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Data: 10 martie 2016 

Şedinţa nr. : 01/16 

Locul desfăşurării: Sala Mare (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Prezentarea Raportului semestrial 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei 

de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015  

Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru     

 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2015 privind Pilonul III. Aprobarea 

Raportului. 

 

III. 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: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III. 

 

Subiectul I. Prezentarea Raportului semestrial 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015 

 

Igor Blanari: 

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

aspectele ce ţin de revizuirea conceptului şi a procedurii fazei prejudiciare, consolidarea profesionalismului şi a 

independenţei procuraturii, consolidarea capacităţilor profesionale individuale şi instituţionale de investigare a 

infracţiunilor, modernizarea sistemului de colectare a datelor statistice şi a celui de evaluare a performanţelor 

profesionale la nivel individual şi instituţional, umanizarea politicii penale şi consolidarea mecanismului de 

asigurare a drepturilor victimelor. În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în 

Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 54 de acţiuni. În trimestrul IV anul 2015, conform termenelor, 

trebuiau finalizate 47  acţiuni, dar este prevăzută perioada de începere a implementării  altor 7 acţiuni, care fie 

au un caracter continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru 54 din aceste acţiuni, în conformitate cu 

prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

2011-2016, este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind gradul lor  de realizare şi alte detalii relevante. 

Astfel, au fost reflectate informaţii cu privire la termenele şi nivelul de realizare al acţiunilor, măsurile 

întreprinse, mijloacele financiare utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acţiunilor, dificultăţile şi 

provocările privind procesul de realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care 

demonstrează realizarea fiecărei acţiunii. 

 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2015 privind Pilonul III. Aprobarea 

Raportului. 

Igor Blanari: 

 

 

 
 

  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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Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată 

de stat 

 

Andrei Batrînac: acțiunea 3.1.1 punct 4 și 3.1.1 punct 5 propun să aflăm care este calificativul dat  la ultima 

ședință, pentru a nu lăsa loc de interpretare. 

Durnescu Mihail: La ședința din luna noiembrie aceste două acțiuni au calificativul realizat. 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea veniturilor 

solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act. 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 

 

Act. 3.1.3 punct.7 Implementarea noilor metode de  asistenţă juridică primară prin proiecte-pilot 

 

Votat unanim – realizată  

 

Act.3.2.1. punct. 2  Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti şi a Codului de executare  nr. 443-XV din 24 decembrie 2004   

 

Dumitru Visternicean: Referitor la acțiunile ce țin de executorii judecătorești, atunci menționez faptul că, a 

fost elaborat un proiect de lege cu privire la modificarea codului de executare a executorilor judecătorești și a 

legii cu privire la executori care este prezentată ca act probator pentru toate acțiunile, însă țin să menționez că 

fiecare acțiune are specificul ei, de aceea Grupul de lucru a votat această acțiune realizată parțial. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 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  

 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie 

 

Votat unanim – realizată  

 



Secretariatul Grupurilor de lucru  pentru coordonarea şi monitorizarea implementării 
 Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

3 

Acț. 3.2.4. punct.2 Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii clare, transparente 

şi bazate pe merit de accedere în profesie 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț. 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 

 

Acț. 3.2.6. punct.2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a 

codurilor existente 

 

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. 3.2.7. punct. 2  Elaborarea proiectelor de acte normative noi sau de modificare a actelor normative 

existente privind sistemul de asigurare de răspundere civilă profesională 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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

profesie conexă sistemului justiţiei 
 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.3.2.8. punct.2 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind  mecanismele de 

răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului  justiţiei 

 

Votat unanim – realizată  

 

Acț.3.2.9. punct.1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Acț.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 

 

Dumitru Visternicean: Această acțiune era susținută de un grup de deputați sub conducerea doamnei Liliana 

Palihovici, urmează să vedem ce s-a realizat, care sunt neajunsurile. 

Ion Guzun: Stimați colegi, în 2014, 2015, această acțiune are calificativul nerealizat, acum la fel nu vedem nici 

un progres, propun să rămînă același calificativ, și doar cînd vom avea întrprinse careva măsuri, atunci să avem 

temei de modificare a calificativului.  

Inițiativa legislativă despre care am discutat, este deja înregistrată în Parlament, 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2830/language/ro-

RO/Default.aspx.  

Dumitru Visternicean: Instituția responsabilă urmează să stabilească starea acestei acțiuni. 
 

Votat unanim – nerealizată  

 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2830/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2830/language/ro-RO/Default.aspx
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Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

Act. 3.3.2. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind activitatea  Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar 

în vederea identificării modalităţilor de consolidare instituţională şi funcţională a acestor instituţii 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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 ceea ce priveşte  accesul 

la bazele de date 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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 

Ion Guzun: Propun a-i păstra calificativul nerealizată, mai mult ca indicatori avem: studiu elaborat și 

recomandări formulate, studiu nu avem, recomandări la fel. 

Dumitru Visternicean: Nu sunt pentru a-i modifica calificativul, deoarece anumite activități au fost întreprinse 

referitor la realizarea acestei acțiuni. 

Pocinar-Poparcea Diana: Au fost colectate informații de la instanțele de judecată, deci anumite măsuri în 

vederea realizării acestei acțiuni au fost întreprinse, astfel, ar fi binevenit ca această acțiune să i se păstreze 

calificativul realizat parțial. 

 

Votat unanim – realizată parțial 

 

III. 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. Aprobarea Raportului anual 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei de reformă a 

sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015. 

2.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna aprilie. 

3.Instituțiile responsabile de realizarea acțiunilor vor remite în timp util Secretariatului informația tipizată cu 

privire la implimentarea acțiunilor din Strategie și a documentelor probatoare conform Metodologiei aprobate. 

 

 

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.  
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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 Burduja Mihaela Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Lilian Deliu Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

6 Cecan Cristina Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Rabei Olga Institutul de Reforme Penale 

8 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

B. Membrii invitaţi  

1 Ion Graur Expert Local, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

2 Pocinar-Poparcea Diana Consultant DAMEP 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

5 Carolina Hanganu Uniunea Notarilor din Moldova 

 


