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PILONUL  III. ACCESUL LA JUSTIȚIE ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI  

 

 

I. ASPECTE GENERALE  

 

Progresul realizării acțiunilor din Planul de acțiuni. Pilonul III al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (în continuare Strategia) 

conține dispoziții cu privire la aspectele de fortificare a sistemului de acordare a asistenței juridice garantate de stat, de consolidare a capacităților instituționale și 

dezvoltarea profesională a profesiilor conexe sistemului justiției și de executare efectivă a hotărârilor judecătorești. Conform Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 55 de acțiuni. În baza acestui document, s-a elaborat Planul de activitate pentru 

implementarea Pilonului III  al Strategiei în anul 2012, care a fost aprobat în ședința Grupului de lucru din data de 10 iulie 2012. În baza Planului de acțiuni și a 

Planului de activitate, în anul 2012 urmau a fi implementate și monitorizate 27 de acțiuni. Analiza modului de realizare a acestor acțiuni este prezentată mai jos în 

tabelul cu informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei. Astfel, au fost 

reflectate informații cu privire la: termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriate cu donatori pentru 

realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de realizare al acțiunilor, acte probante. Pentru a oferi un impact vizual cu privire la implementarea 

acțiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – 

roșu.  

 

Dintre cele 27 de acțiuni prevăzute pentru a fi realizate în 2012, la sfârșitul anului de raportare – 17 acțiuni au termen de scadență, 10 se referă la un termen mai mare 

de realizare sau, după caz, comportă un caracter continuu. Dintre acțiunile scadente la data de 31 decembrie 2012 – 5 sunt realizate, 7 sunt realizate parțial  iar 5 

sunt nerealizate. Dintre cele 10 acțiuni cu termen de realizare mai mare, în virtutea specificului individual al acțiunii, 3 acțiuni le putem aprecia ca realizate (în 

conformitate cu planul instituției pentru perioada raportată), 7 ca nerealizate (conform tabelului indicativ de mai jos). 

 

Metodologie. Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru implementarea acțiunilor (conform Planului de acțiuni: 

Ministerul Justiției, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Institutul Național al Justiției, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești) 

prin intermediul Rapoartelor de activitate anuale care au fost recepționate de către Secretariat până la 25 ianuarie, 2012. Totodată, au fost luate în considerare 

deciziile, notele, comentariile și sugestiile expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul III pe parcursul celor 8 ședințe întreprinse în primul an de 

monitorizare a implementării Strategiei și Planului de acțiuni.  

 

Acțiuni scadente la sfârșitul anului 2012 Acțiuni realizate Acțiuni realizate parțial Acțiuni nerealizate 

17 5 7 5 

100% 30% 40% 30% 

 

 

                                                 
1
 Raportul a fost aprobat în ședința Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției din data de 4 

februarie 2013 și reflectă situația implementării acțiunilor pînă la această dată. 
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Acțiuni cu caracter continuu sau care au  

un termen mai mare 

Acțiuni realizate 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni realizate parțial 

(pentru perioada raportată) 

Acțiuni nerealizate 

(pentru perioada raportată) 

10 3 - 7 

100% 30% - 70% 

 
*** 

A. Acțiuni nerealizate (scadente): 

1. Acțiunea 3.2.1. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești și a Codului de executare nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004. 

2. Acțiunea 3.2.9. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale și medicale existent al reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției.  

3. Acțiunea 3.3.1. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficiențelor în domeniul executării hotărârilor judecătorești.  

4. Acțiunea 3.3.1. punct. 3. Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor CrEDO. 

5. Acțiunea 3.3.3. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării deficiențelor din sistemul de management al informației și de comunicare, 

inclusiv în ceea ce privește accesul la bazele de date.   

 

*** 

B. Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1. Acțiunea 3.1.1. punct. 4. Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistența juridică garantată de stat.  

2. Acțiunea 3.2.1. punct. 1. Revizuirea criteriilor de selectare a avocaților care acordă asistență juridică calificată garantată de stat și transparenței procesului de selectare a avocaților.  

3. Acțiunea 3.2.1. punct. 4. Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat.  

4. Acțiunea 3.3.1. punct. 1. Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării hotărârilor judecătorești, inclusiv a hotărârilor CEDO.  

5. Acțiunea 3.3.2. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind activitatea Comisiei de licențiere și a Colegiului disciplinar în vederea identificării modalităților de consolidare 

instituțională și funcțională a acestor instituții.  

6. Acțiunea 3.3.2. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării instituționale și funcționale a Comisiei de licențiere și a Colegiului 

disciplinar.  

7. Acțiunea 3.3.5. punct. 1. Efectuarea unui studiu referitor la eficiența mecanismului existent de recunoaștere și executare a hotărârilor emise de instanțele judecătorești străine.  

 

*** 

C. Acțiuni nerealizate (cu termen mai mare): 

1. Acțiunea 3.2.1. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind funcționarea fiecărei profesii conexe sistemului justiției (trimestrul I, 2013).  

