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

1 

       

 

Data: 19 noiembrie 2013 

Şedinţa nr. : 10/13 

Locul desfăşurării: Sala de şedinţe (et.V), Oficiul Stării Civile, str. Mihai Viteazul, nr. 11/1 

Moderator: Preşedinte Dl.Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. 1. Act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat – raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (Lilian 

Darii/Andrei Batrînac) (Trimestru I-II 2013)  

 

2. Act. 3.1.2. punct. 7 Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui proiect pilot – 

raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (Lilian Darii/Andrei 

Batrînac) (Trimestru III 2012 – II 2013) 

 

3. Acţ. 3.1.3 punct. 2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti - raportor Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat (Lilian Darii/Andrei Batrînac) (Trimestru I-II 2013) 

 

4. Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat - raportor Ministerul Justiţiei 

(Vlad Cîrlan/Veronica Rusu) (Trimestru IV 2012) 

 

5. Acţ. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ 

pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei - raportor 

Institutul Naţional al Justiţiei (Mariana Pitic) (Trimestru II 2013) 
 

II. Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al Strategiei 

de Reformare a Sectorului Justiţiei, anul 2014. 
 

III. Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” Raportor: Ion 

Graur, Junior expert European Union Project 

 

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 8 membri.  

b. Agenda a fost aprobată unanim  fără modificări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul I. Prezentarea Raportului de Monitorizare Sectorial intermediar trimestrul II, 2013.  

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

subiectelor de pe ordinea de zi. 

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

Subiectul II. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 

 
 

  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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1. Act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat  

Andrei Batrînac: 

Însuşi mecanismul de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat nu este efectuat, este 

în curs de elaborare. Pe 18 noiembrie 2013 a fost desfăşurată licitaţia cu scopul identificării a doi 

experţi care vor elabora mecanismul, vor efectua un studiu şi vor veni cu propuneri în elaborarea 

mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat. Nu pot spune că va fi un 

mecanism nou de elaborare, deoarece un astfel de mecanism există, însă va fi unul perfecţionat. O 

informaţie mai detaliată va fi prezentată ulterior la una din şedinţele anului 2014, deoarece acest 

proces un pic durează. Avem câteva zile pentru  a  evalua  ofertele depuse de către potenţialii experţi, 

care vor efectua studiul. Conform documentaţiei standard experţii au 3 săptămîni pentru elaborarea 

studiului, în afară de această mai sunt şi termenii de încheiere a contractelor şi de aprobare a acestora 

de alte instituţii. În cazul în care ofertele depuse de către potenţialii experţi întrunesc condiţiile impuse 

de Consiuliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, atunci sperăm că această acţiune să 

aibă calificativul de realizată în termen de 2 luni. Actele probatorii au fost transmise secretariatului 

grupurilor de lucru. Este anexată şi copia de pe buletinul de efectuare a licitaţiei cu informaţia despre 

locul, ora şi data licitaţiei. 

 

Victor Zaharia: 

Eu doar o să menţionez că aceasta este cea de-a III-a licitaţie. 

 

Dumitru Visternicean: 
Această acţiune a mai fost discutată în cadrul şedinţei grupului de lucru şi întrebarea este ce s-a 

schimbat de la ultima raportare. 

 

Andrei Batrînac: 

Acum am trecut de faza identificării experţilor, deoarece anterior ne-am ciocnit cu o procedură nouă şi 

noi condiţii din partea Agenţiei Achiziţii Publice, însă am trecut deja de această etapă. La una din 

următoarele şedinţe sperăm să nu avem o nouă licitaţie, ci chiar un studiu în proces de elaborare.  

 

Dumitru Visternicean: 
Consider oportun, ca să fie identificate acele motive care au dus la tergiversarea realizării acestei 

acţiuni şi, după caz, implicarea Pilonului VII sau a membrilor grupului de lucru.  Această acţiune este 

destinată realizării de către Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în colaborare 

cu Uniunea Avocaţilor,  cum se manifestă această conlucrare? 

