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Data: 17 decembrie 2013 

Şedinţa nr. : 10/13 

Locul desfăşurării: Sala mare, Et.II, Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Dl.Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. 1. Act. 3.1.1. punct 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat – raportor Ministerul Justiţiei (Vlad 

Cîrlan) (Trimestru I 2012 - III 2013) 

 

2. Act. 3.1.2. punct 3 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat – raportor Consiliul 

Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (Andrei Batrînac)(Trimestru III 2013 – 

Trimestru IV 2014) 

 

3. Act. 3.1.3. punct 1 Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de parajuriştii 

comunitari – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (Andrei 

Batrînac) (Trimestru I 2012– Trimestru IV 2013) 

 

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

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei -  raportor Organele de autoadministrare ale profesiilor 

sistemului justiţiei (Trimestru IV 2012 – Trimestru IV 2013) 

 

5. Act. 3.2.6. punct 1 Efectuarea unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei - raportor Ministerul Justiţiei 

(Vlad Cîrlan) (Trimestru I – IV 2013) 

 

6.  Act. 3.2.9. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea 

uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale -  raportor Ministerul Justiţiei (Vlad 

Cîrlan) (Trimestru I – IV 2013) 
 

II. Discuţii cu privire la planul de activitate pentru anul 2014 şi privind raportul anual 2013. 
 

III. Propuneri privind modificarea metodologiei implementării strategiei de reformă în sectorul 

Justiţiei - raportor Olivia Pîrţac (Expert în coordonare şi monitorizare, Proiectul UE Suport în 

coordonarea reformei în domeniul Justiţiei în Republica Moldova). 

 

IV. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 10 membri.  

b. Agenda a fost aprobată unanim  fără modificări. 

 

II. Deliberări conform Agendei 

Dumitru Visternicean: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III, cu prezentarea 

subiectelor de pe ordinea de zi. 

 

 
 

  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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Completări asupra agendei nu sunt. Agenda a fost aprobată unanim, fără modificări sau completări. 

  

Subiectul I. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

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

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat – raportor Ministerul Justiţiei (Vlad 

Cîrlan) (Trimestru I 2012 - III 2013) 

 

Daniel Goinic:  

Au fost formate mai multe grupuri de lucru, în mai, iulie şi septembrie 2013, aceste grupuri de lucru s-

au întîlnit pentru a discuta posibilitatea modificării cadrului legislativ. La 20 septembrie a fost elaborat 

primul draft, care a fost trimis spre avizare în octombrie. Însă, din păcate am primit din partea 

Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Inspectoratului Fiscal de Stat am primit avize 

negative. Din acest considerent, am trimis acestor instituţii noi argument formulate. În urma acestora 

Ministerul Economiei a căzut de acord şi a avizat pozitiv, însă Ministerul Finanţelor nu şi-a schimbat 

poziţia. Recent Dl. Eşanu a discutat cu Vice-Ministrul Finanţelor şi sperăm că aceste modificări la 

Codul Fiscal să fie introduse în politica fiscală care se discută astăzi în comisia parlamentară. După 

care urmează să fie remise Centrului Naţional AntiCorupţie pentru exertiza anticorupţie.  

 

Dumitru Visternicean: 
Cum calificăm acţiunea respectivă? Se pune la vot.  

 

Acţiunea a fost votată unanim ca fiind parţial realizată.  

 

Act. 3.1.2. punct 3 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat – raportor Consiliul 

Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (Andrei Batrînac)(Trimestru III 2013 – 

Trimestru IV 2014) 

 

Andrei Batrînac: 

Consiliul a întreprins acţiuni în acest sens, 70 avocaţi au fost monitorizaţi, sunt întocmite şi acte de 

monitorizare. Aparatul administrativ a monitorizat oficiile teritoriale, inclusiv avocaţii. Un raport de 

evaluare şi de monitorizare nu este efectuat şi difuzat, deoarece ultimul raport de monitorizare îl 

întocmim în baza rapoartelor oficiilor teritoriale care acordă asistenţă juridică garantată de stat, care se 

prezintă până la 05 ianuarie 2014.  

