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PROCES VERBAL N° 2 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 02 aprilie 2012 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82).  

Moderator: Dl.  Dumitru Visternicean, președintele Grupului de Lucru 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

15.00 – 15.20 Prezentarea conceptului și a prevederilor de bază ale proiectului 

Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă 

Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru  

 

15.20 – 15.50 Discuții și propuneri privind conținutul Regulamentului prezentat 

 

 

15.50 – 16.10 Prezentarea stării de lucruri și a gradului de implementare a acțiunilor 

planificate în Planul de acțiuni pentru anul 2011. 

 

Punctul 3.1.1. / Acțiunea 3. Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă, Legea privind asistenţa 

juridică garantată de stat, Codul Contravenţional, ş.a.). 

Raportor:   

Natalia Vilcu-Bajurean /  Ministerul Justiției  

 

Punctul 3.2. / Acțiunea 4. Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat. 

Raportor:   

Lilia Rusu   / Ministerul Justiției  

 

16.10 – 16.30 Discutarea unui model de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al Strategiei 

Olivia Pîrțac, Secretariatul Grupurilor de Lucru 

 

16.30 – 17.00 Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

Partea I.  Introducere  

 

Președintele Grupului de Lucru (în continuare GL3) pentru pilonul III prezintă membrilor grupului Agenda 

(la care nu au fost înregistrate amendamente din partea membrilor GL3- fiind votată unanim în varianta 

inițială) amintește despre componența GL3, constată prezența cvorumului, detaliază unele aspecte 

organizatorice (modalitatea de votare).  

 

Președintele GL3 prezintă cererea Nr. 1 parvenită din partea cetățeanului Filipp Druța privind admiterea 

acestuia la lucrările GL3 (a fost dat citirii textul cererii parvenite la Secretariat). 
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Partea II.  Discuții conform Agendei 

 

Capitolul 1. Prezentarea proiectului Regulamentului. 

A fost efectuată o prezentare detaliată asupra prevederilor Proiectului Regulamentului cu privire la 

funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării 

implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 de către reprezentantul 

secretariatului – Dna. Olivia Pîrțac.  

 

Detalii pe marginea proiectului :  

- Regulamentul se adoptă în baza Strategiei de Reformare cât și a Planului de Acțiuni  

- proiectul Regulamentului conține 11 capitole  

- proiectul Regulamentului a fost trimis membrilor GL3 vineri, 30 martie. 

- GL3 a decis de a fi prezentat textul proiectului în mod detaliat.  

- termenul pentru înregistrarea propunerilor la proiect, parvenite de la membrii GL3, în formă scrisă  -  este 

de 20 aprilie.  

 

Capitolul 2. Runda de discuții. 

 

Întrebarea 1. Violenta Gașițoi. Conform prevederilor Proiectului Regulamentului prezentat ședințele GL 

sunt deschise. Nici o ședință nu poate fi declarată închisă. Aceasta corespunde principiului de transparență. 

Este necesar de a  indica un mecanism clar, fie : implementăm ideea cu recepționarea cererilor  preventiv 

ședințelor, fie un alt mecanism ( pentru a ști exact cum se procedează în asemenea cazuri). 

 

Răspuns. Dumitru Visternicean. Regula generală este că orice ședință este deschisă, este publică, dar de la 

orice regulă generală există excepții, această excepție este lăsată la discreția membrilor GL. Dacă GL va 

ajunge la concluzia că o anumită întrebare este necesar de a fi discutată doar între membrii grupului, să se 

anunțe că ședința va fi închisă. Deși nu prea este cazul unor asemenea situații pentru că orice se discută în 

cadrul GL ține de domeniul monitorizare și coordonare. Chiar și în cazul în care suntem în prezența a 3 

categorii de persoane care pot participa la ședințe (conform proiectului : membrii cu drept de vot/ membrii 

supleanți, observatorii și persoanele invitate), nu este cazul de a izola lucrul GL de alte persoane. 

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Ședința închisă (nu este secretă), are loc doar cu participarea membrilor. Ședința 

închisă – doar când se discută informație confidențială (titlu secret, informație comercială, etc.). În principiu 

ședințele sunt deschise - dar ca și în parlament – nu oricine poate participa.  

 

Opinie. Ion Guzun. Ar fi oportun mecanismul cu aplicarea cererii prealabile. Membrii decid asupra acestui 

aspect. Dar în general GL discută proiectele de legi care supuse discuției publice.  