 

Andrei Batrînac: 

În vederea realizării acestei acţiuni a fost constituit un grup de lucru, unde implicit sunt şi 

reprezentanţi ai Uniunii Avocaţilor şi ei îşi aduc aportul prin prezenţa la şedinţă şi prin ideile 

prezentate  în cadrul acestora. Iar noi fiind ca responsabili pentru implementarea acestei acţiuni şi 

totodată beneficiarii acestei acţiuni suntem în situaţia să facem tot posibilul să realizăm acest 

mecanism. 

 

Victor Zaharia: 

De fapt grupul de lucru a fost format anul trecut în decembrie 2012 pentru a elabora acest mecanism. 

Pînă în mai s-au întrunit în 3 şedinţe, cînd s-a ajuns să fie contactaţi consultanţii, practic din mai în 

septembrie grupul de lucru nu a acţionat, deoarece nu putem discuta pe marginea aceluiaşi lucru de 

mai multe ori. Astfel o recomandare, reiterată şi anterior pentru Pilonul VII, clarificarea şi 

simplificarea procedurii de contactare a consultanţilor.   

 

Dumitru Visternicean: 
Revenim la respectiva acţiune în februarie 2014. 
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2. Act. 3.1.2. punct. 7 Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui proiect pilot  

 

Andrei Batrînac: 

Studiul urmează a fi prezentat şi supus unui act de predare-primire, aceasta tot este o procedură care 

poate lua timp, în fine propun ca această acţiune la fel să fie inclusă şi discutată la şedinţa din februarie 

2014.  

 

Dumitru Visternicean: 

Revenim la această acţiune în februarie 2014, cu recomandarea de a urgenta în măsura posibilităţilor, 

cel puţin prezentarea studiului.  

 

Acţ. 3.1.3 punct. 2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a asistenţei juridice 

primare de către asociaţiile obşteşti  

 

Andrei Batrînac: 

La această acţiune situaţia este similară, în octombrie a fost desfăşurată licitaţia au fost selectaţi 

experţii, deci este în curs de realizare.  

 

Dumitru Visternicean: 

 Studiul respectiv nu durează mult, durează vreo 30 zile, deci în luna decembrie 2013 va urma a fi 

acceptat şi în ianuarie audiat la noi în cadrul grupului de lucru.  

 

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

Vlad Cîrlan: 

În privinţa acestei acţiuni s-a decis elaborarea a trei legi, una cu privire la organizarea şi activitatea 

notarială, una cu privire la procedură şi una cu privire la tarifele şi taxele aplicate în cadrul procedurii 

notariale. Prima lege a fost elaborată, proiectul a fost remis spre avizare şi definitivare. 

 

Veronica Rusu: 

La 11 martie 2013 proiectul a fost expediat prima dată spre avizare, la 17 aprilie 2013 au fost 

organizate dezbateri publice. La 28 mai la Direcţia Generală Legislaţie a parvenit un proiect din partea 

Secţiei Notariat din cadrul Ministerului Justiţiei. Ulterior, proiectele au fost comasate şi s-a ajuns la o 

variantă definitivată şi expediată în 16 octombrie 2013 tuturor notarilor pentru informare. La 29 

octombrie 2013 proiectul este expediat spre avizare. În decembrie urmează a fi organizate dezbateri 

publice.  În ceea ce priveşte unul sau trei proiecte noi avem Planul de activitate al Guvernului, unde 

acţiunile sunt tratate distinct, la pct. 31, 32, 33 al Planului de activitate aprobat prin Hotarîrea nr. 289, 

în principiu acţiunea respectivă se referă la primul proiect de lege (cu privire la organizarea şi 

activitatea notarială), pentru că anume prin respectivul proiect se crează Uniunea Notarilor. 

 

Dumitru Visternicean: 

Acţiunea respectivă a fost pusă în discuţie la şedinţa grupului de lucru şi anterior, iar schimbări 

substanţiale nu sunt. 

 

Vlad Cîrlan: 

Vreau să atrag atenţia tuturor membrilor asupra unui fapt, că a existat un prim proiect de lege, care a 

fost avizat pozitiv, ulterior datorită faptului că în cadrul Ministerului Justiţiei s-a instituit o nouă 

Direcţia Profesii, noi nu am ezitat şi am venit cu un nou proiect, deoarece această Direcţie promovează 

politica în acest domeniu, a notariatului, ceea ce de fapt şi a continuat termenul de elaborare, mai ales 

avînd în vedere că elaborarea unei astfel de legi este extrem de importantă. Elaborarea acestora este un 

process complex şi Ministerul Justiţiei a depus un maxim efort să fie cît mai bine definitivat. Noi avem 

ca sarcină pînă la sfîrşitul anului, pînă în decembrie să supunem dezbaterilor publice. 