 

Dumitru Visternicean: 
Acţiunea respectivă este o acţiune determinată, cu caracter permanent, nu este vorba despre o 

monitorizare şi atît, ci este o chestiune de monitorizare continuă şi permanentă.  

 

Victor Zaharia: 

Aveţi perfectă dreptate, este o acţiune cu character continuu, acţiunea respectivă a fost introdusă doar 

pentru a declanşa evaluarea şi monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat, este bine 

înţeles că aceasta este permanentă.  

 

Violeta Gasitoi:  

Dvs. Aţi spus că au fost evaluaţi şi monitorizaţi 70 de avocaţi, puteţi să ne spuneţi din ce total şi dacă 

sunt toţi din mun. Chişinău? 

 

Lilian Darii: 

Din 500 de avocaţi. Din 12 avocaţi publici au fost evaluaţi şi monitorizaţi 12 avocaţi.  

 

Victor Zaharia: 

Fiecare oficiu teritorial are un număr de avocaţi, prevalează numărul avocaţilor din mun. Chişinău, din 

simplul motiv că în Chişinău activează mai mulţi.  

 



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

3 

Violeta Gasitoi: 

Dacă din 500 au fost monitorizaţi 70, va fi o rotaţie? Cum se selectează aceştia? 

 

Victor Zaharia: 

Monitorizarea se efectuează diferit, spre exemplu dacă în Chişinău sunt – 10, în Bălţi – 5, în altă 

localitate - 3, atunci va fi monitorizat fiecare al 10-lea, al 5-lea, al 3-lea. Dacă în mun. Chişinău sunt 

cei mai mulţi avocaţi, atunci în ordine numerică vor fi monitorizaţi – 1, 11, 21, etc. Astfel se selectează 

prin rotaţie, aleatoriu. 

 

Andrei Batrînac: 

Iniţial am spus, 70 de avocaţi, avînd în vedere monitorizările – Trimestrul III, însă în ansamblu au fost 

monitorizaţi 247 de avocaţi din numărul de 500, plus 12 avocaţi publici. Astfel au fost evaluaţi şi 

monitorizaţi 259 de avocaţi.  

 

Dumitru Visternicean: 
Acţiunea respectivă propun să fie calificată ca realizată pentru perioada de raportare.  

 

A fost votată unanim ca realizată pentru perioada de raportare. 

 

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

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei -  raportor Organele de autoadministrare ale profesiilor 

sistemului justiţiei (Trimestru IV 2012 – Trimestru IV 2013) 

 

Vlad Cîrlan: 

Grupuri de lucru nu sunt încă create. Am transmis secretariatului o notă informativă de la Serviciul de 

administrare a Ministerului Justiţiei, care este responsabil de procedura de achiziţii a serviciilor şi 

lucrărilor, care este semnată şi datată 16 decembrie 2013. Avînd în vedere că termenul de realizare 

este pentru 3 luni, din care o lună jumătate este diminuată de procedura de aprobare a executării 

contractului. Mi s-a comunicat că este imposibil ca să fie achitate aceste sume, deoarece acestea sunt 

prevăzute pe anul 2013, şi nu pe anul 2014. Astfel procedura este stopată de Agenţia de achiziţii 

publice, deoarece nu au fost remise confirmări ale acestor surse financiare. În acest fel avem o 

problemă tehnică. Sperăm că va fi posibilă realocarea unor sume pentru acţiunea respectivă din alte 

acţiuni, care pot achiziţiona servicii la preţuri mai mici, aşa alocând surse pentru respectiva acţiune. 