 

Opinie. Violeta Gașitoi. Ședințele sunt deschise  publică în baza disponibilității tehnice - spre exemplu nr. 

scaunelor.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Rămâne la discreția grupului de a dispune caracterul ședinței în dependență 

de locuri, de întrebările care se discută,etc.  

 

Opinie. Violeta Gasitoi. Trebuie de determinat procedura de stabilire a numărului de participanți la ședință 

în măsura în care să se cunoască: dacă oricine poate solicita prezența, cui  și în ce termen trebuie să fie 

prezentată solicitarea, aceasta ar arăta deschiderea grupului față de cetățeni.  

                

Întrebarea 2 . Oxana Novicon. Conform proiectului Regulamentului în caz de imposibilitate de a cunoaște 

poziția oficială a instituției pe care o reprezint, prezint opinia mea, ulterior poziția instituției? Pe de altă 

parte sunt obligată să votez, dar întrebarea este - din numele cui? 

 

Răspuns. Dumitru Visternicean. Votați din nume personal.  

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. În cazul problemelor cheie pentru instituție puteți să solicitați GL amânarea 

examinării acestei chestiuni pentru următoare ședință. În cazul în care nu este vizată în mod direct instituția 
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pe care o reprezentați și cînd această chestiune nu este una de principiu în baza prezumției delegației de 

către instituție - opinia dvs. este și opinia instituției pentru a nu bloca procesul decizional.  

 

Opinie. Violeta Gasintoi. Cel puțin cu 2 săptămâni înainte de ședință să fie expediate materialele pentru 

ședință ca să pot să le transmit colegilor pentru a recepționa toate solicitările necesare. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Să nu uităm care este sarcina GL. Eu am ridicat această întrebare cu privire 

la procesul decizional în cazul reprezentării unui organ colegial. Varianta găsită de MJ este destul de viabilă 

pentru a nu bloca activitatea GL pe motiv că nu se cunoaște opinia instituției într-o chestiune sau alta. Nu 

este vorba despre adoptarea proiectului de lege, dar de apreciat  daca acesta corespunde scopului și dacă 

realizarea acestuia se încadrează în termenul necesar. Factorul de decizie este GL care elaborează actele 

normative. Noi nu putem influența conceptul inițial prezentat. Instituțiile pe care le reprezentăm sunt 

colegiale – din moment ce instituția ne-a delegat este oportun de a exprima opinia pe care o avem. Ulterior 

se anunță instituția respectivă despre activitatea GL. Dar dacă apare o situație de acest gen, GL este în stare 

de a soluționa această chestiune. 

 

Întrebare 3. Victor Munteanu. Sunt surprins de caracterul complex al  Regulamentului. Sunt confuz cu 

privire la corelația dintre grupurile de lucru: GL pentru coordonare și monitorizare, GL de coordonarea 

implementării Strategiei și Consiliul național pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept. 

Trebuie să fie clar că grupul din care facem noi parte nu elaborează proiecte de acte normative. Doar se 

exprimă opinia despre acestea. Dar ce se întâmplă  dacă unul dintre aceste grupuri spune că nu e bine 

realizat un anume proiect de lege?  

 

Răspuns. Dumitru Visterniceanu. Aceeași întrebare a fost discutată la pilonul 7. Nu se întâmplă nimic. Se 

va elabora o metodologie care va explica cum să se monitorizeze, coordoneze implementarea Reformei, 

pentru că mai sunt și grupul de lucru, care elaborează proiectele de legi  și instituțiile care urmează a 

implementa aceste acțiuni, etc. GL din care facem parte noi – este unul de monitorizare . Se preconizează a 

fi organizat un seminar cu scopul de a se instrui membrii GL cu privire la metodologia care va fi aplicată.  

  

Opinie. Olivia Părțac. GL urmează a stabili daca s-a implementat activitatea indicată în Planul de Acțiune; 

de a da o nota calitativă asupra acesteia. În ce măsura intrăm în detaliu asupra proiectului de lege prezentat, 

care a fost elaborat de grupurile de elaborare sau să calificam doar mecanismul de implementare? Acest 

aspect se va soluționa pe parcurs. Totuși este necesar de a intra într-o oarecare măsură în esență. În procesul 

elaborării sunt actori care în virtutea funcțiilor participă la elaborare, avizare, etc.  