 

Dumitru Visternicean: 
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Stimaţi colegi, eu am aici în faţă Raportul sectorial intermediar 2013 al pilonului III  şi la capitolul dat 

am o întrebare la care aş vrea să găsesc răspuns astăzi, cele enumerate de Vlad Cîrlan se confirmă aici, 

dar trebuie de stabilit care este cauza întîrzierii. Lipsa comunicăriii şi conlucrării între Ministerul 

Justiţiei şi a Comunităţii Notarilor în vederea realizării acţiunii respective a fost stabilită drept cauză 

anterior, s-a schimbat ceva de atunci sau am rămas la aceeaşi situaţie? 

 

Vlad Cîrlan: 

Acum 2 săptămîni am avut o şedinţă cu notarii, unde a venit o parte din notari, a avut loc o discuţie 

constructivă. Referitor la remarca lipsei de comunicare, nu am observat acest fapt, de-a lungul anilor 

noi mereu am avut o discuţie şi am colaborat cu notarii. În plus toate acţiunile noastre au fost făcute 

publice, inclusiv pentru notari.  

 

Acţ. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ pentru 

instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

Mariana Pitic: 

Susţin demersul Intitutului Naţional al Justiţiei către Ministerul Justiţiei solicitînd prelungirea 

termenului de realizare a acţiunii respective. Putem prezenta ce a fost întreprins întru realizarea acestei 

acţiuni pînă în prezent, chiar dacă noi solicităm prelungirea termenului de realizare. În legea actuală a 

Institutului Naţional al Justiţiei este prevăzută înstruirea iniţială la candidatura în funcţia de judecător, 

procuror, grefieri, referenzi, asistenţi judiciari, consilieri de probaţiune şi a altor categorii de jurişti 

care contribuie la înfăptuirea justiţiei. Astfel această sintagmă “alte categorii de jurişti care contribuie 

la înfăptuirea justiţiei” lasă loc de interpretare şi din aceste considerente au fost propuse modificări a 

Legii cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei, şi anume de concretizare care sunt aceste profesii 

conexe pentru a fi posibilă realizarea instruirii de către Institutul Naţional al Justiţiei. Institutul 

Naţional al Justiţiei a elaborate proiectul de Lege în care s-a operat modificări la acest capitol. S-a 

elaborat Regulamentul cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Institutului 

Naţional al Justiţiei şi a fost expediat la adresa Ministerului Justiţiei şi la moment suntem în aşteptare. 

O altă problemă actuală în realizarea acestei acţiuni este lipsa spaţiilor de instruire, din cauza lucrărilor 

de reparaţii care se efectuează la moment în Institutul Naţional al Justiţiei.  Ne-am adresat cu 

demersuri la Consiliul Superior al Magistraturii, la Curtea Supremă de Justiţie, la Asociaţia Juriştilor 

Universităţii de Stat pentru alocare spaţiilor. Nici măcar nu putem  efectua instruirea iniţială pentru 

funcţiile de judecători şi procurori. Cu toate acestea Institutul Naţional al Justiţiei a identificat 

necesităţile de instruire a tuturor profesiilor conexe, a organizat întîlniri cu reprezentanţii profesiilor 

conexe în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei. Au fost elaborate conceptele intruirii iniţiale şi 

instruirii continue, care au fost aprobate la şedinţa Institutului Naţional al Justiţiei. În urma acestei 

şedinţe s-au format modele ale curriculei instruirii iniţiale şi a celei continue. Nerealizarea acestei 

acţiuni se datorează lipsei cadrului legal, şi nu din cauza INJ. 

 

Subiectul 2. Planul de activitate a grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, anul 2014. 
Igor Blanari (SGL): 

Stimaţi membri, secretariatul a trimis în adresa dvs. pe poşta electronică 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. Aşadar, termenul limită este 13 decembrie 2013. 