Este o problemă bugetar-contabilă. Suma respectivă a fost alocată aproape la sfârşitul verii, deci din 

cauza procedurilor îndelungate acţiunea este în întîrziere, care este o circumstanţă obiectivă. Am avut 

aprobarea de la Ministerul Finanţelor, abia în iunie. În septembrie am decis că mai bine facem un 

studiu care ar integra toate profesiile, deja în septembrie s-a constatat că s-a stopat procesul.  

 

Dumitru Visternicean: 

Dacă ne uităm în planul de acţiuni la indicatori, vedem că acestea sunt: grupuri de lucru create, 

standard elaborate şi aprobate. Au fost acestea îndeplinite? 

  

Vlad Cîrlan: 
Nu au fost create grupurile de lucru. Consider oportună crearea acestora când are loc analiza 

săptămînală, prestatorul, care a câştigat concursul oferă informaţii despre etapa studiului grupului de 

lucru şi atunci grupuri de lucru va putea veni cu obiecţii sau propuneri.  

 

Dumitru Visternicean: 

Noi ne conducem de indicatorii de performanţă, care nu au fost îndepliniţi, astfel această acţiune este 

nerealizată.  

 

Acţiunea a fost votată unanim ca fiind nerealizată. 
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Act. 3.1.3. punct 1 Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de parajuriştii 

comunitari – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (Andrei 

Batrînac) (Trimestru I 2012– Trimestru IV 2013) 

 

Andrei Batrînac: 

În prezent avem 30 de parajurişti în 30 de localităţi în mediul rural. Din aprilie 2013 s-a iniţiat 

procesul trecerii parajuriştilor la scară naţională. S-a iniţiat procedura de contractare a parajuriştilor 

prin intermediul  Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat. 15 parajurişti 

activează parţial sponsorizaţi de Soros şi parţial din bugetul de stat. Ceilalţi parajurişti sunt remuneraţi 

în cadrul proiectului Soros în colaborare cu Ministerul Justiţiei, Consiliul Naţional pentru asistenţă 

Juridică Garantată de Stat şi Ministerul Muncii al Familiei şi Protecţiei Sociale. Testarea a fost 

elaborată conform mecanismelor de evaluare şi analitice. Pentru anul 2014 este prevăzută extinderea 

numărului de parajurişti remuneraţi din contul statului şi sporirea numărului de parajurişti cu 5. Un 

raport va putea fi prezentat la şedinţa din anul următor, doar după ultima monitorizare vom putea 

concretiza un raport.  

 

Victor Munteanu:  

Vrem să vă aducem la cunoştinţă că acum două săptămâni a fost lansat site-ul www.parajurist.md, care 

oferă posibilitatea recepţionării unor servicii juridice simple, atât de necesare în mediul rural. 

 

Victor Zaharia: 

În parteneriat cu Fundaţia Soros, testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de 

parajuriştii comunitari a început în 2010, care operaţional a fost implementată.  

 

Olivia Pîrţac: 

Propun să luăm act de această acţiune, termenul nu a expirat. Raportul se aprobă în ianuarie, până 

atunci cred că v-a fi realizată.  

 

Act. 3.2.6. punct 1 Efectuarea unui studiu privind standardele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei - raportor Ministerul Justiţiei 

(Vlad Cîrlan) (Trimestru I – IV 2013) 

 

Vlad Cîrlan: 

Încă nu au fost selectate persoanele pentru efectuarea codurilor etice pentru mediatori. Au fost 

încheiate contracte cu primii 3. Persoanele au fost contactate, ieri a fost înregistrat, putem stabili 

sarcinile şi orarul. Va fi necesar de efectuat acorduri adiţionale, deoarece până la trimestrul IV au fost 

alocate de trezorerie.   

 

Dumitru Visternicean: 

Avînd în vedere că există riscul neîncadrării în termen, luăm act de această acţiune şi ulterior vom 

califica etapa realizării acestei acţiuni.  

