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Data: 29 octombrie 2013 

Şedinţa nr. : 9/13 

Locul desfăşurării: Sala din hol (et. IV), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Preşedinte Dl.Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

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

Intervenţie: Alexandru Postica, Promo LEX.  
 

II. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 
A. Acţiuni nerealizate (scadente): 

1. 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 şi ajustarea schemei de încadrare a 

personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului - intervenient 

Ministerul Justiţiei (Bordianu Natalia) (Trimestru II 2013) 

 

2. Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei - intervenient Ministerul Justiţiei (Bordianu Natalia) 

(Trimestru IV 2012) 

 

3. Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti - intervenient Ministerul Justiţiei (Şchirca 

Marin) (Trimestru IV 2012) 

 

4. Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului - intervenient Ministerul Justiţiei (Gheorghieş Iulia) (Trimestru IV 2012) 

 

5. 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 - intervenient Ministerul Justiţiei (Bordianu Natalia) (Trimestru IV 2012) 

 

B. Acţiuni realizate parţial (scadente): 

1. Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat - intervenient Ministerul Justiţiei (Bordianu Natalia) (Trimestru IV 2012) 

 

2. Act. 3.1.2. punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de de stat - intervenient Ministerul Justiţiei 

(Bordianu Natalia) (Trimestru II 2013) 

 

3. 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 - intervenient Ministerul 

Justiţiei (Şchirca Marin) (Trimestru IV 2012) 

 

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

(Veronica Rusu) (Trimestru IV 2012) 

 

5. 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 - intervenient Institutul Naţional 

al Justiţiei (Mariana Pitic) (Trimestru II 2013) 

 

 

 
 

  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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6. 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 - 

intervenient Ministerul Justiţiei (Şchirca Marin) (Trimestru II 2012) 

 

7. Act. 3.3.2. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării 

instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar - intervenient Ministerul 

Justiţiei (Şchirca Marin) (Trimestru IV 2012) 

 

8. 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 - intervenient Ministerul Justiţiei (Şchirca 

Marin) (Trimestru III 2012) 

 

9. Prezentarea informaţiei asupra proiectului de lege cu privire la notariat - intervenient Ministerul 

Justiţiei (Veronica Rusu) 

 

III. Există acţiuni desuete sau irelevante în Pilonul III. Opinii, propuneri. 

 

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 9 membri.  

b. Agenda a fost aprobată unanim cu 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. 

Completări asupra agendei, dacă nu sunt, atunci acţiunea cu nr. 5 din agendă, şi anume acţ. 3.2.5. 

pct.1(Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a planului de învăţământ pentru instruirea 

continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei), care urma a fi raportată de 

reprezentantul Institutului Naţional al Justiţiei, Dna. Mariana Pitic, care nu este prezentă la şedinţă, 

chiar dacă au fost transmise informaţiile, consider că în lipsa raportorului nu putem discuta acţiunea 

respectivă. Totodată şi  acţ. 3.2.1. pct.9 (Prezentarea informaţiei asupra proiectului de lege cu privire la 

notariat), la fel din cauza absenţei raportorului – Veronica Rusu. Astfel aceste două puncte din agendă 

se propun spre discutare la următoarea şedinţă.  Rog să vă expuneţi şi să punem la vot pentru a asculta 

aceste acţiuni la următoarea şedinţă şi a aproba ordinea de zi.  

Agenda a fost aprobată cu modificări unanim.  

 

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

Alexandru Postica:  

Există anumite divergenţe privind calificativul realizat şi parţial realizat sau în curs de realizare, 

conform metodologiei de monitorizare a Strategiei de reformă a sectorului în justiţie şi calificativul 

Promo-Lex-ului, care au doar două calificative: realizat şi nerealizat, motiv din care în raportul nostru 

acţiunile parţial realizate sunt arătate drept nerealizate, fapt care a stârnit nemulţumirea unor actori 

participanţi la reforma în justiţie, însă noi nu putem să dăm calificativul de parţial realizat, deoarece nu 

putem da un procentaj real al realizării unei acţiuni. 

Totodată, nu este asigurată o publicitate maximă a şedinţelor grupurilor de lucru, a proiectelor de legi 

şi a altor informaţii pentru vizualizare societăţii civile pe site-ul Ministerului Justiţiei şi nu numai, pe 

site-urile instituţiilor participante la reformă la fel nu sunt plasate toate studiile şi acţiunile întreprinse 

de către acestea.  

 

Dumitru Visternicean: 
Referitor la calificativele Promo-Lex-ului şi cele ale grupului de lucru, consider că ambele metologii 

sunt legale şi nu pot fi comparate, trebuie să continuăm să lucrăm, conform metodologiilor proprii. 
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Ar fi bine venit ca toate rapoartele prezentate de către instituţiile participante la reformă să fie plasate 

pe site în cel mult 3 zile, anexînd în acelaşi timp studiile, proiectele de legi, concursurile etc.  
 