 

Opinie. Victor Munteanu. Este absolut normal că cei care elaborează actele normative să lucreze și cu 

grupurile de lucru de monitorizare. Aceștia ar trebuie să facă parte din ambele categorii de grupuri - experții 

de elaborare, independenți, etc. ar trebui să lucreze în paralel cu membrii GL. Totodată, nu se știe exact care 

sunt limitele competenței noastre: în calitatea de experți, de element de ghidare, în calitatea de consultant, 

persoană care meține legătura cu următoarele 2 trepte, pe de altă parte avem competențe clare ”GL 

elaborează plan de acțiune anual” – acesta este un material care trebuie să aibă un mecanism de aprobare. 

Ar trebuie să se intervină cu o claritatea la acest aspect.   

 

Opinie. Violeta Gașitoi. Lucrul GL pare a fi un formalism excesiv, din moment ce nu se poate veni cu 

propuneri, poate că experţii propun, dar avocaţii, judecătorii sunt cei care lucrează, eu cred ca este normal 

sa se ia in consideraţie anumite propuneri de la aceşti actori. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Aceasta este o etapa obligatorie cu privire la transparența decizională - fiind o 

procedură obligatorie.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Daca există propuneri spre ex. la Codul de procedura civilă, vă adresați la grupul 

care elaborează proiectul de modificare. Nu este posibil de a examina toate proiectele de legi care țin de GL 

3. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Aceasta nu este sarcina noastră. Din păcate de la prima vedere se pare ca GL 

e un grup formal. De ce atâtea GL de lucru: de elaborarea, de monitorizare,  de coordonare etc. GL3 este un 
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grup ce are drept scop controlul asupra implementării Strategiei. Suntem acei care spun ce s-a făcut sau nu 

în temeni și în baza conceptului elaborat.  

 

Opinie. Lilian Darii. Problema este că, cuvântul grup figurează peste tot: GL de monitorizare, grup de 

coordonare, de elaborare, etc. Sarcina noastră nu este de a elabora – pentru aceasta sunt  grupurile de experţi 

(spre ex. pentru modificarea CPP – au fost analizate toate părerile necesare, acolo la nivel de experţi) - noi 

primim un act deja coordonat, și avem misiunea de a stabili priorități ca – ce oferim experților pentru a 

munci mai departe, să coordonăm și să monitorizăm ca proiectele sa fie propulsate mai departe.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Acesta este un component nou pentru noi. Acest proiect de regulament 

întruchipează reguli generale și clare. Se pune astfel, în discuție: or acceptam în principiu și începem să 

propunem modificări de rigoare, ori nu avem nevoie de Regulament. Dar a doua varianta este discutabilă 

întru-cât orice activitatea este reglementată de una anumit cod de reguli. Stabilite de cineva sau de același 

grup.  

 

Întrebare 4. Violeta Gașitoi. Această experiență a fost preluată de undeva? 

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Nu este o experiența preluată, sunt mecanisme similare în Georgia și Bosnia dar a 

trebuit să facem propriul Regulament. Rolul GL este similar unui manager de proiect – acesta veghează 

asupra ce trebuie sa se facă și să verifice asupra rezultatului. Avem documente ca:  Strategia și Planul - și 

monitorizam dacă s-a realizat acțiunea preconizată, dacă nu ajung resurse, etc.  

 

Întrebare 5. Dumitru Visternicean. Avem nevoie de Regulament ?  

 

Răspuns. Victor Munteanu. Avem nevoie pentru a stabili care este activitatea GL.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Există niște reguli clare. Trebuie să mergem înainte, în aprobarea acestui 

Regulament de concept. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Acceptarea de principiu. 

 

Opinie. Ion Guzun. Este necesar ca  orice recomandare să fie examinată. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Urmează să adoptăm în principiu acest Regulament, adoptare de concept. 

Documentul va fi adoptat de definitiv după data de 26 aprilie 2012. În acest context putem prezenta obiecții 

până la 20 aprilie. Cum vor fi examinate acestea? Pilonul 7 va decide pentru că membrii acestuia sunt 

reprezentanții tuturor GL.  

 

Decizie. S-a acceptat Regulamentul de principiu cu mențiunea – expedierea recomandărilor până la data de 

20 aprilie către secretariat.  

 

Intervenție. Dumitru Visternicean. Propun două chestiuni pentru discuție : conform Proiectului  

Regulamentului suntem deliberativ în ședință în prezenta a 50% de membri. Conform listei GL3 suntem 12 

membri.  

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Acum suntem deja 13 membri pentru că Uniunea Notarilor a delegat o persoană.  

 

Opinie. Dumitru Visternican. Mm avut intenţia de a propune să fie inclus un al 13 membru – un 

reprezentant al Curții Supreme de Justiție.   