 

Act. 3.2.9. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea uniformizării 

regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale -  raportor Ministerul Justiţiei (Vlad Cîrlan) 

(Trimestru I – IV 2013) 

 

Vlad Cîrlan: 

Au fost depuse 2 oferte, a fost selectată compania „ Audit Consulting”, iar  la  24.11.2013 a fost 

semnat contractul, care ieri a fost înregistrat. În urma elaborării studiului, se preconizează modificarea 

cadrului normativ . Această acţiune nu poate fi realizată în lipsa unui studiu, în baza căruia se vor 

aduce propuneri de modificări legislative. 

Subiectul 2. Discuţii cu privire la planul de activitate pentru anul 2014 şi privind raportul anual 

2013.  
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Dumitru Visternicean: 

Amintim Grupului de lucru despre planul-schiţă pentru anul 2014, care urmează a fi completat cu 

subacţiuni de către instituţiile pe care le reprezentaţi, astfel ca pînă la următoarea şedinţă să avem 

planul completat şi secretariatul să poată transmite tuturor membrilor grupului planul definitivat, ca 

ulterior dacă vor apărea careva completări să avem posibilitatea să le includem. La fel au fost 

expediate scrisori oficiale cu cererea de a raporta la acţiunile instituţiilor pe care le reprezentaţi.  

 

Subiectul 3. Propuneri privind modificarea metodologiei implementării strategiei de reformă în 

sectorul Justiţiei - raportor Olivia Pîrţac (Expert în coordonare şi monitorizare, Proiectul UE 

Suport în coordonarea reformei în domeniul Justiţiei în Republica Moldova). 

Cu referire la câteva propuneri de modificări a metodologiei implementării strategiei şi 

regulamentului, acestea au fost expediate şi prin e-mail, le aveţi şi acum, urmează să le prezint şi să le 

analizăm. Nu sunt foarte multe modificări, proiectul de coordonare a reformei în domeniul Justiţiei a 

analizat procesul şi a depistat câteva neajunsuri şi a venit cu unele propuneri de îmbunătăţire strict 

necesare.  

Se modifică Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, aprobată prin Ordinul nr. 503 din 06.11.2012, după cum urmează: 

1) la punctul 15, cuvântul „zece” se substituie cu cuvântul „trei”; 

2) punctul 24 va avea următorul cuprins: „Sub aspect calitativ, Grupurile sectoriale analizează dacă 

acţiunea a fost realizată în termenul stabilit de Planul de acţiuni și dacă corespunde obiectivului și 

indicatorilor stabiliți de către acesta.”;  

3) Se adaugă punctul 24/1, care va avea următorul cuprins: „În baza termenului și a specificului 

măsurilor de implementare, Grupurile de lucru clasifică acțiunile în acțiuni scadente, acțiuni cu 

caracter continuu și acțiuni cu termen de realizare mai mare. Acțiunile scadente sunt cele pentru care 

termenul de implementare prevăzut de Planul de acțiuni a expirat; Acțiunile cu caracter continuu sunt 

cele pentru care termenul de implementare prevăzut de Planul de acțiuni nu a expirat, însă specificul 

acțiunii solicită ca implementarea să se desfășoare printr-o serie de măsuri de executare deplină la un 

moment dat, dar repetate cu o periodicitate anumită în cadrul termenului de implementare; Acțiunile 

cu termen de realizare mai mare sunt cele care nu sunt scadente la momentul analizei, și nu au 

specificul de realizare al acțiunilor cu caracter continuu.”; 

4) Se adaugă punctul 24/2, care va avea următorul cuprins: „Pentru acțiunile scadente Grupurile 

sectoriale constată următoarele situaţii: 

 - acţiune realizată - acţiunea a fost pe deplin realizată conform obiectivului și indicatorilor de rezultat 

stabilite de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare albastră; 

- acțiune realizată parțial – acțiunea este în proces de realizare. Aceste acţiuni se marchează în 

rapoarte cu culoare galbenă; 