2. Acțiunea 3.1.1. punct. 5. Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor solicitanților de asistență juridică garantată de stat (trimestrul III, 2013) 

3. Acțiunea 3.1.2. punct. 7. Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenței juridice calificate garantate de stat și în funcție de rezultate implementarea unui 

proiect pilot (trimestrul II, 2013) 

4. Acțiunea 3.2.2. punct. 1. Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/ acțiunile reprezentanților fiecărei profesii conexe sistemului justiției (trimestrul IV, 2013) 

5. Acțiunea 3.2.3. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanții fiecărei profesii conexe sistemului justiției 

(trimestrul III, 2013).  

6. Acțiunea 3.2.5. punct. 1. Elaborarea curriculei pentru instruirea inițială și a planului de învățământ pentru instruirea continuă a reprezentanților profesiilor conexe sistemului 

justiției (trimestrul II, 2013).  

 

 

 



RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL III 
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL  IV 2012 

 
 

 



RAPORT ANUAL 2012 - PILONUL III 
PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV, 2011 – TRIMESTRUL  IV 2012 

 
II. ASPECTE SPECIFICE  

Numărul  domeniului 

de intervenție, 

numărul şi denumirea 

acţiunii, conform 

Planului de acţiuni 

Indicatorii de 

rezultat 

prevăzuţi de 

Planul de 

acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

realizarea 

acțiunii 

Instituția 

responsabilă 

conform 

Planului de 

acțiuni 

Măsurile întreprinse 

de către instituția responsabilă 

 

Nivelul de 

realizare 

al acțiunii 

 

Mijloacele 

financiare alocate 

(planificate); 

cheltuieli reale 

(efective) / mii lei; 

asistența 

recepționată 

în vederea 

realizării acțiunii  

 

Dificultăţi, 

riscuri, concluzii, 

recomandări 

 

Documente probatoare 

Direcția Strategică 3.1.  Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

Act. 3.1.1. punct. 1 
Elaborarea proiectului  

de  modificare a Legii  

nr. 198-XVI din 26 iulie 

2007 privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat în vederea creării 

aparatului 

administrativ al 

Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa 

Juridică Garantată de 

Stat şi a oficiilor 

teritoriale ale acestuia 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

3. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

4. Schema de 

încadrare  a 

personalului 

aprobată 

5.Numărul de 

personal 

angajat 

Trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr. 417 

din 21 septembrie  2011 a  fost creat 

grupul de lucru  pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale.. Au fost introduse în 

textul Legii cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat reglementări privind 

activitatea directorului executiv şi a 

aparatului administrativ al Consiliului. 

Legea de modificare şi completare nr. 

112 publicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2012, nr.149-154, 

art.488, accesibilă pe: 

 http://lex.justice.md/md/344079/ 

Acţiune 

realizată   

Fundația SOROS 

Moldova. Proiectul 

urmează să aibă 

valoare totala de  

77 000  USD 

pentru o perioadă 

de 2 ani. 

Durata  

Proiectului: 

decembrie 2012 – 

decembrie 2014. 

 

Numărul de personal 

este concretizat. 

Toate cele 5 unităţi 

prevăzute  au fost 

deja selectate. 

 

-  OMJ  nr. 417 din 

21.09.2011 

- Studiu efectuat 

- Nota informativă la 

Proiectul legii.  

- Legea de modificare şi 

completare   nr. 112 

din 18.05.2012 accesibilă 

pe: 

http://lex.justice.md/md/3

44079/ 

- Hotărârea de Guvern nr. 

1108 din 25.09.2006 

privind salarizarea 

personalului unor instituţii 

finanţate de la buget, 

accesibilă la:  

http://lex.justice.md/index.

php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=317372 

- OMJ nr. 404 din 

05.09.2012 

- Hotărârea CNAJGS nr. 9 

din 02.08.2012 cu privire 

la aprobarea efectivului-

limită al aparatului 

administrativ 

- Hotărârea CNAJGS nr. 

15 din 03.09.2012 cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

activitate al aparatului 

administrativ al CNAJGS  

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=317372
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accesibilă la:  

http://lex.justice.md/index.

php?action=view&view=d

oc&lang=1&id=345340  

-  Hotărârea CNAJGS 

nr.11 din 03.09.2012 cu 

privire la aprobarea 

conceptului proiectului 

fişei postului a statului de 

personal al aparatului 

administrativ al CNAJGS 

-  Hotărârea nr. 12 din 

03.09.2012 cu privire la 

numirea în funcţie de 

director executiv al 

CNAJGS. 

Hotărârile nominalizate 

pot fi accesate şi la adresa: 

http://www.cnajgs.md/ro/c

adrul-normativ.html  

 

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 

 

 

1. Analiză 

efectuată şi 

recomandări 

formulate 

2. Schema de 

încadrare a 

personalului 

ajustată 

Trimestrul  II 

2013 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

- Acţiune  

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

42,7 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

Efectuarea unui 

studiu privind 

necesităţile de 

personal în OT va fi 

realizată după 

implementarea soft-

ului de evidenţă a 

datelor statistice. 

Acest soft va permite 

eficientizarea lucrului 

şi va diminua parţial 

necesitatea angajării 

unui număr de 

personal adiţional. 

Implementarea 

acţiunii este iniţiată 

în anul 2013. Pentru 

anul 2012 nu au fost 

disponibile resurse 

financiare pentru 

efectuarea studiului. 

