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Data: 27 iulie 2016 

Şedinţa nr. : 05/16 

Locul desfăşurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Tatiana Bunduc 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Prezentarea Raportului semestrial 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al Strategiei 

de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2016 

Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2016 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 7 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Igor Blanari: Stimați membri, vă comunic că nu avem prezent nici președintele, nici vice-președintele 

Grupului de lucru, propun să înaintați cîteva persoane pentru a suplini această funcție pentru moment. 

A fost înaintat și votat unanim Tatiana Bunduc. 

 

Tatiana Bunduc: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III și, în condiția lipsei unor 

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

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia. 

 

Subiectul I. Prezentarea Raportului semestrial 2016 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul II, 2016 

 

Igor Blanari: 

În general, conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru 

realizare în total 54 de acţiuni. În semestrul II anul 2016, conform termenelor, trebuiau finalizate 47  acţiuni, dar 

este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 7 acţiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un 

termen mai mare de realizare. Pentru aceste 54 de acţiuni este prezentat mai jos tabelul cu informaţii privind 

gradul de realizare şi alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. 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, dificultăţi şi provocări privind procesul de 

realizare al acţiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acţiunii. Pentru 

a oferi un impact vizual cu privire la implementarea acţiunilor, s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj 

după cum urmează: acţiuni realizate – albastru; acţiuni realizate parţial – galben; acţiuni nerealizate – roşu, 

acţiuni desuete – portocalie. Din cele 47 acţiuni scadente la data de 20 iunie 2016 – 31 sunt realizate, 14 

realizate parţial, 1 nerealizate, iar 1 acțiune desuetă. Prin urmare, 5 din acţiunile cu caracter continuu sunt 

reflectate în tabelul cu acţiuni, din motivul că, fie că în privinţa lor au fost planificate şi au demarat acţiuni de 

implementare, fie că, în virtutea termenului ar fi putut fi demarate astfel de acţiuni. Din aceste acţiuni, 2 pot fi 

apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 1 acţiune poate fi considerată ca realizată parţial și 2 acțiuni 
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nerealizate pentru perioada de raportare. Prin urmare, la compartimentul acţiuni cu un termen mai mare de 

realizare avem o singură acțiune ca fiind realizată. 

 

Subiectul II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului semestrial 2016 privind Pilonul III. 

Aprobarea Raportului. 

 

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

Votat unanim – realizată  

 

Act. 3.2.3 punct 2 Elaborarea proiectelor de acte normative privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru 

serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

Votat unanim – realizată parțial 

 

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 

 

Act. 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 

 

Tatiana Bunduc: 

Rog să se facă mențiunea în procesul-verbal despre părăsirea de către reprezentantul Ministerului Justiției, 

Lilian Deliu a grupului de lucru, fapt pentru care ședința nu a putu continua, din lipsa cvorumului. Ședința 

următoare va fi continuată cu acțiunea 3.2.7 p.2. 

 

Subiectul 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 II al Strategiei de reformă a sectorului justiției. 

  

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. Mențiunea despre părăsirea grupului de lucru a reprezentantului Ministerului Justiției. 

2.A fost stabilită următoarea ședină pentru luna iunie. 

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  

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                                Tatiana Bunduc                                                                          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 Igor Sîma Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Victoria Vîrschi Consultant CNAJGS 

3 Burduja Mihaela Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Lilian Deliu Ministerul Justiţiei 

5 Alexandra Nica Institutul Național al Justiției 

6 Tatiana Bunduc Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Olga Rabei Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii invitaţi  

1 Morari Tudor DAMEP Ministerul Justiției al RM 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Carolina Hanganu Uniunea Notarilor din Moldova 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

5 Cutian Aliona Liga Națională a Notarilor 

6 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

 


