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Data: 29 ianuarie 2014  

Şedinţa nr. : 01/14 

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. Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III al 

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

2013. 
 

II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul III. 

Aprobarea Raportului. 
 

III. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

 

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 

Dumitru Visternicean: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III, începem anul 

2014 în direcția monitorizării, realizării Strategiei reformei în sectorul justiției Pilonul III. Avem 

agenda propusă spre discuție formată din trei puncte, dacă aveți careva obiecții, completări la agendă, 

dacă nu sunt, atunci o acceptăm așa cum este, vă rog să vă exprimați prin vot, cine este pentru? 

Votat unanim. 

Vom trece la prezentarea raportului anual 2013 privind implimentarea acțiunilor din Pilonul III a 

strategiei de reformă în sectorul justiției pentru perioada trimestrului IV 2011 – IV 2013. Eu cred că 

dvs. cunoașteți acest raport, este o doleanță de a fi cît mai concreți, cît mai exacți în declarații. 

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

  

Subiectul I. Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III 

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

IV, 2013 

Lidia Carchilan: Stimați membri ai grupului de lucru pentru coordonarea Pilonului III, scopul acestei 

ședințe este de a discuta raportul anual pentru anul 2013. Conform Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei, în Pilonul III sunt prevăzute pentru realizare în total 46 de acţiuni. În 

trimestrul IV anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 32 acţiuni, dar este prevăzută și 

perioada de începere a implementării a altor 14 acţiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un 

termen mai mare de realizare. La moment sunt 32 acţiuni scadente, dintre care 12 sunt realizate, 17 

realizate parţial şi 3 nerealizate. Alături de acestea sunt 14 acţiuni cu caracter continuu sau cu termen 

mai mare de implementare, dintre care 12 sunt realizate pentru perioada de raportare, 1 este realizată 

parţial pentru perioada de raportate şi 1 este nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

 

 

 

 
 

  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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Subiectul II. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul 

III. Aprobarea Raportului. 

Lidia Carchilan:  Act. 3.1.1. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în 

oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) şi 

ajustarea schemei de încadrare a personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii 

competenţei Consiliului, această acţiune a fost raportată ca fiind nerealizată, astfel studiul va fi realizat 

după implementarea soft-ului de evidență a datelor statistice. 

 

Lilian Darii: Solicităm respectuos schimbarea calificativului pentru că ulterior lucrurile au evoluat, în 

perioada noiembrie-decembrie 2013 au fost angajați 2 experți, astfel studiul practic este realizat, 

urmează doar să se lucreze asupra realizării în ceea ce privește modificarea schemei de încadrare 

pentru fiecare oficiu în parte. Data scadentă pentru acțiunea respectivă a fost 31 decembrie 2013. 

 

Dumitru Visternicean: Deci, putem schimba calificativul din nerealizată la care calificativ? 

 

Lilian Darii: Cel puțin realizată parțial, or, studiul este practic realizat, experți avem angajați. 

 

Victor Munteanu: Opinia mea este că un studiu este realizat când este finalizat, însă parţial realizat 

sunt de acord cu Dl. Darii este în momentul în care datele pentru acest studiu au fost colectate, este 

acceptabil să îi schimbăm calificativul în realizată parţial.  

 

Dumitru Visternicean: Punem la vot, cine este de acord ca acesta să fie schimbat în realizat parţial? 

(7 voturi pro) Calificativul se schimbă din nerealizată în realizată parţial.  

 

Victor Munteanu: Studiul este dependent de soft-ul de evidență a datelor statistice, care a fost 

elaborat cu suportul Fundaţiei Soros din Republica Moldova, astfel şi noi suntem extrem de interesaţi 

în executarea acestei acţiuni.   

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.1. punct  4  Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru 

asistenţă juridică garantată de stat este calificată ca realizată parţial.  

 

Dumitru Visternicean: Dacă nu sunt careva schimbări, atunci rămâne la acelaşi calificativ.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.1. punct 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat, a fost raportată ca fiind 

realizată parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.2 punct 2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei 

juridice garantate de stat, a fost raportată ca fiind realizată parţial. A fost elaborat Grupul de lucru, care 

s-a întrunit în două şedinţe. Cu suportul PNUD - Moldova, în cadrul proiectului „Suportul pentru 

Reformarea sectorului Justiţiei în Moldova” de către 2 experţi naţionali a fost elaborat un raport 

„Mecanismul actual de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat”. 