 

- 

Act. 3.1.1. punct. 3 

Elaborarea proiectului 

de  modificare a unor 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

Trimestrul  I 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Prin Ordinul Ministrului justiţiei nr.  417 

din 21 septembrie 2011 a fost creat  

grupul de lucru pentru modificarea şi 

Acţiune 

realizată 

-  Legea de modificare  

nr. 112 din 18 mai 

2012 în Monitorul 

-  Ordinul Ministrului 

justiţiei nr.  417 din 21 

septembrie 2011 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=345340%20
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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acte legislative (Codul 

de procedură civilă, 

Legea privind asistenţa 

juridică garantată de 

stat, Codul 

contravenţional etc.) 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Finanţelor, 

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

completarea legislaţiei privind acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat în 

cauzele non-penale. 

Grupul de lucru a studiat legislaţia altor 

state în domeniu şi a elaborat  Proiectul 

de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care a 

fost remis Guvernului spre examinare 

prin scrisoarea nr. 03/10074 din 16 

decembrie 2011. Acest proiect a fost 

adoptat prin Legea nr. 112 din 18 mai 

2012. 

 

Oficial nr. 149 – 154 

din 20 iulie 2012. 

-  Nota informativă la 

Proiectul legii 

-  Legea de modificare şi 

de completare nr. 112 din 

18 mai 2012 accesibilă pe:  

http://lex.justice.md/md/3

44079/ 

Act. 3.1.1. punct. 4  

Elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a 

cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

 

 

 

 

1. Grup de 

lucru creat  

2. Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul IV 

2012   
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

 

 

Prin OMJ nr. 541 din 10.12.2012 a fost 

creat grupul de lucru pentru elaborarea 

mecanismului de recuperare a 

cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. Prima şedinţă a 

grupului de lucru a avut loc la 

19.12.2012. 

 

Acţiune  

realizată 

parțial  

Fundaţia SOROS 

Moldova va acorda 

asistenţă financiară 

în valoare de 4000 

USD pentru 

angajarea a 2 

experţi şi 

organizarea unei 

mese rotunde.  

Resursele 

financiare sunt 

alocate pentru anul 

2013. 

Fiind un subiect 

complex care 

necesită o analiză 

suplimentară 

realizarea acţiunii 

este în întârziere. 

Se recomandă 

extinderea termenului 

de realizare. 

 

OMJ nr. 541 din 

10.12.2012 cu privire la 

crearea grupului de lucru 

pentru elaborarea 

mecanismului de 

recuperare a cheltuielilor 

pentru asistenţă juridică 

garantată de stat. 

Act. 3.1.1. punct. 5  

Elaborarea 

mecanismului de acces 

la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor 

solicitanţilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat  

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

 

Trimestrul III  

2013  
Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor,  

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Pentru implementare este necesar 

accesul Oficiilor teritoriale ale CNAJGS 

la bazele de date (fiscale, cadastru, 

registru etc.) 

În acest context în luna aprilie 2012 

CNAJGS a remis solicitări de acordare a 

accesului la bazele de date pentru Oficiile 

teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. 

Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. 

Inspectoratul Fiscal şi Î.S. Cadastru au 

refuzat accesul la bazele de date ce le 

deţin. Î.S. CRIS Registru şi CNAS admit 

posibilitatea conectării la bazele de date, 

însă informaţia deţinută de aceştia este 

facultativă şi nu permite a verifica în 

întregime capacitatea de plată a 

solicitanţilor. Prin scrisoarea MJ nr. 

03/7511 din 13.09.2012 s-a creat grupul 

Acţiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

 Refuzul instituţiilor 

care deţin bazele de 

date de a acorda 

accesul Oficiilor 

teritoriale la 

informaţiile fiscale 

pentru a verifica 

veniturile 

solicitanţilor. 

 

Grupul sectorial 

pentru Pilonul III a 

sugerat de a include 

reprezentantul CNAS 

în componența 

Grupului de lucru 

pentru elaborarea 

mecanismului 

respectiv, în vederea 

asigurării unei 

Scrisoarea MJ nr. 03/7511 

din 13.09.2012 s-a creat 

grupul de lucru. 

Scrisorile CNAJGS nr. 21, 

22, 23, 24 din 25.04.2012. 

http://lex.justice.md/md/344079/
http://lex.justice.md/md/344079/
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de lucru din reprezentanţi ai MTIC, IFPS, 

CNAS, Cadastru, CNAJGS.   

 

comunicări și 

colaborări eficiente.  

Act. 3.1.1. punct. 6 

Monitorizarea 

implementării normelor 

în domeniul asistenţei 

juridice garantate de 

stat şi, după caz, 

ajustarea cadrului 

normativ şi instituţional  

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

 

 

Trimestrul IV  

2014 

 

Ministerul 

Justiţiei,  

Consiliul 

Naţional pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Uniunea 

Avocaţilor 

Raportul de monitorizare  

al Legii nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de 

stat a fost elaborat în conformitate cu 

Metodologia aprobată prin Hotărârea de 

Guvern nr. 1181 din 22.12.2010 privind 

monitorizarea procesului de 

implementare a legislaţiei şi a Hotărârii 

Guvernului nr.54 din 30.01.2012 cu 

privire la aprobarea listei actelor 

legislative şi normative care vor fi 

monitorizate de către organele centrale de 

specialitate ale administraţiei publice. 