 

Opinie. Victor Zaharia. Putem să îi invitam când se discuta chestiuni legate de ei.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. O sa îi invităm că este vorba despre generalizarea practicii judiciare, etc. 

ceea ce ține de Curtea Supremă de Justiție. CSJ nu este inclusă ca „instituție de fond” nici în Strategie nici 

în Planul de Acțiuni. Dar cum putem să vorbim despre executarea hotărârilor străine fără participarea 

reprezentanților de la  Curtea Supremă de Justiție? 
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Mă gândeam ca deliberativ să fie  50%+1 astfel, majoritatea hotărăsc mai ales când există o întrebare de 

principiu.  

 

Opinie. Lilian Darie.  Conform Regulamentului punctul. 27 „ Deciziile și recomandările sunt adoptate cu 

votul majorității celor prezenți, cu condiția existenței cvorumului pentru ca ședința să fie deliberativă. 

Dacă voturile sunt divizate egal, se consideră aprobată decizia sau recomandarea pentru care a optat 

președintele ședinței ”.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Prin urmare, întrebarea cu Curtea rămâne nevalorificată. Nu insist dacă 

suntem 13 membri.  

A doua întrebare se referă la Capitolul 4 și 5  din proiectul Regulamentului. Din punct de vedere structural 

și în dependență de verticalitatea reglementărilor trebuie să le schimbăm cu locurile.  

 

Răspuns. Olivia Pîrțac. Capitolul IV se referă și la Grupul Pilonului 7, dar putem să ne mai gândim asupra 

propunerii dvs.  

 

Întrebare. Dumitru Visternicean. Regulamentul conține puține norme cu privire la președinte. Ar fi oportun 

să se indice expres că procesul verbal este semnat de președinte.  

 

Întrebare. Olivia Pîrțac. Cât de detaliat trebuie de întocmit  procesele verbale? Putem să facem mult mai 

detaliat sau putem să indicăm doar agenda, conținutul discuțiilor, problemele și deciziile luate. Cum trebuie 

să fie un proces verbal pentru GL3 - sub formă de stenogramă,  mediu sau la nivel sumar. 

 

Opinie. Vcitor Munteanu. Este puțin probabil să citească cineva stenograma. 

Opinie Daniela Vidaicu. Sunt păstrate  înregistrările audio ale ședințelor.  

 

Opinie. Dumitru Vistenicean. Procesul verbal trebuie să conțină întrebările cheie și problemele care 

urmează a recepționa soluții.  

 

Opinie. Ion Guzun. Dacă cineva insistă ca opinia sa să fie inclusă în Procesul Verbal? 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Se aplică regula generală. Se anexează la solicitarea acestuia. Cât privește 

deciziile și recomandările. Eu nu pot accepta să se scrie decizii motivate pe 15 pagini. Sunt decizii de lucru 

care se finisează cu soluția concretă. Deciziile vor fi examinate cu majoritatea de voturi. Au dreptul la 

existență și deciziile separate.  

 

Eu propun varianta – abținerea de la vot  să fie exclusă. Opinia trebuie să fie expusă. Votează cei prezenți la 

ședință, votarea prin telefon nu se admite. Se votează ca un grup de lucru prin ridicare din mână. Poate să 

fie situație în care să fie prezent membrului cu drept de vot și membrul supleant. Supleantul nu votează 

(asta rezultă din regulament). Am decis – acceptăm varianta propusă. Vin cei cu drept de vot, supleanții 

numai în absența membrilor cu drept de vot  vor vota.  

 

Propuneri de ajustare a proiectului Regulamentului.  

 

Opinie. Elena Mocanu. Să fie inclusă Uniunea Notarilor în Pilonul 5 și 6 (este opinia instituției de a fi 

implicată în pilonii respectivi). 

 

Opinie. La pilonul 5 aș propune să fie incluse Patronatele.  

 

Capitolul 3. Examinarea chestiunii cu privire la prezentarea stării de lucruri și a gradului de 

implementare a acțiunilor planificate în Planul de Acțiuni pentru anul 2011. 

 

Capitolul 4. Punctul 3.1.1. / Acțiunea 3. 

Raportor Lilia Rusu / Ministerul Justiției. Proiectul Legii de modificare și completare a Codului de 

Procedură Civilă va fi examinat în pilonul 1.  Acest proiect se află la examinare în Parlament. Punctul dat 

este realizat.  
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Întrebare. Planul de Acțiuni este publicat în Monitorul Oficial?  