 

Dumitru Visternicean: Rămâne acelaşi calificativ.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.2 punct 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a 

oficiilor teritoriale ale CNAJGS. A fost raportată ca fiind realizată parţial. Numărul avocaţilor publici 

a fost mărit cu 5 unităţi, însă birouri nu au fost create, deoarece nu au fost alocate resurse financiare 

necesare, fiind alocate doar pentru remunerarea avocaţilor publici.  

 

Dumitru Visternicean: Nu sunt temeiuri să schimbăm calificativul.  
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Lidia Carchilan: 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. Studiul a fost prezentat şi publicat pe site-ul Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică de Stat şi al Ministerului Justiţiei.  

 

Acţiunea a fost votată unanim ca fiind realizată.  

 

Lidia Carchilan: Acţ.3.1.3 punct.1 Testarea sistemului de asistenţă juridică primară acordată de 

parajuriştii comunitari. Testarea parajuriştilor a fost efectuată şi a fost întocmit Raportul de evaluare 

deintitulat „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de 

parajurişti”. 

 

Acţiunea a fost votată unanim ca fiind realizată.  

 

Lidia Carchilan: Acţ. 3.1.3 punct.2 Efectuarea unui studiu privind  mecanismul de acordare a 

asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti. Studiul a fost efectuat, recomandările sunt 

formulate. Studiul este plasat pe site-ul CNAJGS şi al Ministerului Justiţiei.  

 

Acţiunea a fost votată pentru a-şi schimba calificativul din realizată parţial în realizată.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.2. punct. 1 Elaborarea standardelor de calitate pentru actele/acţiunile 

reprezentanţilor fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei. Ministerul Justiţiei a identificat surse 

bugetare necesare contractării consultanţilor şi experţilor, a elaborat caietul de sarcini, fişa 

informaţională şi invitaţia de  participare, care au fost publicare pe site-ul Ministerului şi a fost 

raportată ca fiind realizată parţial.  

 

Vlad Cîrlan: Având în vedere că aceste acţuni au fost demarate în vara anului trecut şi era elaborat 

propunerile de finanţare pe termen mediu, nu şi pentru anul 2014, aceste achiziţii nu au avut loc din 

diverse motive, astfel Ministerul Justiţiei urmează să facă careva modificări în planul de finanţare 

pentru a identifica surse pentru realizarea acestei acţiuni.  

 

Calificativul rămâne acelaşi.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.3. punct.1 Efectuarea unui studiu privind mecanismele de stabilire a 

tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei. În 

vederea elaborării studiului privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de 

reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei s-a constatat necesitatea contractării 

consultanţilor pentru a participa la elaborarea studiilor. În acest sens  Ministerul Justiţiei a identificat 

surse  bugetare necesare contractării consultanţilor şi experţilor, a elaborat caietul de sarcini, fişa 

informaţională şi invitaţia de  participare, care au fost publicate pe site-ul Ministerului Justiției, 

acţiunea a fost raportată ca realizată parţial.  

 

Calificativul rămâne acelaşi.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de 

codurile deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei. Au fost contractaţi 

consultanţi pentru a participa la elaborarea studiilor. În urma contractării consultanţilor s-au desemnat 

experţi pentru elaborarea studiului care va conţine recomandări pentru fiecare profesie separat. 

Acţiunea a fost raportată ca realizată parţial.  

 

Dumitru Visternicean: Completări, sugestii la acțiunea respectivă? Dacă nu, atunci rămâne la 

prezentul calificativ.  
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Lidia Carchilan: Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de 

răspundere civilă profesională, a fost selectat un consultant pentru efectuarea studiului pentru profesia 

de mediator şi unul pentru efectuarea studiului pentru profesia de avocat. Această acţiune a fost 

raportată drept realizată parţial.  

 

Calificativul nu se modifică.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere 

disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei, a fost selectat un consultant pentru 

efectuarea studiului pentru profesia de mediator şi unul pentru efectuarea studiului pentru profesia de 

avocat. Această acţiune a fost raportată drept realizată parţial. 

 

Dumitru Visternicean: Nu sunt temeiuri să schimbăm aprecierea acţiunii.  

 

Lidia Carchilan: 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. 

Acţiunea a fost raportată – realizată parţial.  Prin Legea nr. 5 pentru modificarea unor acte legislative 

din 15 ianuarie 2012, au fost efectuate modificări în Codul de executare şi Legea privind executorii 

judecătoreşti prin care a fost introdus termenul benevol de executare şi s-a reglementat procedura 

respectivă, prin Ordinul Ministrului nr. 176 din 25 aprilie 2013 a fost modificată componenţa 

nominală a Colegiului disciplinar al executorilor judecătoreşti. În vederea dezvoltării capacităţilor 

manageriale a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, a fost elaborat proiectul de Lege pentru  

modificarea şi completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, care 

vizează, inclusiv consolidarea rolului Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. 