Acţiune 

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

- - - Raportul de monitorizare 

realizat pentru Semestrul 

II, 2011 

- Raport de monitorizare 

realizat pentru Semestrul 

I, 2012, accesibil pe: 

http://justice.gov.md/page

view.php?l=ro&idc=220& 

 

Act. 3.1.2. punct. 1 

Revizuirea criteriilor de 

selectare a avocaţilor 

care acordă asistenţă 

juridică calificată 

garantată de stat şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului de selectare 

a avocaţilor 

 

1. Proiectul de 

modificare a 

Regulamentului 

cu privire la 

concursul de 

selectare a 

avocaţilor 

pentru 

acordarea  

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de 

stat, elaborat şi 

aprobat 

 

Trimestrul IV 

2012 

 

Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Uniunea 

Avocaţilor 

 

 

 

 

 

 

Implementarea acţiunii date a fost 

iniţiată. La 16 iulie 2012, CNAJGS a 

adoptat Hotărârea nr. 8 cu privire la 

formarea grupului de lucru pentru 

revizuirea criteriilor de selectare a 

avocaţilor care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat. În cadrul şedinţei 

Grupului de lucru au fost revizuite 

criteriile de selectare. 

Acţiune  

parțial 

realizată  

Fundaţia SOROS 

Moldova va acorda 

asistenţă financiară 

în anul 2013 în 

valoare de 1500 

USD pentru 

angajarea unui 

expert şi 

organizarea unei 

mese rotunde. 

Au fost stabilite  

criteriile care trebuie 

să le întrunească 

avocatul pentru a fi 

eligibil de a acorda o 

astfel de asistenţă, 

urmează a fi 

definitivate şi 

coordonate cu UA 

din RM.  

Solicităm extinderea 

termenului de 

realizare pentru 

Trimestrul II, anul 

2013. 

 

Hotărârea CNAJGS nr. 8 

din 16.07.2012 

 accesibilă pe: 

http://www.cnajgs.md/ro/c

adrul-normativ.html  

Act. 3.1.2. punct. 6  

Elaborarea 

metodologiei de 

planificare a 

cheltuielilor pentru 

serviciile de asistenţă 

juridică garantată de 

stat 

 

Metodologie 

elaborată 

Trimestrul II 

2012  
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Avocaţilor 

Necesităţile de asistenţă juridică au fost 

estimate în baza datelor statistice 

disponibile. Sistemul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat 

funcţionează în baza resurselor financiare 

alocate pe baza unor calcule estimative 

ale CNAJGS şi ale Ministerului Justiţiei. 

Costurile au fost estimate, estimările au 

fost incluse în propunerea de buget. 

Planificarea bugetară este reflectată în 

Cadrul bugetar de cheltuieli pe termen 

mediu 2013-2015. 

 

Acţiune 

realizată  

- O metodologie 

distinctă pentru 

sistemul de asistenţă 

juridică garantată de 

stat nu a fost 

elaborată, CNAJGS 

urmând procesul 

general de planificare 

bugetară. 

- 

http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
http://www.cnajgs.md/ro/cadrul-normativ.html
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Act. 3.1.2. punct. 7 

Efectuarea unui studiu 

privind noile metode de 

acordare a asistenţei 

juridice calificate 

garantate de stat şi, în 

funcţie de rezultatele 

studiului, 

implementarea unui 

proiect pilot 

 

1. Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

2. După caz, 

proiectul pilot 

implementat 

Trimestrul II 

2013 
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat, 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 

 

 

- Acțiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

172 mii lei (alocat 

din buget pentru 

2013) 

 

 

 

 

 

 

Studiul urmează a fi 

efectuat până la finele 

Trimestrului II, anul 

2013 

Implementarea 

acţiunii este iniţiată 

în anul 2013. Pentru 

anul 2012 nu au fost 

disponibile resurse 

financiare pentru 

efectuarea studiului. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Act. 3.1.3. punct. 1 

Testarea sistemului de 

asistenţă juridică 

primară acordată de 

parajuriştii comunitari 

 

 

1. Testare 

desfăşurată 

2. Raport de 

evaluare 

întocmit, 

recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2013 
Consiliul 

Naţional 

pentru 

Asistenţa 

Juridică 

Garantată de 

Stat,  

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei 

 

 

 

Testarea este în faza de desfăşurare. La 

acest moment  derulează al 2-lea proiect 

de testare. E vorba de 23 de parajurişti 

care operează în 23 de localităţi ale RM.  

Proiectul precedent s-a finalizat în  luna 

mai 2012 cu elaborarea şi lansarea unui 

Raport de evaluare detaliat despre cum 

trebuie să fie implementat mecanismul de 

asistenţă juridică primară prin 

intermediul implicării parajuriştilor.  

Pilotarea/testarea constă în elaborarea 

curriculei, pregătirii iniţiale, continue, 

oferirea de asistenţă juridică în 

comunităţile rurale pilotate, transferul de 

cazuri complicate juridic către OT ale 

CNAJGS şi avocaţii publici. 

Proiectul va continua în 2013 şi în 2014.  