Subiectul II. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni:  

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 şi ajustarea schemei de încadrare a 

personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului.  

 

Bordianu Natalia: 

Acţiunea respectivă este în curs de realizare, în colaborare cu Consiliul Naţional a Asistenţei Juridice 

Garantate de Stat. Iniţial au fost plasate anunţurile pe site-ul Consiliului, ulterior au fost transmise 

acestea Agenţiei Achiziţii Publice şi urmează să fie stabilită data licitaţiei publice. 

 

Andrei Batrînac:  

Referitor la această acţiune, a fost organizat concurs pentru identificarea experţilor pentru elaborarea 

studiului, dar din cauza că experţii nu au depus să realizeze acest studiu şi din cauza procedurilor 

anevoioase a Agenţiei Achiziţii Publice această acţiune nu a fost realizată. Studiul urmează să fie 

elaborat până la sfârşitul anului 2013.  

 

Dumitru Visternicean: 
La acţiunea respectivă revenim în anul 2014 în prima şedinţă a grupului de lucru.  

 

Act. 3.2.9. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei .  

 

Natalia Bordianu:  

În urma licitaţiei publice s-a anunţat câştigătorul “Audit Consulting” S.R.L. care va elabora studiul 

privind regimul fiscal, de asigurări sociale şi medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe 

sistemului justiţiei va fi efectuat până la 16 decembrie 2013. Urmează a fi semnat contractual cu 

compania respectivă.   

 

Dumitru Visternicean: 

La acţiunea respectivă revenim în anul 2014 în prima şedinţă a grupului de lucru.  

 

Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti.  

 

Şchirca Marin: 

Grupul de lucru elaborează proiectul de modificare a Codului de executare şi a Codului de procedură 

penală,  este emis şi Ordinul de formare a grupului de lucru. Pînă la 15 decembrie 2013 va fi 

definitivat şi remis spre aprobare. Acţiunea realizată parţial. 

 

Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului.  

 

Gheorghieş Iulia: 

Acţiunea respectivă cum este întitulată la moment nu este realizată şi nici nu va fi realizată, propun 

reformularea acestei acţiuni. La moment un grup de lucru neformal, alcătuit din reprezentanţi ai 

Ministerului Justiţiei şi Centrul de Resurse Juridice au discutat la nivel conceptual, dacă va fi elaborat 

Regulamentul sau va fi introdus într-un capitol al Legii noi cu privire la agentul guvernamental, 

dedicat procedurii de executare a hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului. Se prezintă 

oportună reformularea acţiunii.  

 

Dumitru Visternicean: 
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Personal sunt de acord că acţiunea dată nu este realizată şi nu poate fi realizată, pentru reglementarea 

unor astfel de întrebări se arată necesar cel puţin emiterea unei Hotăriri şi cel mult a unei Legi. 

Regulamentele sunt acte subordonate Legii, care vin să completeze Legile şi nu cred că este cazul să 

fie emis un Regulament.  

 

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. 

 

Dumitru Visternicean: 

Urmează să fie inclusă în ordinea de zi a şedinţei viitoare şi să fie prezentate actele confirmative 

(studiul) pentru a-i oferi un calificativ.   

 

Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat.  

 

Natalia Bordianu:  

În planul de acţiuni a Ministerului Justiţiei nu există această acţiune şi astfel nu au fost repartizate 

responsabilităţile, însă din câte cunoaştem noi aceasta intra în planul de acţiuni a Consiliului Naţional 

de Asistenţă Juridică Garantată de Stat. La fel a avut loc o masă rotundă a Consiliului cu Fundaţia 

Soros, cu genericul “Recuperarea cheltuielilor pentru asistenţă juridică garantată de stat”, unde au fost 

explicate 5 opţiuni dintre care a fost aleasă cea de-a 5-a, care este recunoaşterea deciziilor oficiilor 

teritoriale ale Consiliului ca predocument executoriu, care rămîne definitiv după contestare sau 

necontestare de către Consiliu.  

 

Act. 3.1.2. punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată  de stat. 

  

Bordianu Natalia: 

La moment au fost selectaţi 5 avocaţi publici, actual pe teritoriul Republicii Moldova activează 12 

avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat. Birouri de avocaţi publici nu au fost create, din 

motiv  că nu au  fost alocate resurse necesare, fiind acordate numai pentru remunerarea avocaţilor 

publici.  În limita jurisdicţiei mun.Chişinău activează Biroul asociat “Avocaţii publici”, care este 

constituit din 8 avocaţi, care acordă asistenţă pe lîngă sectoarele Ciocana şi Rîşcani. În limitele 

jurisdicţiei oficiilor teritoriale Bălţi,Cahul, Bender,Comrat, Străşeni activează cîte un avocat public.  