 

Vlad Cîrlan: Este vorba de două Legi, prima este Legea 113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătoreşti, care a fost remis Guvernului şi Codul de executare care grupul de lucru îl definitivează.  

 

Calificativul rămâne realizat parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.1 punct. 4 Elaborarea unei noi legi cu privire la notariat. La 11 martie 2013, 

proiectul a fost remis instituţiilor interesate spre coordonare. În baza obiecţiilor parvenite proiectul se 

definitivează şi urmează a fi transmis Centrul Naţional AntiCorupţie pentru efectuarea expertizei 

anticorupţie.  

 

Tatiana Ungureanu: La rubrica „dificultăţi” este invocată lipsa de comunicare, consider că trebuie 

exclusă această sintagmă, deoarece dacă noi avem altă părere nu înseamnă că nu este prezentă o 

comunicare. Noi am participat întru realizarea acesteia, noi am insistat ca să fie remisă Centrului 

Naţional AntiCorupţie.  

 

Veronica Vition: O să fie exclusă aceasta, dar cred că va fi pusă în discuţie la Pilonul VII, pentru de 

fiecare dată situaţia nu se schimbă.  

 

Victor Munteanu: Într-adevăr trebuie de strămutat aceasta problemă în faţa unei alte audienţe, 

deoarece nu este de competenţa acestui grup de lucru, deoarece de multe ori ajunge reprezentantul 

Ministerului Justiţiei cu reprezentanţii sectorului notarial la deficienţe în comunicare.  

 

Dumitru Visternicean: Venim cu recomandarea ca acţiunea 3.2.1 punct 4 să fie pusă în discuţie în 

cadrul şedinţei Pilonului VII.  

 

Acţiunea rămâne a fi realizată parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.5. punct. 1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de 

învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei. 
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Prin Hotărîrea Consiliului Institului Naţional al Justiţiei a fost aprobat Planul de formare continuă a 

avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pentru trimestrul III, anul 2013. Acțiunea 

respectivă a fost realizată în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 

Stat. Ceilalți reprezentanți ai profesiilor conexe nu au stabilit și prezentat necesitățile de instruire în 

anumite domenii. 

 

Acţiunea rămâne a fi realizată parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări 

sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei. A fost contractată 

ÎCS SA BDO Audit & Consulting SRL pentru efectuarea studiului.  

 

Dumitru Visternicean: Au fost demarate anumite acţiuni, este deci, temei să schimbăm calificativul 

din nerealizată în realizată parţial? Se pune la vot. Cine este pentru schimbarea calificativului? 

 

Votat unanim. Acţiunea îţi schimbă calificativul din nerealizată în realizată parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în 

vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti. A fost creată o 

comisie, a fost elaborat de către Direcţia profesii şi servicii juridice un proiect de modificare a Codului 

de executare, au fost consultate opiniile Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ale 

executorilor, etc. Acţiunea a fost raportată ca realizată parţial.  

 

Dumitru Visternicean: Nu avem temei să-i schimbăm aprecierea.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii 

Europene pentru Drepturile Omului.  

 

Realizarea acțiunii date este asigurată de elaborarea proiectului de lege privind agentul guvernamental 

care a  fost elaborat în contextul necesității reformării instituției de reprezentare a intereselor statului în 

fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Proiectul de lege reglementează aspectele care inițial, 

urmau să fie reglementate separat printr-un Regulament. 

 Adoptarea legii noi privind agentul guvernamental și instituirea mecanismului de control parlamentar 

al executării hotărîrilor CEDO sunt acțiuni care vor asigura indirect realizarea acțiunii date din 

Strategie. În cadrul ședinței din luna ianuarie 2014 Grupul de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea Pilonului III a decis calificarea acțiunii ca desuetă. 

 

Dumitru Visternicean: Am discutat că această acţiune nu poate fi realizată în modul în care este 

formulată, deoarece executarea hotărîrilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului nu poate fi 

efectuată printr-un regulament. Ar fi vorba despre legi, regulamentul presupune un act normativ emis 

întru executarea unei legi organice. O propunere ar fi excluderea acestei acţiuni, deoarece nu mai ieşim 

din impasul ăsta vis-a-vis de această acţiune.  

