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PROCES VERBAL N° 5 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 10 Iulie 2012 

Locul desfășurării: Ministerul Justiției oficiul 104, str. 31 August 1989.  

Moderator: Dl.  Lilian DARII, vice - președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
 

15:00 – 15:15 Completarea și finisarea elaborării Planului de activitate pentru anul 2012 de către 

Grupul de lucru Nr. 3.  

  

15:15 -  16:15 Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea 

acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni pentru semestrul I  și acțiunile de durată din  

2012.  

 

Instituție responsabilă: Ministerul Justiției 

- Acțiunea 3.2.1. Punct. 4 – Direcția notariat și avocatură 

- Acțiunea 3.3.1. Punct. 1- Direcția Executori Judecătorești 

- Acțiunea 3.3.2. Punct. 1- Direcția Executori Judecătorești 

- Acțiunea 3.3.5. Punct. 1- Direcția Executori Judecătorești 

- Acțiunea 3.3.5. Punct. 2- Direcția Generală a Legislației  

 

Instituție responsabilă: Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

- Acțiunea 3.1.2. Punct. 6  

- Acțiunea 3.1.3. Punct. 1 

 

16:15 – 16:25 Informații cu privire la modul și tehnica de întocmire a Raportului Sectorial de 

Monitorizare. 

 

Reprezentantul Secretariatului  

 

16:25 – 16:45 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

Din totalul membrilor - 13 membri cu drept de vot, la ședință au fost prezenți 10 membri, astfel qvorum-ul a 

fost stabilit pentru a purcede la desfășurarea ședinței și luarea deciziilor necesare. Din cauze obiective Dl. D. 

Visternicean nu a avut posibilitatea de a fi prezent la ședință, astfel președințele ședinței a fost desemnat Dl. 

Lilian Darii.  

 

Lilian Darii. Agenda a fost expediată din timp, dacă nu avem alte comentarii atunci propun votarea Agendei în 

varianta prezentată.  

 

Decizia Grupului de lucru – Agenda a fost votată unanim fără comentarii și rectificări adiționale.  

 

1. Completarea și finisarea elaborării Planului de activitate pentru anul 2012 de către Grupul de lucru Nr. 

3.  

 

Daniela Vidaicu. Membrii Grupului de lucru au recepționat  ultima variantă a Planului de Activitate al Grupului 

de lucru pentru Pilonul III, anul 2012. Au parvenit careva recomandări care au fost luate în considerație (din 

partea CNAJGS, INJ, Centrul pentru Resurse Juridice). Fiecare instituție responsabilă pentru realizarea 

acțiunilor prevăzute pentru anul 2012 a completat documentul cu măsuri concrete și cu termene precise conform 

planificării individuale pentru fiecare acțiune concretă. Până la această etapă doar MJ urmează să completeze cu 

informație suplimentară Planul de activitate.  



 2 

 

Notă. Pe parcursul disctuției asupra textului Planului de Activitate au fost propuse modificări care au fost 

introduse în varianta finală a documentului. Grupul de lucru a decis adoptarea Planului de Activitate cu 

mențiunea ca MJ să interviză cu informație suplimentară unde este necesar.  

Dl. Victor Zaharia a votat contra aprobării Planului de Activitate în varianta prezentată și completată în timpul 

ședinței. .  

 

2. Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor prevăzute 

în Planul de Acțiuni pentru semestrul I  și acțiunile de durată din  2012. 

 

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

Raportor : Dna. Elena Popov / MJ /  Direcția notariat și avocatură 

 

Elena Popov. Cum a fost menționat anterior, raportarea s-a efectuat cu referire la trimestrul IV al anului 2011. 

Astfel, în 2011 a fost instituit Grupul de lucru. Începând cu semestrul I al anului  2012 proiectele de lege despre 

care s-a discutat și la ședință trecută sunt în proces de elaborare, fiind expediate Direcţiei legislaţiei. Urmează să 

ne încadrăm în termenii indicați în Planul de acțiuni pentru ca proiectele să fie prezentate Guvernului. Noi 

considerăm acțiunea realizată mai mult de jumătate.  