 

Raportor Natalia Vilcu- Bajureanu/ Ministerul Justiției. Proiectul Legii de modificare și completare a 

Codului Contravențioanl este prezentat în parlament. Pe 22 martie a fost votat în lectura întâi. S-a pus în 

discuție pentru lectura 2. Grupul de lucru care a lucrat asupra proiectului a finisat proiectul la  sfârșitul lunii 

octombrie. Am recepționat expertiza anti-corupție. În perioada ianuarie - martie a fost discutat în comisie. 

Urmează a fi înaintat pentru lectura a doua.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Este insuficient de a face doar o prezentare succintă. Ar fi cazul de a veni cu 

nota informativă, pentru a se clarifica scopul, sarcina care a stat în fața elaborării. Dacă acceptăm că este 

suficientă informația respectivă, atunci asta fixăm. Dar trebuie să avem în baza la ce să decidem. 

 

Opinie. Daniela Vidaicu. Au fost expediate GL3 materialele necesare precum și notele informative. 

 

Raportor Natalia Vilcu- Bajureanu/ Ministerul Justiției. Cu privire la Proiectul de modificare și completare 

a Legii cu privire la asistența garantată de stat sunt următoarele informați:  

- introducerea modificărilor pentru a lărgi cercul de persoane cărora li se acordă acest drept 

- instituirea restricţiilor pe cauze non penale 

- instituirea aparatul administrativ al Consiliului Național   

- restricţii pentru a fi refuzată asistența garantată de stat în:  cazul recidivei, când se reiese din caracterul 

comercial al cererii al solicitantului, când solicitantul beneficiază de asistență calificată pe aceeaşi 

cauză, când cererea se refera la repararea prejudiciului cauzat prin lezarea onoarei, demnității sau 

reputație profesionale, cererile care țin de plata contribuțiilor, cererilor. Avizele pe care le-am primit au 

fost pozitive.  

 

Opinie. Dumitru Vistenicean. Grupuri de persoane care ar fi oportun de a le include : copii, femei gravide, 

salariați, etc.  

 

Opinie.Toate categoriile care beneficiază de excluderea plății taxei de strat. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Ați respectat procedura, ați prezentat toate documentele, interne. În 

termenele indicate v-aţi încadrat.   

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Excludem cuvântul „luare de act”. Conform Regulamentului GL adoptă - 

decizii și recomandări.  

 

Decizie. Se decide a reține ca fiind executat acțiunea 3.1.1.  prin vot unanim.  

 

Raportor. Lilia Rusu / Ministerul Justiției. Procesul a fost anticipat inițierea elaborării  proiectului fiind 

inclus în Planul de Activitate al Guvernului. Grupul de lucru de elaborare format – reprezentanții 

Ministerului Justiției și notari. În baza discuțiilor Ministerul Justiției a elaborat un proiect care a fost  

prezentat conducerii Ministerului. Decizia conducerii  urmează a fi expediată membrilor grupului de lucru, 

societăţii civile,etc. Lucrul de secretariat a fost asigurat de direcţia notariat și avocatură. Nu au fost 

probleme organizatorice, probleme de concept – normal că au existat. 

 

Opinie.  Suntem uimiți că proiectul este gata. Noi proiectul definitivat nu l-am văzut.  

 

Raportor. Lilia Rusu. Proiectul de lege este prezentat Dlui. Grosu. Acesta  a fost remis în luna decembrie 

tutor membrilor GL pentru a fi discutat. Sunt 2 proiecte de lege – care vizează procedura notarială și cu 

referire la organizarea profesiei. În planul de Activitatea al Guvernului sunt menționate aceste 2 proiecte.  

 

Opinie. Notarii nu au văzut ultima variantă.  

 

Raportor. Lilia Rusu Secretariatului  i-a fost trimis proiectul de lege fără procedura notarială.  
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Opinie. Dumitru Visternicean.  Cu referire la Acțiunea 4 trebuie să fie realizat: grup de lucru creat, proiectul 

de lege elaborat, trimis Guvernului. Se constată că grupul de lucru este creat, proiectul elaborat dar nu este 

remis guvernului. De ce până acum proiectul de lege nu este trimis Guvernului?  

 

Notă. Confuzie cu privire la variantele Planului de Acțiuni Pentru Implementarea Strategiei deținute de 

membrii GL3. Pe pagina web a Ministerului Justiției nu este ultima variantă a acestui document.  

 

Decizie. Clarificare aspectelor ce țin de proiectul Legii cu privire la notariat  se amână pentru ședința 

următoare.  S-a decis cu majoritatea absolută.  