 

Acţiune 

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

Guvernul Suediei, 

Fundaţia SOROS 

Moldova, 

Programul pentru 

Drepturile Omului 

şi Buna Guvernare 

din cadrul 

Fundaţiilor pentru 

o societate 

deschisă, 

Budapesta 

(în  anul 2012, a 

alocat suma de  

aprox. 150.000 

USD) 

Activitatea 

parajuriştilor 

continuă 

Principalele concluzii ale 

unui proiect-pilot şi 

recomandări pentru 

extinderea reţelei de 

parajurişti în R. Moldova, 

accesibil pe: 

http://cnajgs.md/ro/inform

atie-utila.html 

Ghid metodologic pentru 

parajurişti: 

accesibil pe:   
http://cnajgs.md/ro/inform

atie-utila.html 

 

Direcţia strategică 3.2.  Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor judecătoresc, expert 

judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret). 

Act. 3.2.1. punct. 1  

Efectuarea unui studiu 

privind funcţionarea 

fiecăreia dintre 

profesiile conexe 

sistemului justiției 

 

 

 

1. Studii 

efectuate şi 

recomandări 

formulate 

2. Numărul de 

discuţii publice 

desfăşurate 

Trimestrul II 

2013 
Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

 

 

 

Pentru realizarea acestui Studiu a fost 

solicitat suportul din partea Ambasadei 

SUA. În acest sens Ambasada SUA a 

organizat 3 concursuri de grant - uri 

pentru societatea civilă cu scopul de a 

identifica  potențiale ong-uri care să aibă 

în Termenii de referință a grant-ului 

realizarea Studiului respectiv. Termenul 

limită pentru aplicare a fost 30 noiembrie 

2012, Ministerul Justiției este în așteptare 

de rezultate privind ong-ul desemnat.  

Acţiune ne-

realizată 

pentru 

perioada de 

raportare                                                    

Ambasada SUA În 2012 nu a fost 

identificat încă un 

potențial ong care să 

realizeze acest 

Studiu. 

Anunțul cu privire la 

concursul de Grant-uri al 

Ambasadei SUA.  

http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Principalele%20concluzii%20ale%20unui%20proiect-pilot.pdf
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Act.3.2.1. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a Legii 

nr. 113 din 17 iunie 

2010 privind executorii 

judecătorești și a 

Codului de executare  

nr. 443-XV din 24 

decembrie 2004   

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei,  

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acţiune ne-

realizată 

 

 

 

 

- - - 

Act. 3.2.1 punct. 4  

Elaborarea unei noi 

legi cu privire la 

notariat  

 

 

1. Grup de 

lucru creat 

2. Proiect de 

lege elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei 

 

În trimestrul III al anului 2011 în data de 

15 iulie prin Ordinul Ministrului justiției 

nr. 298 a fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea noilor reglementări privind 

reformarea notariatului.  În componența 

grupului de lucru au fost incluși 3 notari 

publici, reprezentanți ai asociațiilor 

obștești a notarilor și 2 persoane din 

partea societății civile.  

S-a decis de a elabora un set din 3 

proiecte de legi : 

- Proiectul de lege cu privire la 

organizarea activității notarului, 

- Proiectul de lege cu privire la procedura 

notarială, 

- Proiectul de lege cu privire la taxele 

notariale.  

În perioada 15-17 noiembrie 2012, s-a 

desfășurat atelierul de lucru pentru 

elaborarea proiectului legii cu privire la 

notariat. În cadrul ședinței Grupului de 

lucru pentru Pilonul III din data de 10 

decembrie 2012 s-a discutat doar despre 

conceptul primului proiect de lege 

propus. Astfel, s-a decis ca să se 

considere acțiune parțial realizată.  

 

Acțiune 

realizară 

parțial   

În perioada  

24-29 iulie 

Fundația Germană 

pentru Cooperare  

Juridică 

Internațională a 

organizat o vizită 

de studiu în 

Germania, Berlin 

pe tema dreptului 

notarial.  

Lipsa de comunicare 

și conlucrare între 

Ministerul Justiției și 

comunitatea notarilor 

în vederea realizării 

acestei acțiuni 

 

-  Ordinul Ministrului 

justiției nr. 298 din 15 

iulie 2011.  

- Proiectul de lege cu 

privire la organizarea 

activității notarului 

(prezentat în cadrul 

ședinței Grupului de lucru 

pentru Pilonul III din data 

de 10 decembrie, 2012). 

- Nota informativă la 

proiectul de lege.  

Act. 3.2.2. punct. 1  

Elaborarea 

standardelor de calitate 

pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor 

fiecărei profesii conexe 

sistemului justiţiei 

 

 

1. Grupuri de 

lucru create 

2. Standarde 

elaborate şi 

aprobate 

Trimestrul IV 

2013 

Organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției, 

Ministerul 

Justiţiei 

- Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare  

- - - 
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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 

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul III 

2013  
Ministerul 

Justiţiei,  

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiție 

- Acțiune 

nerealizată 

pentru 

perioada de 

raportare 

- - - 

Act. 3.2.5. punct. 1  

Elaborarea curriculei 

pentru instruirea 

iniţială şi a planului de 

învățământ pentru 

instruirea continuă a 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei 

 

Curricula şi 

planul de 

învățământ 

elaborate  

Trimestrul II 

2013  
Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

justiției 

La 26 decembrie a fost organizată prima 

ședință de lucru cu reprezentanții 

profesiilor conexe. La ședință s-a 

convenit ca fiecare instituție să prezinte 

tematicile de instruire, ulterior INJ va 

elabora planurile de învățămînt, va 

selecta formatorii prin concurs și se vor 

elabora curriculele. 