 

S-a propus să fie fie pusă  la vot aceasta acțiune pentru a identifica calificativul. 

S-a votat unanim de către grupul de lucru de a califica acţiunea respectivă ca fiind desuetă. 

 

Lidia Carchilan: 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. Acţiune raportată ca fiind realizată parţial.  
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Vlad Cîrlan: Comisia de licenţiere nu există. La Colegiul disciplinar noi facem monitorizare şi 

prezentăm rapoarte de monitorizare a Colegiului disciplinar Ministrului Justiţiei, în baza 

monitorizărilor s-au făcut şi recomandări de modificare a regulamentului.   

 

Dumitru Visternicean: Acţiunea solicită efectuarea unui studiu.  

 

Vlad Cîrlan: Au fost elaborate rapoarte, din care reies deficienţele, propunerile şi recomandările 

referitor la Colegiul disciplinar.  

 

Vlad Cîrlan: Raţionamentul  acestei acţiuni a fost elucidat în Legea nr.113, care prevede crearea unei 

Comisii de licenţiere pe lîngă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, care mai prevedea că în 

3 ani de la adoptarea acestei legi nu va fi completat numărul de executori, pe parcursul a acestor 3 ani, 

nu s-a reuşit completarea numărului de executori. Pe lîngă aceasta noi lucrăm la un proiect de lege 

care propune crearea Comisia de licenţiere pe lîngă Ministerul Justiţiei, avînd în vedere aceste 

modificări, s-a amînat procesul de creare a comisiei. Ulterior, dacă intră în vigoare modificările 

menţionate, este necesar să treacă cel puţin jumătate de an pentru a efectua o analiză şi un studiu. 

Referitor la Colegiul disciplinar nu se efectuează doar o statistică, ci în urma acesteia se formulează 

recomandări în vederea eficientizării acestui organ.  

 

Dumitru Visternicean: Ceea ce vreţi să faceţi nu acoperă obiectivul acestei acţiuni, consider că 

această acţiune a fost depăşită legal, cum poţi să faci un studiu privind activitatea unui organ care nu 

există?  

 

Victor Muntean: Avem pe de o parte Colegiul disciplinar, pe alta Comisia de licenţiere, unicul lucru 

care am putea să-l propunem este modificarea acţiunii, să nu facem studiu, ci un proiect de 

regulament, deoarece odată creată va avea nevoie de un mecanism de lucru, de activitate şi un raport al 

Colegiului disciplinar. Nu ştiu cât este de corect şi de competenţa cui este acest fapt,  dar această 

propunere o văd ca rezonabilă. Cînd îşi începe activitatea comisia de licenţiere? 

 

Vlad Cîrlan: Anul acesta după intrarea în vigoare a modificărilor, ar trebui. Proiectul de regulament 

este efectuat, urmează să fie definitivat în urma unor detalii.  

 

Dumitru Visternicean: Acţiunea rămâne la calificativul de realizată parţial, dar venim cu propunerea 

să fie modificat termenul de executare până în 2015.  

 

Lidia Carchilan: 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. Ministerul Justiţiei a transmis toate datele Agenţiei 

Achiziţii pentru achiziţia serviciilor de expertiză în vederea elaborării studiului. 

 

Calificativul nerealizată.  

 

 

Lidia Carchilan: 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.  

 

Calificativul realizată parţial.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru 

verificarea veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat. CNAJGS a remis solicitări 

de acordare a accesului la bazele de date pentru Oficiile teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa Naţională de Asigurări 

Sociale. În partea ce ţine de modificarea legislaţiei fiscale, la data de 03.12.2013, Parlamentul a 

adoptat proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative prin intermediul căruia 
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a fost acordată posibilitatea pentru coordonatorii Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS de a avea acces la 

informațiile de care dispun organele cu atribuții fiscale referitor la un contribuabil concret în scopul 

verificării veniturilor. În partea ce ţine de modificarea şi completarea Legii nr. 198 din 26.07.07 cu 

privire la asistenţa juridică garantată de stat, au fost remise scrisori repetate către Ministerul Finanţelor 

si Ministerul Economiei în scopul examinării repetate şi repoziţionării vis-a-vis de proiect. Acesta 

urmează a fi remis la Consiliului Naţional AntiCorupţie pentru efectuarea expertizei anticorupţie. 