Totodată, venim cu rugămintea de a trece şi la un aspect important, şi anume, acţiunile desuete sau 

irelevante, astfel, fiind discutat la toate piloanele acest subiect, rămîne ca dvs să evidenţia-ţi acele 

acţiuni care sunt irelevante sau desuete. 

Subiectul 3. Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” Raportor: 

Ion Graur, Junior expert European Union Project. 
Ion Graur (Junior expert European Union Project): 
Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” 
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Introducerea elementului calitativ: 

•Problemă: 488 acţiuni în Planul de acţiuni a Strategiei, plus indicatorii de rezultate într-un sistem 

fără pondere şi valori 

•Soluţia: Un sistem în care pentru fiecare pilon Direcţiile strategice, Domeniile specifice de 

intervenţie, Acţiunile şi Indicatorii de rezultate va fi calculată ponderea logică a acestora şi constatatea 

progresului real al procesului de implementare a strategiei. 

Rezultatele pot fi uşor generate şi accesibile 

•Problemă: Formatul prezentărilor necesită lucru substanţial pentru a  fi accesibile. 

•Soluţia: Un sistem care furnizează într-un format grafic informaţia despre faza de implementare, 

tergiversare şi măsuri necesare. 

 

Elaborarea modelului de bază (Prototip) 

•Modelul de bază(Prototipul) include: 

-Un model de calcul de bază 

-Un model de introducere a informaţiei 

-Un model de prezentarea a rezultatelor 

•Modelul de calcul de bază conţine următoarele elemente: 

- Modelul bazat pe valoare sau pondere 

- Modelul bazat pe limitele perioadei de implementare 

- Modelul costuri/buget (opţional) 

•Prototipul poate fi înlocuit de un model“complet“ 

În timp ce structura internă a modelelor va fi elaborată în cadrul proiectului, grupurile de lucru a 

fiecărui pilon joacă un rol cheie în determinarea coeficientului procentual de pondere pentru fiecare 

Direcţie strategică, domeniu specific de intervenţie, acţiune şi indicatori. 

Determinarea rezultatelor de implementare în baza coeficentul de pondere(I) 

-10 Activităţi care determină un Pilon 

-Fiecare activitate include 3 indicatori: 

-Grup de lucru creat(Pondere 5 %) 

-Stabilirea programului de activitate(Pondere 5%) 

-Proiect de lege (Pondere 90%) 

• Constatări în rezultatul numarării cantitative a indicatorilor: După crearea grupului de lucru si 

stabilirea programului de activitate, 20 din 30 indicatori sunt realizaţi 100%, astfel 66,6 % din lucru 

pare să fie realizat... nonsens. 

• Constatări în rezultatul atribuirii coeficientului de pondere a indicatorilor: După crearea 

grupului de lucru si stabilirea programului de activitate, doar 10% din lucru este realizat... Ceea ce 

reprezintă un tablou mult mai realist. 

 

Construirea modelului de atribuire a ponderii în baza metodei Vârf-Baza piramidei(II) 

1. Pentru Piloni per total NU poate fi calculată ponderea, deoarece reprezintă diferite dimensiuni a 

reformei şi nu se pot compensa reciproc. 

2. Determinarea coeficienţilor de pondere va avea în cadrul grupurilor de lucru pentru fiecare pilon. 

- Au sarcina de a lua decizii referitor la diverse aspecte legate de piloni 

- Este cel mai calificat grup de a lua astfel de decizii 

- Este responsabil doar de pilonul său şi orice conflict de interese este soluţionat în cadrul grupului 

3. Metoda Vârf-Baza piramidei este necesară deoarece 488 Acţiuni sau aproximativ 2,000 de 

indicatori nu pot comparaţi direct. 

 

Contribuţia grupurilor de lucru în 5 paşi 

1. Inventarierea activităţilor pe pilon din planul de acţiuni a strategie; 

2. Atribuirea unui coeficient procentual de pondere a Direcţiei Strategice (în total 100%); 

3. Pentru fiecare Direcţie strategică, atribuirea unui coeficient procentual de pondere a fiecărui 

Domeniu specific de intervenţie (în total 100%); 

4. Pentru fiecare Domeniu specific de intervenţie , atribuirea unui coeficient procentual de pondere 

pentru Acţiunile incluse (în total 100%); 
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5. Pentru ficare Acţiune, atribuirea unui coeficient procentual de pondere pentru indicatorii de 

implementare(în total 100%). 