 

 

Acțiune ne-

realizată  

pentru 

perioada de 

raportare 

- - lipsa cadrului 

legislativ și normativ; 

- lipsa mijloacelor  

necesare pentru 

elaborarea 

curriculelor. 

Se recomandă,  

modificarea cadrului 

legislativ și normativ. 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediului INJ. 

- închirierea spațiilor 

de studii. 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 

 

- 

Act. 3.2.9. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind regimul fiscal, 

de asigurări sociale şi 

medicale existent al 

reprezentanţilor 

profesiilor conexe 

sistemului justiţiei  

 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei, 

Ministerul 

Sănătăţii, 

organele de 

autoadministrare 

ale profesiilor 

conexe 

sistemului 

Pentru realizarea acestui Studiu a fost 

solicitat suportul din partea Ambasadei 

SUA. În acest sens Ambasada SUA a 

organizat 3 concursuri de grant - uri 

pentru societatea civilă cu scopul de a 

identifica  potențiale ong-uri care să aibă 

în Termenii de referință a grant-ului 

realizarea Studiului respectiv. Termenul 

limită pentru depunerea dosarelor 

candidaților a fost 30 noiembrie 2012. 

Ministerul Justiției este în așteptarea 

rezultatelor concursului respectiv.  

 

Acțiune ne-

realizată  

Ambasada SUA  În 2012 nu a fost 

identificat încă un 

potențial ong care să 

realizeze acest 

Studiu. 

Anunțul cu privire la 

concursul de Grant-uri al 

Ambasadei SUA. 
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justiției 

 

 

Direcţia strategică 3.3. Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 1 

Monitorizarea 

impactului 

reglementărilor actuale 

în domeniul executării 

hotărârilor 

judecătoreşti, inclusiv a 

hotărârilor CEDO 

 

1. Monitorizare 

desfăşurată 

2. Raport de 

monitorizare 

întocmit şi 

difuzat 

Trimestrul  III 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Având în vedere atribuţiile Comitetului 

de Miniştri a Consiliului Europei (CM-

DH), în calitate de unica autoritate de 

supraveghere în sfera executării 

hotărârilor CEDO, în conformitate cu art. 

46 din Convenţia Europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale. Astfel, pentru 

elaborarea studiului de monitorizare a 

impactului este necesar de a lua în 

consideraţie şi rezultatele Raporturilor 

anuale ale CM, inclusiv si pentru 

perioada vizată a anului trecut. 

Rapoartele anuale ale CM se prezintă 

mereu la începutul anului pentru perioada 

anului precedent şi care poate fi 

consultate pe pagina web a CM-DH 

(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ex

ecution/Documents/Publications_en.asp)  

 

Pentru realizarea raportului privind 

executarea hotărârilor judecătoreşti 

naţionale, au fost solicitate de la UNEJ - 

Informația  cu  privire  la numărul  de 

hotărâri judecătorești  aflate la  executare 

precum și altă informație relevantă. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial  

-  Este logic imposibilă 

monitorizarea 

procesului în termenii 

stabiliţi. Mai mult, 

monitorizarea 

impactului este un 

proces de lungă 

durată şi poate 

impune observarea 

unor efecte ale 

aplicării legislației şi 

a unor acţiuni cu 

termen lung. 

Respectiv, nu poate fi 

prezentat decât un 

raport preliminar şi 

doar după elaborarea 

raportului anual al 

CM-DH. În 

concluzie, 

monitorizarea este un 

proces continuu şi 

necesită timp 

suplimentar, iar 

elaborarea raportului 

trebuie să ţină cont de 

mai mulţi factori 

externi.  

În acest sens, se 

impune prelungirea 

termenelor de 

examinare şi realizare 

a acestor acţiuni. 

 

Informația cu privire la 

monitorizarea executării 

hotărârilor CEDO  

accesibilă pe pagina web: 

  

http://www.coe.int/t/dghl/

monitoring/execution/repo

rts/pendingcases_FR.asp?

CaseTitleOrNumber=&Sta

teCode=MDA&SectionCo

de= 

 

Act. 3.3.1. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea înlăturării 

deficienţelor în 

domeniul executării 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

Au fost identificate unele modificări ce 

pot fi operate în Codul de executare, atât 

drept urmare a activităţii Colegiului 

disciplinar, precum şi propunerilor  

prezentate de Uniunea Naţională a 

executorilor judecătoreşti.  Totuşi aceste  

amendamente sunt nesemnificative şi nu 

Acțiune ne- 

realizată  

- - - 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Documents/Publications_en.asp
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hotărârilor 

judecătoreşti 

Guvernului  

 

vor acoperi  integral executarea acestei 

acţiuni.  