 

Poziția GL3. Atât timp cât nu este varianta finală publicată a Planului de Acțiuni – grupul este în 

imposibilitate de a purcede la monitorizarea și coordonarea procesului (despre aceasta să fie anunțat 

Ministerul Justiției / decizie prin vot al majorității absolute). 

 

Capitolul 4. Modelul de elaborarea a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al Grupului de Lucru 

pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al Strategiei.  

 

Propunere. Olivia Pîrțac. Fiecare grup anual va elabora un plan de activitatea. Este important ca fiecare 

grup să își elaboreze un model. Ministerul Justiției propune un model.  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Să excludem din atribuții implicarea în conținutul și esență proiectului de 

lege. Care este sarcina noastră: de a urmări asupra respectării termenilor de realizare, implicarea instituției 

responsabile, de a coordona procesul de realizare a acțiunii indicate în Planul de Acțiuni, care sunt 

realizările, nerealizările și responsabilii, etc.   

 

Opinie. Lilian Darii. Pentru GL3 este important prezentarea stării de lucru și a gradului de executarea. 

Prezentarea raportului cu toate aceste întrebări. În grupurile de experți se discută problemele de esență și de 

conținut.  

 

Poziție. Dumitru Visternicean. Promovarea în pilonul 7 a acestei opinii privind monitorizarea și 

coordonarea.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Rolul GL3 este facilitarea implementării și monitorizarea. Secretariatul trebuie să 

prezinte metodologie după care trebuie să fie exercitat. Nu putem discuta detalii de reglementare. 

Metodologia se raportează la obiectiv. Nu poți să faci abstracție de a luat act fără să se afle la ce se referă o 

anumită instituție de drept. Nu luam doar act despre faptul cantitativ dar și calitativ. 

 

Opinie. Olivia Pîrțac. Se poate de constat dacă grupul de lucru de elaborare  nu s-a format cu toate părerile, 

că nu s-a ținut cont că există părți care trebuie să fie consultate (asta ar putea fi considerat ca fiind 

nerealizat).  

 

Opinie. Dumitru Visternicean. E va constata dacă scopul a fost atins / realizat, etc. Se vor face recomandări 

metodologice pentru cei care sunt obligați să elaboreze proiectele de legi, sau să implementeze acțiunea 

prevăzută. Acceptarea variantei propuse; până la data de 20 aprilie să fie expediate amendamente, etc.  

 

Opinie. Victor Zaharia. Să nu fie atât de detaliat planul de acțiuni.  

 

Opinie. Olivia Pîrțac.  Cu condiția dacă nu este nevoie de aceste detalii, dacă avem încrederea ca instituția 

va realiza întocmai acțiunea. 

 

Opinie. Dumitru Visternicean. Susțin părerea Dlui Zaharia.  

 

[Sfârțit] 
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Partea III. Dispoziții finale . Membrii Grupului de lucru au decis cu privire la ședința următoare :  

- Data: 14 mai 

- Ora. 15:00 

- Locația : sala de conferinţe a Ministerului Justiției (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82). 

- Până la 25 aprilie  să fie prezentate propuneri cu privire la ordinea de zi, persoanele care trebuie să fie 

invitate, etc.  

 

Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul 3: Dumitru Visternicean        semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul 3 : Daniela Vidaicu                  semnătura ________________ 

 

Anexa 1. 

 

Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul 3  

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru Visternicean  Președintele Grupului de Lucru/ Consiliul Superior al Magistraturii  

 

2 Lilian Darii  Vice - Președintele Grupului de Lucru / Coordonator PT Chișinău 

  

3 Victor Zaharia Președintele CNAJGS 

4 Oxana Novicov  

 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

5 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaților  

 

6 Tatiana Ungureanu  

 

Uniunea Notarilor din Moldova  

7 Elena Mocanu 

 

Liga Națională a Notarilor  

8 Valentina Andronatîi  

 

Asociația Notarilor din Moldova  

9 Ion Guzun  

 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova  

10 Daniela Groza   

 

Institutul de Reforme Penale  

11 Victor Munteanu  

 

Fundația SOROS 

 Membrii observatori  

 

12 

 

Daniela David-Cimpoieș 

 

 

OSCE 

 Membrii invitați  

 

13 

 

Lilia Rusu 

 

Ministerul Justiției  

 

 

14 

 

Natalia Vîlcu-Bajurean 

 

Ministerul Justiției  

 

 