- acţiune nerealizată - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, obiectivului și indicatorilor de 

rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni. Aceste acţiuni se marchează în rapoarte cu culoare 

roşie;  

- acţiune irelevantă (desuetă, după caz) - acţiunea nu a fost realizată conform termenelor, obiectivului 

și indicatorilor de rezultat prevăzute de Strategie şi Planul de acţiuni, pentru că, în condițiile actuale, 

realizarea acțiunii nu este necesară și ar fi formală, implicând cheltuieli nejustificate sau, în general, 

realizarea acțiunii este imposibilă în virtutea circumstanțelor obiective create. Aceste acţiuni se 

marchează în rapoarte cu culoare portocalie. ”  

5) la punctul 25, textul primei fraze se substituie cu textul „Nivelul de implementare a acțiunilor cu 

caracter continuu și a acțiunilor cu termen de realizare mai mare se apreciază în baza planului de 

implementare al acțiunii respective stabilit de instituția responsabilă, a altor planuri de activitate ce 

vizează realizarea acțiunii respective sau, în lipsa acestora, a estimării unui plan rezonabil de 

implementare adecvată a acțiunii în cadrul termenului stabilit de Planul de acțiuni.”; 

6) la punctul 25, după ultima propoziție punctul se substituie cu punct-virgulă și se adaugă textul „ – 

n/a (nu se aplică), dacă în baza planificărilor stabilite de instituția responsabilă, și a estimării unui plan 

rezonabil de implementare adecvată a acțiunii respective, nu s-a desfășurat nicio acțiune de 
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implementare, termenul stabilit de Planul de acțiuni permițând ca acțiunea să fie realizată deplin la o 

etapă ulterioară.”; 

7) punctul 26 se exclude; 

8) la punctul 30, la lit. a) și lit. b) textul „intermediare și anuale” se substituie cu textul „semestrial”, 

iar la lit. c) textul „rapoarte de monitorizare anuale generale” se substituie cu textul „rapoarte de 

monitorizare generale (anual)”; 

9) punctul 33 va avea următorul cuprins: „Instituțiile responsabile prezintă rapoarte semestrial, 

reflectând evoluțiile cu privire la implementarea Planului de acțiuni și a Strategiei. Raportul 

cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 30 iunie a anului se prezintă până la data de 15 iulie 

a anului în care se raportează, iar raportul cuprinzând progresul și evoluțiile până la data de 31 

decembrie a anului se prezintă până la data de 15 ianuarie a anului următor.”  

10) la punctul 34, după cuvântul „prezintă” se adaugă cuvântul „semestrial”; 

11) la punctul 34, 35, 36, 37 textul „intermediare și anuale” se exclude;  

12) la punctul 37, la sfârșit, după punct, se adaugă textul „Partea tabelară se structurează în 3 secțiuni: 

I. Acțiuni scadente în perioada raportată; II. Acțiuni cu caracter continuu în perioada raportată; III. 

Acțiuni cu termen mai mare de realizare.”; 

13) la punctul 38, cuvântul „intermediar”, iar la punctul 39, cuvântul „intermediare” se substituie cu 

textul „cuprinzând evoluțiile până la data de 30 iunie”;  

14) la punctul 40, cuvântul „anual”, iar la punctul 41, cuvântul „anuale” se substituie cu textul 

„cuprinzând evoluțiile până la data de 31 decembrie”; 

15) la punctul 42 cuvântul „anual”, precum și cuvântul „anuale”, la punctul 43 cuvântul „anual”, iar la 

punctul 45 textul „anual pentru anul precedent”, se exclud; 

16) la punctul 46, tabelul se substituie cu tabelul următor: 
Numărul 

domeniului 

de 

intervenție, 

numărul şi 

denumirea 

acţiunii 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Instituțiile 

responsabile 

(conform 

Planului de 

acţiuni) 