Astfel, urmează a fi publicat pe site-ul 

ministerului justiţiei şi, respectiv 

mediatizat ulterior un anunţ privind 

lansarea iniţiativei de modificare a 

Codului de executare în vederea 

înlăturării deficienţelor  executării 

hotărârilor judecătoreşti 

 

Act. 3.3.1. punct. 3 

Elaborarea 

regulamentului privind 

executarea hotărârilor 

Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului 

 

 

  

 

Proiect de 

regulament, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Trimestrul IV 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Elaborarea unui eventual regulament de 

executare trebuie să ia în consideraţie 

reformele întregului sistem de executare a 

hotărârilor CEDO, sistem care este supus 

actualmente procesului de reformare de 

către CM, în contextul declaraţiilor de la 

Interlaken, Izmir şi în special, reforma de 

la Brighton. Având în vederea că acum, 

în cadrul implementării in integrum a 

reformei sectorului justiţiei în general, şi 

în mod special urmare a modificărilor 

legislative a codurilor de procedură civilă 

şi penală, s-a schimbat rolul si atribuţiile 

autorităţilor şi a Agentului 

Guvernamental în ce priveşte executarea 

hotărârilor CEDO. În consecinţă, 

elaborarea regulamentului trebuie să fie 

realizată în conformitate cu noile 

modificări legislative şi ţinând cont de 

reformele căruia este supus actualmente 

CM şi mecanismul executării la nivel 

european. Prin urmare, un regulament va 

fi elaborat odată cu modificarea şi 

adoptarea altor legi relevante. 

Cu alte cuvinte, regulamentul este un 

cadru legislativ secundar care nu poate fi 

elaborat fără amendarea cadrului 

normativ primar (legi si alte hotărâri de 

Guvern relevante).  

 

Acțiune ne-

realizată 

- Elaborarea 

regulamentului este 

în proces de lucru şi 

necesită timp 

suplimentar. 

 

- 

Act. 3.3.2. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

privind activitatea  

Comisiei de licenţiere şi 

a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării 

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

 

Trimestrul II 

2012 

 

Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Conform  Legii nr.5 din  15.01.12  pentru 

modificarea unor acte legislative,  Legea  

nr.113  din  17.06.10   privind executorii 

judecătorești  a fost  modificată  prin  

care  Colegiul  disciplinar a fost  

constituit pe lângă  Ministerul  Justiției, 

Acțiune 

realizată 

parțial  

- Conform 

informațiilor 

prelucrate au fost 

elaborate 

amendamente la 

Legea cu privire la 

- 
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modalităţilor de 

consolidare 

instituţională şi 

funcţională a acestor 

instituții 

 

 

care  are drept scop examinarea  cazurilor 

privind tragerea la răspunderea 

disciplinară a executorului judecătoresc. 

De asemenea a fost  modificată  și  

componența  colegiului. Prin  Ordinul 

Ministrului justiției nr. 201 din  27.04. 

2012   au  fost  desemnați membrii 

colegiului  precum  și  supleanții 

acestora. Conform  Ordinului  nr.189 din 

19.04.12 a fost modificat și completat  

Regulamentul  de activitate a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătorești,  

aprobat prin Ordinul Ministrului  justiției 

nr.75 din 09.03.2011. Au  fost desfășurate  

3 ședințe de lucru ale  colegiului: 2  

ședințe cu  caracter  organizatoric și 1 

ședință  privind examinarea  cazurilor 

privind tragerea la răspundere 

disciplinară. 

 

executorii 

judecătorești.  

Act. 3.3.2. punct. 2 

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului normativ în 

vederea consolidării 

instituţionale şi 

funcţionale a Comisiei 

de licenţiere şi a 

Colegiului disciplinar 

 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Prin Legea nr. 5 din 15 ianuarie 2012 au 

fost operate unele modificări în vederea 

consolidării instituţionale a Colegiului 

disciplinar al executorilor judecătoreşti, 

acesta fiind transferat din subordinea 

Uniunii Naţionale a  Executorilor 

Judecătoreşti în subordinea Ministerului 

Justiţiei 

 

Pentru îmbunătăţirea activităţii 

Colegiului disciplinar, a fost elaborat un 

proiect de Lege pentru modificarea Legii 

cu privire la executorii judecătoreşti care 

urmează a fi remis spre avizare.   

 

Propunerile privind consolidarea 

instituţională a Comisiei de Licenţiere 

urmează a fi incluse în proiectul de Lege 

menţionat mai sus. 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

- - Legea nr. 5 din 15 ianuarie 

2012 

Act. 3.3.3. punct. 1 

Efectuarea unui studiu 

în vederea stabilirii 

deficienţelor în sistemul 

de management al 

informaţiei şi de  

Studiu efectuat 

şi recomandări 

formulate 

 

Trimestrul III 

2012 
Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Ministerul 

Justiţiei  

UNEJ a identificat o bună parte din 

problemele cu care se confruntă 

executorii judecătorești în schimbul de 

informații cu instituții financiare, 

autorități publice, centrale, deținători și 

solicitanți de informație. Au fost 

Acțiune 

realizată  

- - reticența unor 

deținători de 

informații la 

eliberarea acesteia 

către executorii 

judecătorești. 

- 
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comunicare, care au 

impact asupra 

executării hotărârilor 

judecătoreşti 

 

 

 

organizate 2 ședințe cu Ministerul 

Finanțelor și instituțiile subordonate 

acestuia, dar care nu s-au soldat cu 

succes. La fel, a fost solicitată 

Ministerului Justiției conformarea 

existenței asistenței financiare întru 

realizarea acțiunii date.  

 

Activitatea a demarat prin organizarea de 

ședințe în vederea stabilirii condițiilor 

tehnice de accesare a informațiilor 

reglementate prin acorduri încheiate între 

Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești și deținătorii de informații.  