 

Valentina Anstronatîi. Despre ce fel de proiecte de legi este vorba, când în Planul de acțiuni este indicat doar un 

singur proiect de lege dar dvs. vorbiți despre 3 proiecte diferite?  

 

Elena Popov. 1) Organizarea activității notariale, 2) Procedura notarială, 3) Plățile notariale.  

 

Valentina Anstronatîi. Sunt și eu membru al Grupului de lucru instituit, și nu sunt la curent când a fost decis de 

a realiza 3 proiecte de lege. Grupul de lucru nu se convoacă din 2011, în Procesul verbal de la ședința trecută s-

a menționat ca s-a luat o decizie în acest sens  - dar nu a fost făcută nici o propunere. Cât privește plățile – în 

Planul de acțiuni este indicată o acțiune ce ține de stabilirea modului de plată pentru serviciile acordate de 

fiecare profesie juridică și conexă în parte. Cât privește metodologia de calcul - nu avem nici o metodologie 

pentru că nimeni nu a efectuat un astfel de document.   

 

Elena Popov. În urma vizitei de studiu în Germania, Grupul de lucru a decis de a se realiza modelul cu 3 legi 

separate. Reprezentanții notarilor au participat la elaborarea procedurii notariale și au fost de acord cu ea. La 

ultima ședință la care a participat Dna. Ungureanu, s-a stabilit că nu este necesar să ne adunăm toți 15 membri 

ai Grupului de lucru ci să intervenim cu propuneri și recomandări pe parcurs. La moment, Direcţia notariat și 

avocatură a finisat primele proiecte care au fost expediate Direcției legislație – urmează sa fie expediate ulterior 

spre avizare și coordonare pentru a obține și comentariile dvs.   

 

Valentina Anstronatîi. Dar cum rămâne cu Actiunea 3.2.3. cu privire la plățile pentru serviciile acordate de către 

reprezentanții profesiilor juridice și conexe?  

 

Nadejda Hriptievschi. Acțiunea nu a demarat. Iniţial am inclus toate profesiile ca sa fie mai succint dar s-a 

considerat ca notariatul va fi aparte reglementat. 

 

Viorica Puică. Dar cine decide ca să fie exclusă o asemenea componentă de la Acțiunea 3.2.3.?  

 

Nadejda Hriptievschi. Dacă așa se va decide că este mai oportun atunci să se reglementeze aparte. Scopul este 

de a asigura o reglementare funcțională.   

 

Cristina Melnic. Este doar o singură metodologia.  

 

Nadejda Hriptievschi. Când vom analiza punct. 3.2.3, vom analiza și oportunitatea de a unifica aceste concepte 

privind plățile pentru serviciile oferite de diferite profesii juridice și conexe.   

 

Valentina Anstronatîi . Dar ce facem cu Planul de Guvernare a Guvernului în care nu se indică că este necesar a 

se recurge la 3 proiecte de acte normative? 
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Nadejda Hriptievschi. Aceeași întrebare a fost discutată și în cazul codului de procedură penală, civilă, etc. 

Când am scris Strategia au lucrat mai multe grupuri de lucru de aceea probabil pe alocuri nu s-au anticipat niște 

situații, cum este aceasta.   

 

Elena Popov. Dar aceasta nu schimbă esenţa lucrurilor.  

 

Lilian Darii. In ce constă acțiunea – cine trebuie să o realizeze și până când  putem să luăm o anumită decizie în 

privința acestei acțiuni ? Dacă este să ne uităm după indicatorii prevăzuți în Planul de acțiuni atunci avem 

următoare situație: 

- Grup de lucru – este creat.  

- Elaborarea conceptului – a fost elaborat un concept pentru asigurarea reglementării.  

- Proiect de lege - în curs de realizare/ coordonare cu alte subdiviziuni din cadrul MJ.  

 

Victor Zaharia. Dacă este să verificăm în baza proiectului de Matrice – atunci este clar că nu avem așa legi 

despre care se discută aici. Avem Metodologia din partea Secretariatului care se modifică pe parcurs. Grupul de 

lucru nu a furnizat nici un document care să confirme ceea ce se discută aici. 