Indicatorii 

de rezultat 

din Planul 

de acțiuni 

Termenul 

prevăzut 

pentru 

implementarea 

acțiunii 

Măsurile 

întreprinse 

(descriere 

succintă, 

concisă, 

unitară) 

 

Nivelul de 

implementarea 

al acțiunii 

Mijloacele 

financiare 

alocate 

(planificate); 

Cheltuieli 

reale 

(efective) / 

mii lei; 

Asistența 

recepționată 

în vederea 

realizătii 

acțiunii (în 

cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

Riscuri; 

Concluzii, 

recomandări 

Documente 

probatoare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

17) punctul 47 va avea următorul cuprins: „Cerinţe ce urmează a fi respectate la îndeplinirea tabelului: 

în coloana 1: se indică numărul domeniului de intervenție, numărul și denumirea acţiunii raportate, 

conform Planului de acţiuni; 

în coloana 2: se transpun din Planul de acțiuni instituțiile responsabile pentru acţiunea raportată; 

în coloana 3: se transpun din Planul de acțiuni indicatorii pentru acţiunea raportată; 

în coloana 4: se indică termenul prevăzut de Planul de acțiuni pentru implementarea acţiunii raportate; 

în coloana 5: se descriu măsurile întreprinse întru implementarea acţiunii respective cu indicarea 

perioadei de timp în care au fost îndeplinite. Acestea sunt expuse clar, concludent, descrierea 

conținând o estimare cantitativă şi calitativă raportată la indicatorii prevăzuţi. În cazul în care conform 

Planului de acțiuni sunt mai multe instituţii responsabile pentru realizarea acțiunii, în descriere sunt 

specificate măsurile întreprinse de fiecare instituție în parte. 

în coloana 6: se indică nivelul de implementare a acţiunii estimat de raportor, conform prevederilor 

prezentei Metodologii: acţiune realizată, acţiune realizată parțial, acţiune nerealizată, acțiune 

irelevantă; acţiune realizată (pentru perioada de raportare), acţiune realizată parțial (pentru perioada de 

raportare), acţiune nerealizată (pentru perioada de raportare), n/a (nu se aplică). 

în coloana 7: pentru acțiunile realizate nemijlocit de instituțiile responsabile se indică mijloacele 

financiare alocate și aprobate în bugetul anual. De asemenea, se indică cheltuielile reale bugetate, care 

au fost incluse în rapoartele financiare. În cazul în care acțiunea se realizează cu alocări suplimentare 
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suportului bugetar, se indică și se descrie natura asistenţei primite în scopul realizării acţiunii 

respective și donatorul și/sau partenerul de dezvoltare participant. 

în coloana 8: se descriu dificultăţile întâmpinate (în caz dacă au existat) în procesul de implementare a 

acţiunii, obstacolele care au făcut imposibilă implementarea acţiunii în termenul stabilit de Planul de 

acţiuni, precum şi riscurile inerente. De asemenea, se expun concluziile şi recomandările privind 

înlăturarea deficienţelor constatate. 

în coloana 9: se indică lista documentelor care probează modul de implementare a acţiunii şi care se 

anexează obligatoriu la raport. Tipul documentelor obligatorii se identifică în dependență de acțiune în 

conformitate cu Matricea din Anexa nr. 2. ” 

 

II. Se modifică Regulamentul cu privire la funcţionarea Grupurilor de lucru pentru  

coordonarea şi monitorizarea implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru 

anii 2011–2016, aprobat prin Ordinul nr. 278 din 13.06.12, după cum urmează: 

1) la punctul 4 lit. c), textul „ , creat prin Decretul Preşedintelui nr. 134-VI din 19.05.2011” se 

exclude; 

2) la punctul 13, în ultima propoziție, înainte de punct se adaugă textul: „ , iar, dacă acesta lipsește, de 

președintele ședinței ales ad-hoc”. 

