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Data: 11 martie 2013 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru VISTERNICEAN 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

- Monitorizarea acţiunilor prevăzute de Planul de Acţiuni cu termen de realizare 2012: 

Acţ. 3.2.1. punct 2 – DGL/MJ 

Acţ. 3.3.1. punct 2 – DGL/MJ 

Acţ. 3.3.3. punct 2 – DPSJ/MJ 

Acţ. 3.3.2. punct 2 – DGL/MJ 

- Discuţii privind nota de progres a monitorizării reformei în sectorul justiţiei pentru anul 2012 realizat 

de Asociaţia Promo Lex; 

- Prezentarea Listei de acţiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea comunităţii 

donatorilor; 

- Identificarea Listei de acţiuni prioritare pentru anul 2014; 

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

invitaţilor adiţionali. 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 14 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. Monitorizarea acţiunilor prevăzute de Planul de Acţiuni cu termen de realizare 2012: 

Ludmila POPA: 

Acţiunea 3.2.1. p. 2 – proiectul 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 este în proces de 

definitivare şi urmează a fi remis instituţiilor spre coordonare.  

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată, urmează a fi monitorizată în cadrul şedinţei Grupului de 

lucru din luna mai 2013. 

 

Acţiunea 3.3.1. p. 2 (Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărîrilor judecătoreşti) 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată, urmează a fi monitorizată în cadrul şedinţei Grupului de 

lucru din luna mai 2013.  

 

Acţiunea 3.3.2. p.2 (Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării 

instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar) 

Concluzie: Acţiunea este parţial realizată, urmează a fi monitorizată în cadrul şedinţei Grupului de 

lucru din luna mai 2013.  

 

Vlad CÎRLAN: 

Acţiunea 3.3.3. p. 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 privește 

accesul la bazele de date) 

 

 
 

  MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA                                

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului III 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Accesul la justiţie şi executarea hotărîrilor judecătoreşti” 
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Concluzie: Acţiunea este nerealizată, urmează a fi monitorizată în cadrul şedinţei Grupului de lucru 

din luna mai 2013 
 

Decizie: 1) De a remite în timp util Secretariatului Grupului de lucru documente probatoare privind 

realizarea acţiunii sau o notă explicativă în cazul în care acţiunea nu este realizată (motivele 

nerealizării şi propuneri de înlăturare a acestora). 

2) De a include acţiunea 3.3.1. p.3 în agenda şedinţei Grupului de lucru din luna aprilie 2013. 

 

 

Subiectul 2. Discuţii privind nota de progres a monitorizării reformei în sectorul justiţiei pentru anul 

2012 realizat de Asociaţia Promo Lex 

 

Dumitru VISTERNICEAN a salutat proiectul Promo Lex de a monitoriza reforma justiţiei şi de a 

evalua modul în care sunt realizate activităţile cuprinse în Planul de Acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei.  

Cu toate acestea au fost reiterate unele recomandări cu privire la elaborarea Rapoartelor: 

- existenţa unei metodologii de elaborare a Notelor de Progres;  

- mai multă transparenţă în elaborarea Notelor de progres.   

Decizie: A fost luat act de recomandările Grupului de lucru privind prezentarea metodologică şi 

documentele vis-a-vis de acest proiect de către Promo Lex. 

 

Subiectul 3. Prezentarea Listei de acţiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea 

comunităţii donatorilor 

 

Daniela VIDAICU: În urma deciziei Grupului de lucru cu privire la acţiunile prioritare pentru anul 

2013 în vederea solicitării asistenţei externe au fost sistematizate acţiunile la care donatorii şi-au 

exprimat disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora. 

Decizie/Concluzie: În baza listei de acţiuni pentru asistenţă externă pentru anul 2013, instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunilor vor stabili cu partenerii de dezvoltare modalitatea în care aceştia 

vor acorda asistenţa. 

 

Subiectul 4. Identificarea Listei de acţiuni prioritare pentru anul 2014 

 

Daniela VIDAICU: a prezentat lista acţiunilor pentru anul 2014 în vederea selectării de către Grupul 

de lucru a acţiunilor prioritare pentru asistenţă externă. 

Decizie/Concluzie: Au fost stabilite şi votate unanim acţiunile prioritare pentru 2014. 

 

Subiectul 5. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, 

precum şi a invitaţilor adiţionali 

A fost stabilită şedinţa următoare la data de 08.04.2012, ora 15:00 

 

Decizie/Concluzie: A fost stabilită şedinţa următoare la data de 08.04.2012, ora 15:00 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe 08 aprilie 2013, ora 15:00 

- De a include în agenda şedinţei din data de 08.04.2013 subiectul cu privire la monitorizarea 

acţiunilor realizate parţial/nerealizate scadente în 2012 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 08 aprilie 2013 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat: monitorizarea acţiunilor realizate parţial/nerealizate scadente în 2012 

V. Anexe  
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Lista de acţiuni prioritare pentru anul 2014 

Tabel prezenţă 

 

VI. Formula de final  

Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul 

Grupului și este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

   

                Preşedintele Grupului de lucru                                                 Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                         Dumitru VISTERNICEAN                                                            Natalia CRISTIAN 

                                                      

 

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

 

  Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul III 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Lilian DARII Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

3 Victor ZAHARIA CNAJGS 

4 Vlad CÎRLAN Ministerul Justiţiei 

5 Mariana PITIC Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Valentin COCÂRLĂ Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Tatiana UNGUREANU Uniunea Notarilor din Molodva 

8 Nadejda HRIPTIEVSCHI Centrul de Resurse Juridice 

9 Daniela GROZA Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii observatori  

 Dinu MÎTCU OSCE 

 Cristina CHEBEŞ Asociaţia PROMO-LEX 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  

 Daniela VIDAICU Secretariatul Grupurilor de lucru 

 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Violeta GASITOI Uniunea Avocaţilor 

2 Elena MOCANU Liga Naţională a Notarilor 

3 Valentina ANDRONATII Asociaţia Notarilor din moldova (NOTA) 

 Victor MUNTEANU Fundaţia SOROS Moldova 

 