 

Viorica Puica. Dacă este să discutăm despre actele probatoare (o să mă pronunț cu referire la cazul INJ),  

administrația INJ categoric a refuzat și a interzis ca să se furnizeze aceste acte, deși Matricea prevede 

prezentarea agendei cu subiectele respective, lista judecătorilor și procurorilor, CV-urile formatorilor. În această 

situație direct  se va contacta Ministrul.  

 

Nadejda Hriptievschi. În cazul în care INJ plasează pe pagina web toate CV-urile, eu consider că nu trebuie să 

ne fie expediate.  

 

Lilian Darii. În acest caz, care este necesitatea acestui grup dacă toate aceste informații pot fi găsite pe pagina 

web. Membrilor Grupului de lucru trebuie să li se prezinte toate actele necesare.   

 

Viorica Puica. Nu este de ajuns un raport făcut sub semnătura Directorului INJ? Formatorii sunt obligaţi să 

prezinte informații numai la necesitate. Sunt experți din Rusia, din Polonia, Slovacia - judecători de la Curtea 

Supremă de Justiţie – cum să mă apropii în calitate de șef de direcţie ca să solicit să mi se prezinte CV, când 

acestea sunt personalități notorii.  

 

Nadejda Hriptievschi. Să facem o recomandare - este o practica normală ca formatorul să prezinte CV-ul.  

 

Lilian Darii.  Ca să revenim asupra chestiunii ce ține de legea cu privire la notariat - aprecierea poate să o facă 

fiecare membru al Grupului. Cine este pentru ca acţiunea este  realizată mai puţin de jumătate ? 

 

Critina Melnic. Nu este nici mai mult nici mai puţin realizat. Această acțiune însă poate fi analizată din nou în 

luna decembrie când se încheie perioada de realizare.   

 

Viorica Puica. Se observă un conflict între aceste două părți.  Propun să amânăm analizarea acestei acțiuni 

pentru data viitoare – părțile să vină cu o poziției comună.  

 

Lilian Darii. Să fie soluţionat acest conflict între organizaţiile care reprezintă notarii și MJ. Nu vom examina 

această chestiune până nu se va soluționa acest conflict.   

 

 

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

judecătorești inclusiv a hotărârilor străine.  

Raportor : Dl.  Șchirca Marin / MJ/ Direcția Executori Judecătorești 

 

Urmează a fi creat un Grup de lucru pentru realizarea acestei acțiuni. La moment nu suntem pregătiţi să ne 

expunem poziţia. Urmează să colaborăm cu Direcția Agent Guvernamental pentru a realiza un studiu comun. 

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este nerealizată se cere a fi analizată repetat în luna octombrie/ noiembrie.  
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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.  

Raportor Dl. Șchirca Marin / MJ/ Direcția Executori Judecătorești 

 

Colegiul disciplinar a fost recent numit prima şedinţă va avea loc pe 19 iulie 2012. Pentru realizarea acestei 

activități vom depăși termenul indicat în Planul de acțiuni din considerente obiective. La capitolul dificultăți - 

Comisia de licenţiere nu este creată prin urmare la această etapă este imposibil de a efectua un studiu privind 

activitatea ei.  

 

Cristina Melnic. Acestea pot fi considerate drept motive obiective. Proiectele de legi vizau transmiterea 

Comisia disciplinare de la Uniunea Executorilor Judecătorești la MJ.  

 

Decizia Grupului de lucru. Se acordă timp suplimentat pentru a analiza din nou modul de realizare al acțiunii 

menționate anterior. Perioada de raportare octombrie/noiembrie.  

 

 

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.  

Raportor Dl. Șchirca Marin / MJ/ Direcția Executori Judecătorești 

 

Decizia Grupului de lucru. Se acordă timp suplimentat pentru a analiza din nou modul de realizare al acțiunii 

menționate anterior. Perioada de raportare octombrie/noiembrie.  

 

 

Acțiunea 3.3.5. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ privind mecanismul de 

recunoaștere și executare a hotărârilor emise de instanțele  judecătorești străine. 

Raportor : Cristina Melnic / MJ / Direcția Generală a Legislației  

 

Cristina Melnic. A fost elaborat proiectul de modificare și completare a unor acte legislative care vizează, 

incluziv perfecționarea mecanismului de executare a hotărârilor judecătorești. Proiectul a fost adoptat în martie 

2012.  În vederea perfecționării mecanismului de recunoaștere a hotărârilor judecătorești străine a fost elaborat 

un proiect de lege adoptat în ianuarie 2012.  

