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Data: 20 decembrie 2016 

Şedinţa nr. : 09/16 

Locul desfăşurării: Sala festivă (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: 

 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

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 

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

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

 

Ministerul Justiției 

Acţ.3.2.2 punct.1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii 

conexe sistemului justiţiei 

Acţ.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 

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

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

profesie conexă sistemului justiţiei 

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 

 

Institutul Național al Justiției 

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 

 

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. 

 

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  

 

Dumitru Visternicean: 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
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A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III și, în condiția lipsei unor 

propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul 

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia. 

 

Subiectul I. Monitorizarea modului de implementare a acțiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut în Planul de Acțiuni 

 

Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

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 

 

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

 

Votat unanim – nerealizată  

 

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

 

Votat unanim – nerealizată  

 

Ministerul Justiției 

Acţ.3.2.2 punct.1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile reprezentanţilor fiecărei profesii 

conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acţ.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 

 

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

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

profesie conexă sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată pentru executori și desuetă pentru celelalte profesii (notari, avocați, mediatori, experți 

judiciari, administratori ai procedurii de insolvabilitate, traducători/interpreți) 

 

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 
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Institutul Național al Justiției 

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 justiţie 

Alexandra Nica: Situația nu s-a schimbat din noiembrie 2016, însă am primit răspuns la demersurile noastre 

doar de latrei instituții. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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. 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

  

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.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 va fi stabilită ulterior. 

- 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                                                                      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 Mihaela Burduja Consultant CNAJGS 
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3 Palamarciuc Aurelia Consilier Aparatul administrativ al CNAJGS 

4 Elena Poalelungi Ministerul Justiţiei 

5 Alexandra Nica Institutul Național al Justiției 

6 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

8 Ion Guzun Director de program CRJM 

9 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii invitaţi  

1 Alina Secrieru National Legal Officer 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Carolina Hanganu Uniunea Notarilor din Moldova 

2 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

3 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

4 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

 