Consideraţii pentru grupurile de lucru 

•Care elemente au o contribuţie mare/mică pentru scopul reformei? 

•Care elemente au o importanţă mare/mică pentru următorul nivel din lanţ? 

•Care elemente sunt relativ uşor de realizat, si care necesită efort sau resurse financiare substanţiale? 

•În toate cazurile, impact înalt determină un coeficient mai mare de %, impact mic sau activităţi 

„formale“ determină un coeficient mai mic de % 

•Dacă este doar un singur element(ex. Indicator), urmează sa-i fie atribuite 100% 

•În general atribuirea unor coeficiente egale urmează să fie evitată. 

 

Primul nivel de atribuire a coeficientului de pondere 

Următorii paşi: 

•În cadrul proiectului va fi elaborat modelul(„Prototip“) pentru raportarea despre implementarea 

planului de acţiuni a Strategiei, în baza coeficinţilor de pondere atribuite de grupurile de lucru. 

•Secretariatul va asigura ulterior includerea permanentă a informaţiei noi in model. 

•Astfel că sistemul va genera automat rapoarte cu regularitate, care vor fi furnizate grupurilor de lucru 

şi altor instituţii responsabile.  

Rezultate de bază a acestui model 

Ideea generală: 

•Rapoarte grafice simple fac ca succesele şi eşecurile să fie clar vizibile. 

•Compararea gradului de implentare în cadrul Strategiei. 

•Compararea gradului de acţiuni implementate versus planificate. 

Nivele de raportare: 

•Primul nivel de informaţie 

-La nivel de Pilon în general, în mod automat 

•Nivelul doi de informaţie 

- Pilon si Direcţii strategice, în mod automat 

•Nivelul trei şi informaţie mult mai detaliată: 

- La solicitare sau în raport 

Cerinţe adiţionale faţă de grupurile de lucru: 

•Solicităm să indicaţi: 

-Ce informaţie adiţională vreţi să fie inclusă? 

- Care ar fi frecvenţa necesară de prezentare a informaţiei? 

Prezentare cu titlul “Implementarea sistemului integrat de monitorizare” se anexează la prezentul 

proces-vebal. 

Subiectul 4. Concluzii, discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei şedinţe. 
Şedinţa următoare o vom începe cu punctele care n-au fost discutate azi, iar dacă cineva are careva 

propuneri referitor la subiecte, va contacta secretariatul pentru a fi incluse ordinea de zi. Următoarea 

şedinţă se stabileşte pentru data de 17 decembrie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. Se va reveni la act. 3.1.2 punct. 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat în februarie 2014. 

2. Se va reveni la act. 3.1.2. punct. 7 Efectuarea unui studiu privind noile metode de acordare a 

asistenţei juridice calificate garantate de stat şi, în funcţie de rezultatele studiului, implementarea unui 

proiect pilot în februarie 2014, cu recomandarea de a urgenta în măsura posibilităţilor, cel puţin 

prezentarea studiului.  

3. S-a decis asupra acceptării studiului în luna decembrie 2013 şi în ianuarie audiat în cadrul grupului 

de lucru, la acţ. 3.1.3 punct. 2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a asistenţei 

juridice primare de către asociaţiile obşteşti. 
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IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 17 decembrie 2013, ora 15:00 

- 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 Veronica Rusu Ministerul Justiţiei 

5 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

8 Panico Ceslav Reprezentant al Societăţii Civile,IRP 

 B. Membrii observatori  

1 Cristina Chebeş Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Cuvşinov Ion Centrul de medicină legală 

2 Dinu Mîtcu OSCE National Legal officer  

D. Secretariat  

1 Olivia Pîrţac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi Uniunea Avocaţilor 

2 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 
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3 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

4 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

5 Ion Guzun Reprezentant al Societăţii Civile,CRJM 

 