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiunea este realizată  

 

 

Acțiunea 3.1.2. punct. 6. Elaborarea metodologiei de planificare a cheltuielilor pentru serviciile de asistență 

juridică garantată de stat.  

Raportor : Victor Zaharia / Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

 

Pentru efectuarea acestei acțiuni solicităm asistență suplimentară, dacă nu vom beneficia de un astfel de suport  

riscăm să avem capacitatea de a executa această acțiune doar în 2013.  

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiune nerealizată  

 

 

Acțiunea 3.1.3. punct. 1. Testarea sistemului de asistență juridică primară acordată de parajuriștii comunitari.  

Raportor : Victor Zaharia / Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

 

Secretariatul Consiliului pentru Asistența Juridică garantată de Stat  a făcut un raport  de monitorizare în acest 

sens. Aceasta este o acţiune continuă, implementarea căreia va continua și în anul 2013 în parteneriat cu  

Fundația SOROS Moldova. Pentru perioada 2012 acțiunea a fost realizată.  

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiune realizată  
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3. Informații cu privire la modul și tehnica de întocmire a Raportului Sectorial de Monitorizare. 

 

Daniela Vidaicu. Raportul de monitorizare intermediar sectorial va fi întocmit de către Secretariat în baza 

informației primite de la instituțiile responsabile pentru implementarea Planului de acțiuni și în baza datelor 

obținute pe parcursul celor 5 ședințe de lucru a Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării 

activităților prevăzute la Pilonul V. Acest raport va fi realizat până la 15 august și va fi remis Grupului de lucru 

spre analiză care urmează ca la ședința din luna septembrie să analizeze documentul și să îl aprobe până la 15 

septembrie.  

 

Olivia Pîrțac. Fiecare instituție indicată în Planul de acțiuni ca fiind trebuie responsabilă să numească o 

persoană sau o subdiviziune de planificare strategică, conform Planului de acțiuni. Fiecare instituție a fost 

rugată să prezinte această informație Secretariatului, pentru a putea asigura o mai bună comunicare cu fiecare 

dintre dvs. în vederea implementării Strategiei.  

 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

Propunerea Grupului de lucru. Următoarea ședință să aibă loc în luna septembrie.  Secretariatul va pregăti din 

timp Agenda și  o va expedia spre aprobare Grupului de lucru.  

 

Următoarea ședință : 10 Septembrie, ora 15:00, Ministerul Justiției.  

 

Acest proces verbal este întocmit într-un singur exemplar și este făcut public pe pagina web a Ministerului 

Justiției.  
[SFÂRȘIT] 

 

Vice Președintele Grupului de Lucru pentru Pilonul III: Lilian DARII        

semnătura ________________ 

 

Secretarul Grupului de lucru pentru Pilonul III : Daniela Vidaicu                   

semnătura ________________ 

 

Anexa 1. Lista persoanelor care au fost prezente la Ședința Grupului de Lucru pentru Pilonul III 

N

r. 

Nume /Prenume Instituția 

 Membrii cu drept de vot  

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

2 Cristina Melnic  Ministerul Justiției  

3 Ana Toia (supliant) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești  

4 Viorica Puică  Institutul Național al Justiției  

5 Violeta Gașitoi  Uniunea Națională a Avocaților  

6 Victor Zaharia  Președintele CNAJGS  

7 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

8 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

9 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

10 Nadejda Hriptievschi Centrul de Resurse Juridice din Moldova 

 Membrii observatori  

 Dinu Mîtcu OSCE 

 Membrii invitați  

 Bătrînac Andrei Ministerul Justiției  

 Popov Elena  Ministerul Justiției  

 Vidrașcu Alexandra  Ministerul Justiției  

 Șchirca Marin Ministerul Justiției   

 Secretariat  

 Daniela Vidaicu Secretariat  
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 Olivia Pîrțac  Secretariat  

 Membrii cu drept de vot care au fost absenți de la ședință 

 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

 Dumitru Visternicean Președintele Grupului de Lucru/ Consiliul Superior al Magistraturii 

 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova  

 