UNEJ  a asigurat accesul executorilor 

judecătorești la baza de date deținută de 

ÎS”Cadastru”, Direcția Poliție Rutieră a 

MAI, ÎS”Registru”, Casa Națională de 

Asigurări în Medicină, cît și la SIC 

”Acces”WEB, inclusiv la informațiile 

generate de Serviciul de Grăniceri 

(Poliția de Frontieră) 

 

În acest context, s-a convenit să fie 

instituit un mecanism electronic de 

evidență a interdicțiilor aplicate de către 

executorii judecătorești, la care ar avea 

acces autoritățile publice interesate, și 

urmează să fie precedat de o analiză a 

oportunității, inclusiv sub aspectul cost-

beneficiu, iar în eventualitatea unei 

concluzii favorabile creării, ar putea fi 

propusă pentru realizare în contextul 

planurilor de activitate,  inclusiv 

programelor e-guvernare.   

 

- în lipsa clarității 

asupra existenței 

asistenței financiare 

pentru implementarea 

acțiunii, UNEJ  nu 

poate forma grupul 

de lucru ce va 

realizare studiul. 

Astfel, în lipsa 

asistenței și efectuării 

studiului doar de 

către UNEJ și MJ, 

există riscul 

efectuării unui studiu 

părtinitor, având la 

bază doar viziunea și 

problematica 

identificată de către 

executorii 

judecătorești, nu și de 

deținătorii și 

beneficiarii de 

informații.  

 

Se recomandă, 

clarificarea cât mai 

promptă a problemei 

existenței finanțării 

acțiunii. 

 

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 

Proiect de 

modificare a 

cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul IV 

2012  
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

autorităţile care 

gestionează 

bazele de date 

- Acțiune ne-

realizată  

- - - 
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ceea ce privește  

accesul la bazele  

de date 

 

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 

judecătoreşti 

 

1. Numărul de 

cursuri 

desfăşurate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

Trimestrul I 

2012 – continuă 

până în 2016 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Ministerul 

Justiţiei, 

Ministerul 

Finanţelor, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

 

La data de 15 decembrie 2011 s-a 

desfășurat I seminar cu genericul ” 

Interpretarea și aplicarea Legii nr. 87 din 

21.04.2011 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 hotărârii 

judecătorești” la care au fost instruiți 52 

de judecători și procurori.  

În perioadele 27-28 martie și 14-15 iunie 

s-au desfășurat  2 seminare cu genericul ” 

Eficacitatea remediilor naționale în 

privința duratei procedurilor judiciare și 

de executare” la care au participat 78 de 

persoane (judecători, procurori, executori 

judecătorești, reprezentanți ai MJ și MF). 

La 13,14, 18 iunie au fost instruiți 149 de 

executori judecătorești privind ” 

Procedura de executare – aspecte de  

drept comparat.  Respectarea termenului 

rezonabil la executarea hotărârilor 

judecătorești”.  

Pentru luna noiembrie este preconizat un 

seminar cu genericul ” Respectarea 

termenilor rezonabili la examinarea 

cauzelor civile și penale” pentru 22 de 

judecători  și procurori.  

 

Acțiune  

realizată  

pentru 

perioada de 

raportare 

 

CSM 

Consiliul Europei  

- lipsa spațiilor de 

studiu  

Riscuri : 

- nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

preconizate în 

bugetul pentru 

implementarea SRSJ. 

 

Propuneri: 

- urgentarea 

reparației capitale a 

sediilor INJ 

- închirierea spațiilor 

de studiu 

- alocarea mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile.  

Actele probatoare sunt 

păstrate la INJ.  

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 

 

 

 

 

 

Studiu efectuat  

şi recomandări 

formulate 

Trimestrul III 

2012 
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost solicitată informația de la UNEJ 

cu  privire  la numărul  de hotărâri 

judecătorești  emise de instanțele 

judecătorești  străine  recunoscute pe  

teritoriul  Republicii Moldova  și aflate   

spre  executare,  durata de executare 

acestora, precum  și informația privind  la 

dificultățile întâlnite  în procedura de 

executare  a  executorilor judecătorești. 

 

 

 

Acțiune 

realizată 

parțial 

- La necesitate vor fi 

înaintate propuneri  

de modificare a 

legislației în  

domeniu 

- 
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Act. 3.3.5. punct. 2  

Elaborarea proiectului 

de modificare a 

cadrului legislativ 

privind mecanismul de 

recunoaştere şi 

executare a hotărârilor 

emise de instanţele 

judecătoreşti străine 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trimestrul I 

2013 
Ministerul 

Justiţiei, 

Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

A fost elaborat proiectul de modificare şi 

completarea a unor acte legislative  care 

vizează, inclusiv, perfecţionarea 

mecanismului de executare a hotărârilor 

judecătoreşti. Proiectul a fost adoptat prin 

Legea nr. 37 din 7 martie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative. În vederea perfecţionării 

mecanismului de recunoaştere a 

hotărârilor judecătoreşti străine a fost 

elaborat un proiect de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, care a fost adoptat prin Legea 

nr. 5 din 15 ianuarie 2012. 

 

Acţiune 

realizată 

- - -  Legea nr. 37 din 7 

martie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative. 

-   Legea nr. 5 din 15 

ianuarie 2012 pentru 

modificarea şi 

completarea unor acte 

legislative.  


