoreşti privind noul mecanism de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea 

în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii 

 

Votat unanim – realizată. 

 

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

profesională.  

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

Acţ. 3.1.3 punct. 8 Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat 
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Votat unanim – realizată. 

 

Acţ. 3.1.3 punct.5 Instituționalizarea sistemului de asistență juridică primară pentru localitățile rurale și 

urbane 

 

Votat unanim – realizată. 

 

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 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

Notă: Grupul de lucru a luat în considerație faptul că acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul De Acțiuni 

pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Activitate în Sistemul de Acordare a Asistenței Juridice 

Garantate De Stat Pentru Anii 2015-2017 

 

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

profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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

conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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

 

Votat unanim – 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 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

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

judecătoreşti, inclusiv a hotărârilor CEDO 

 

Votat unanim – realizată parțial. 

 

Acţ. 3.1.3 pct.4 Monitorizarea asistenței juridice primare acordate de asociaţiile obşteşti 

 

http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
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Votat unanim – nerealizată. 

Notă: Grupul de lucru a luat în considerație faptul că acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul De Acțiuni 

pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Activitate în Sistemul de Acordare a Asistenței Juridice 

Garantate De Stat Pentru Anii 2015-2017 

 

Acţ. 3.1.3 pct.6 Efectuarea studiului privind  necesitatea unor noi metode de asistență juridică primară 

 

Votat unanim – nerealizată. 

 

Notă: Grupul de lucru a luat în considerație faptul că acțiunea respectivă a fost inclusă în Planul De Acțiuni 

pentru anul 2017 de implementare a Strategiei de Activitate în Sistemul de Acordare a Asistenței Juridice 

Garantate De Stat Pentru Anii 2015-2017 

 

În cadrul ședinței Grupului de coordonare și monitorizare al Pilonului III a fost propusă ca acțiunea Act. 3.3.1. 

punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului 

să fie votată ca realizată din motivul că Regulamentul cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și 

deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 20 iulie 

2016, ceea ce corespunde indicatorilor acțiunii. 

 

Votat unanim – realizată. 

 

 

Subiectul III. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2016 al Pilonului III 

 

 

Grupul de coordonare și monitorizare al Pilonului III a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul 

Anual pentru anul 2016 al Pilonului III. 

 

Subiectul II. 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. 

 

Dumitru Visternicean: 

A declara închisă ședința Grupului de lucru al Pilonului III. 

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. A fost aprobat Raportul annual pentru anul 2016 al Pilonului III. 

2. A fost stabilită următoarea ședință pentru luna martie 2017. 

3. Instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor din Pilonul III să actualizeze și să prezinte 

Secretariatului Grupurilor de lucru informația actualizată, inclusiv și actele probatoare. 

2. Instituțiile vizate vor fi repetat notificate despre prezentarea actelor probatoare, care nu au fost transmise 

către secretariat. 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data următoarei ședinței este luna martie 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.  

 

http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
http://www.cnajgs.md/ro/strategii-si-planuri/planul-de-actiuni-pentru-anul-2017-de-implementare-a-strategiei-de-activitate-in-sistemul-de-acordare-a-asistentei-juridice-garantate-de-stat-pentru-anii-2015-2017
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VII. Semnături  

 

       Președinte al Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                               Dumitru Visternicean                                                                 Cristina Croitor         

                                                      

 
[ 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 Mihaela Burduja Consultant în cadrul Aparatului administrativ al CNAJGS 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiţiei 

5 Alexandra Nica Institutul Național al Justiției 

6 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

7 Ion Guzun Consilier juridic CRJM 

8 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii invitaţi  

1 Denis Arcușa National Legal Officer 

2 Cristina Josanu Asociația Promo Lex 

C. Secretariat  

1 Cristina Croitor Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

2 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Republica Moldova 

3 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

4 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

5 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

 