 

Acţiunea calificată fiind realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Act. 3.1.1. punct. 6 Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei 

juridice garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional. Legea cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat a fost supusă monitorizării în semestrul II anul 2011 şi semestrul I 

2012.Au fost elaborate 2 rapoarte de monitorizare a implementării prezentei legi, au fost plasate pe 

site-ul CNAJGS şi al Ministerului Justiţiei.  

 

Calificativul – realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Acţ. 3.1.2 punct.3 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat. În anul 

2013 au fost monitorizaţi 259 de avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat din 

aproximativ 500. În cadrul fiecărei monitorizări Oficiile teritoriale întocmesc un act de monitorizare a 

activităţii avocatului, care se păstrează în arhiva Oficiilor. 

 

Calificativul – realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Acţ.3.1.2 punct.5 Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate 

să acorde asistenţă juridică garantată de stat. CNAJGS în colaborare cu Institutul Naţional al Justiţiei 

au organizat cursuri de instruire pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică calificată garantată de 

stat în raza OT Chişinău. Au fost instruiti 436 avocaţi.   

 

Lidia Carchilan: Act. 3.2.5 punct.2 Desfăşurarea cursurilor de instruire iniţială şi continuă a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei în anul 2013, de instruire în cadrul Institutului 

Naţional al Justiţiei (INJ) au beneficiat 558 avocați, 13 mediatori, 124 executori judecătorești. În 

perioada 15 iulie – 9 august, INJ în parteneriat cu CNAJGS, a organizat 10 seminare cu genericul 

„Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat”, 10 seminare cu genericul „Probele şi probatoriu în 

proces penal. Proceduri speciale” și 9 seminare cu genericul „Interacţiunea cu beneficiarul asistenţei 

juridice garantate de stat”, la care au participat 10 grupe de avocați care acordă asistență juridică 

garantată de stat. În cadrul acestor seminare au fost instruiți 479 beneficiari. 

 

    

Lilian Darii: Propun schimbarea calificativului din realizată parţial în realizată pentru perioada de 

raportare.  

 

Votat unanim pentru schimbarea calificativului din realizată parţial în realizată pentru perioada de 

raportare.  

 

 

Lidia Carchilan: Act. 3.3.4. punct. 1 Organizarea şi desfăşurarea cursurilor de instruire a 

judecătorilor şi executorilor judecătoreşti privind noul mecanism de reparare a prejudiciului cauzat 

prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 

termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti. În total au fost desfășurate 17 seminare la care au fost 

instruite 510 persoane. 

 

Acţiune realizată pentru perioada de raportare.  
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Lidia Carchilan: Act. 3.3.5. punct. 3 Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor şi executorilor 

judecătoreşti avînd ca tematică recunoaşterea şi executarea hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti 

străine. În anul 2013, la 18 februarie și 21 martie – în parteneriat cu Programul ROLISP, USAID, iar 

la 30 mai, 23 septembrie, de către INJ au fost organizate 4 seminare cu genericul „Recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti străine şi a hotărîrilor arbitrale străine”, fiind instruite 

120 persoane (51 judecători, 37 procurori și 32 executori judecătorești).  În total au fost desfășurate 4 

seminare la care au fost instruite 120 persoane. 

 

Acţiune realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Acţ.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. Urmează a fi identificaţi şi 

selectaţi 3 experţi care  vor efectua un studiu care va fi înaintat spre aprobare şi dezbateri în cadrul 

grupului de lucru. 

  

Acţiune realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Acţ. 3.1.3 punct. 3 Crearea mecanismului de acordare a asistenţei juridice primare 

de către asociaţiile obşteşti. Mecanismul a fost testat cu succes. Unele relaţii de colaborare au fost 

formalizate prin acorduri de colaborare: OT Chişinău al CNAJGS a încheiat un acord de înţelegere cu 

AO „Centrul de Asistenţă Juridică pentru persoane cu dizabilităţi”, OT Bălţi al CNAJGS a încheiat un 

acord de colaborare cu Instituţia Privată „Clinica Juridică Universitară”, Bălţi, OT Comrat al CNAJGS 

a încheiat un acord de colaborare cu Clinica Juridică Comrat.  