3) la punctul 27, textul din ultima propoziție „cu excepţia cazului când se deviază de la acordul stabilit 

din motive întemeiate şi acest lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru” se 

substituie cu textul „iar în cazul când se deviază de la acordul stabilit din motive întemeiate şi acest 

lucru nu a fost coordonat în cadrul şedinţei Grupului de lucru, secretariatul coordonează noua dată a 

ședinței cu președintele Grupului de lucru”; 

4) la punctul 37 lit. f), textul existent se substituie cu „coordonează, în timp util, plasarea 

documentelor relevante activității grupului (agende, procese-verbale, rapoarte, planuri de activitate, 

studii etc.) pe pagina web consacrată reformei;” 

5) la punctul 39, textul „trimestrială a unei reuniuni comune” se substituie cu textul „periodică a 

reuniunilor comune”; 

6) la punctul 40 ultima propoziție se exclude; 

7) punctul 56 va avea următorul cuprins: „Persoana care nu este membru al Grupurilor de lucru, 

membru supleant, membru observator, persoană invitată de către Grupul de lucru, poate participa la 

şedinţele Grupurilor de lucru, depunînd o cerere prealabilă către secretariatul Grupurilor de lucru cu 

cel puțin o zi pînă la data desfăşurării şedinţei. Dacă spațiul o permite, Secretariatul Grupurilor de 

lucru invită solicitantul la ședință. Din motive întemeiate, precum sunt atitudinea neconstructivă, 

conflictuală a persoanei, dar și altele, membrii Grupului de lucru pot interzice temporar sau total 

prezența solicitantului la ședințele Grupului de lucru respectiv.”;   

8) după punctul 58 se adaugă punctul 59, care va avea următorul cuprins: „În cazul în care 

reprezentantul instituției societății civile-membru cu drept de vot a Grupului sectorial absentează 

sistematic de la ședințele acestuia, sau la solicitarea instituției societății civile-membru, se alege o altă 

instituție a societății civile în calitate de membru cu drept de vot al Grupului respectiv. Înlocuirea se 

face prin decizia Grupului de coordonare, în baza propunerilor venite de la Grupul sectorial, de la 

membrii observatori sau de la membrii Grupului de coordonare.”; 

9) după punctul 59 se adaugă punctul 60, care va avea următorul cuprins: „Ministrul Justiției își 

modifică ordinele relevante privind componența instituțională a grupurilor de lucru în baza deciziilor 

Grupului de coordonare. ” 

10) denumirea „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” conținută în anexele 

Ordinului nr. 278 din 13.06.12 se substituie cu „Centrul Național Anticorupţie”. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Agenda a fost aprobată unanim; 

2. Acţ. 3.1.1. pct.5 a fost calificată drept parţial realizată; 

3. Acţ. 3.1.2. pct.3 ia fost dat calificativul de realizată pentru perioada de raportare; 
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4. Acţ. 3.2.2. pct.1 a fost apreciată ca fiind nerealizată; 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 29 ianuarie 2013, ora 13:00 

- Locul desfăşurării: Sala mare (et. II), 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.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele 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 Andrei Batrînac CNAJGS 

3 Victor Zaharia Preşedintele CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Ion Guzun Reprezentant al Societăţii Civile,CRJM 

8 Daniela Groza  Reprezentant al Societăţii Civile,IRP 

9 Lilian Darii Director executiv al CNAJGS 

10 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaţilor 

11   

12   

13   

 B. Membrii observatori  

1 Alexandru Postică  Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Dinu Mîtcu OSCE National Legal officer  

2 Olivia Pîrţac Expert în coordonare şi monitorizare Proiectul UE 
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3 Ion Graur Expert în coordonare şi monitorizare Proiectul UE 

4 Natalia Cristian DAMEP 

5 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Doina Cazacu Secretariatul Grupurilor de lucru 

 

E. 
Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

2 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

3 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

 