 

Calificativul realizată pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: Acţ.3.1.3 punct.8 Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat. 24 000 de exemplare ale Ghidului au fost transmise CNAJGS 

pentru diseminarea ulterioară în cadrul Oficiilor Teritoriale. Totodată, Fundația Soros-Moldova a 

continuat implementarea Proiectului „Abilitarea juridică a comunităților rurale prin intermediul unei 

rețele de parajuriști comunitari”, cu suportul financiar al Suediei și în parteneriat cu  Consiliul 

Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat, Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei. Acțiuni realizate în 2013: a fost elaborat portalul www.parajurist.md, care 

răspunde la cele mai frecvente întrebări de natură juridică adresate parajuriștilor de către membrii 

comunităților rurale, 17 materiale informative publicate în presa scrisă regională, 1 spot audio, 2 

emisiuni și 1 reportaj despre activitatea parajuriștilor difuzate la canalele radio și TV regionale, 1 film 

documentar care descrie activitatea parajuriștilor și impactul acesteia, 1 spot motivațional ce vizează 

beneficiile activității parajuriștilor difuzat la 1 post radio și la 2 posturi TV naționale.  

 

Acţiune realizată pentru perioada de raportare. 

 

Lidia Carchilan: Act.3.2.1 punct.3 Elaborarea proiectului de  modificare a Legii nr. 264-XVI din  

11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul 

Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, de organele de urmărire 

penală, de instanţele judecătoreşti, de notari, de avocaţi şi de executorii judecătoreşti. La data de 5 

iunie 2013 Direcţia Profesii şi Servicii Juridice a expediat în adresa Direcţiei Generale Legislaţie 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264 din 11 decembrie 2008 privind 

autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor. 

 

 

Acţiune realizată pentru perioada de raportare. 
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Lidia Carchilan: Acţ.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. Ca 

urmare a achizițiilor publice au fost selectați consultanți – experți pentru realizarea studiilor privind 

profesiile conexe sistemului justiției, urmează a fi stabilite condițiile contractuale și semnarea acestora 

de către părți, în temeiul celor expuse supra, urmează a fi revăzuți termenii de realizare a acțiunilor 

nerealizate, cu posibilitatea stabiliri unor noi termeni de realizare pentru semestrul I, anul 2014. 

 

Calificativul rămâne a fi realizat parţial pentru perioada de raportare.  

 

Lidia Carchilan: 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. Acţiunea respectivă în directă dependenţă de Act. 3.2.3. punct.1 Efectuarea unui studiu 

privind mecanismele de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii 

conexe sistemului justiţiei. În vederea elaborării studiului privind mecanismele de stabilire a tarifelor 

pentru serviciile prestate de reprezentanţii fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei s-a constatat 

necesitatea contractării consultanţilor pentru a participa la elaborarea studiilor. 

 

Acţiune calificată ca fiind nerealizată.  

 

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

Au fost selectate 2 persoane pentru efectuarea studiului privind criteriile de accedere în profesia de 

avocat și mediator. Primele capitole în domeniul avocaturii au fost prezentate către Minister de către 

expertul selectat. La moment, se desfășoară un chestionar, rezultatele căruia vor permite efectuarea 

studiului în continuare. 

 

Acţiune realizată parţial pentru perioada de raportare.  

 

Raportul a fost aprobat prin vot unanim.  

 

 

Subiectul 3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 

Erik Svanidze: Următoarea şedinţă va avea loc în cadrul unui atelier de lucru, la care se va aprecia 

ponderea fiecărei acţiuni. Exerciţiul va dura o zi şi jumătate, nu va fi o intruire, dar un atelier de lucru, 

vom discuta fiecare acţiune în parte. Vom combina exerciţiul cu şedinţa grupului de lucru. Va fi 

înafara Chişinăului, întru evitarea distragerii Dvs. de alte activităţi pe care le aveţi. Astfel, sunteţi 

invitat la următoarea şedinţă, într-un format inovativ.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Agenda a fost aprobată unanim; 

2. A fost aprobat Raportul anual 2013. 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 25 februarie 2014, ora 10:45 

- Locul desfăşurării: or. Vadul lui Vodă, Complexul hotelier-turistic „Vatra” 

 

V. Anexe   

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  
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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 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

3 Victor Zaharia Preşedintele CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

6 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Daniela Groza  Reprezentant al Societăţii Civile, Institutul de Reforme Penale 

8 Lilian Darii Director executiv al CNAJGS 

9   

10   

11   

12   

13   

 B. Membrii observatori  

1 Alexandru Postica Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Dinu Mîtcu OSCE National Legal officer  

2 Erik Svanidze  Lider de echipă în coordonare şi monitorizare Proiectul UE 

3 Adriana Mîrza  Proiectul UE 

D. Secretariat  

1 Lidia Carchilan Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

 

E. 
Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaţilor 

2 Andrei Batrînac Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

3 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

5 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

6 Nadejda Hriptievschi  Reprezentant al Societăţii Civile,Centrul de Resurse Juridice 
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