 

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. 

 

Marin Şchirca: 

Proiectul de Lege a fost elaborat şi trimis la 16.10.2013 spre coordonare. Urmează a fi definitivat şi 

remis Guvernului spre aprobare pană la 15 decembrie 2013.  

 

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. 

 

Marin Şchirca: 

 

Studiu  privind activitatea Comisiei nu este realizat, deoarece nici o Comisie de Licenţiere nu 

activează. Cu privire la activitatea Colegiului disciplinar este în curs de realizare.  
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Act. 3.3.2. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea consolidării 

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

 

Marin Şchirca:  

Legea nr. 113 cu privire la executorii judecătoreşti este elaborată.  

 

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. 

 

Marin Şchirca:  

S-a solicitat informaţie Consiliului Superior al Magistraturii, însă experţi nu au fost identificaţi, deci 

acţiunea nu a fost realizată.  

 

Subiectul III. Acţiuni desuete sau irelevante în Pilonul III. Opinii, Propuneri.  

Elena Mocanu: 

 La Act. 3.1.2. punct. 4 Crearea birourilor de avocaţi publici în localităţile de reşedinţă a oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată  de Stat am putea discuta să fie 

calificată ca acţiune desuetă, deoarece nu au fost alocate resursele financiare necesare şi nu urmează să 

fie realizată.  

 

Dumitru Visternicean: 

Nu putem vorbi despre o desuetudine a acţiunii până nu sunt prezentate raporturi cu privire la aceasta, 

documente relevante care ar proba faptul că au cerut în propunerea de finanţare alocarea de resurse 

financiare pentru dotarea birourilor şi după asta urmează a fi analizată acţiunea.   

 

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 în ordinea de zi. Următoarea 

şedinţă se stabileşte pentru data de 19 noiembrie 2013. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.S-a decis amânarea acţiunilor  acţ. 3.2.5. pct.1 Elaborarea curriculei pentru instruirea iniţială şi a 

planului de învăţământ pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului 

justiţiei, care urma a fi raportată de reprezentantul Institutului Naţional al Justiţiei, Dna. Mariana Pitic, 

care nu este prezentă la şedinţă, din cauza lipsei raportorului.Totodată şi  acţ. 3.2.1. pct.9 Prezentarea 

informaţiei asupra proiectului de lege cu privire la notariat, la fel din cauza absenţei raportorului – 

Veronica Rusu. Astfel aceste două puncte din agendă se propun spre discutare la următoarea şedinţă. 

 

2. Acţiunii 3.1.1. punct. 2 Efectuarea unui studiu privind necesităţile de personal în oficiile teritoriale 

ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi ajustarea schemei de încadrare 

a personalului în funcţie de rezultatele  analizei în contextul lărgirii competenţei Consiliului i s-a dat 

calificativul de nerealizată, cu revenire la şedinţa din luna ianuarie 2014 a grupului de lucru.  

 

3. Acţiunea 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 votată unanim ca 

fiind nerealizată, cu revenire la acest subiect în ianuarie 2014, la prima şedinţă a grupului de lucru. 

 

4. Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea înlăturării 

deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti, s-a decis ca fiind realizată parţial, se va 

reveni la acţiunea respectivă în februarie 2014 pentru a aprecia realizarea acesteia. 

 

5. Acţiunea. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărârilor Curţii 

Europene pentru Drepturile Omului, a fost apreciată drept nerealizată, urmează a fi pusă în discuţie la 

şedinţa grupului de lucru în februarie 2014.  
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6. Acţ. 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, a fost calificată nerealizată, cu revenire în februarie 2014.  

 

7. Acţ. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă juridică 

garantată de stat, i s-a dat calificativul de realizată parţial. 

 

8. Acţ. 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, s-a decis că este 

o acţiune realizată parţial. 

 

9. Acţ. 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, a fost apreciată ca nerealizată. 

 

10.  Acţiunii 3.3.2. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

consolidării instituţionale şi funcţionale a Comisiei de licenţiere şi a Colegiului disciplinar, I s-a dat 

calificativul de realizată parţial. 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 19 noiembrie 2013, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala mare (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Subiectele care se propun pentru a fi discutate la următoarea şedinţă: 

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

pentru instruirea continuă a reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 

Intervenţie: Mariana Pitic, Institutul Naţional de Justiţie. 

2. Acţ. 3.2.1. pct. 9 Prezentarea informaţiei asupra proiectului de lege cu privire la notariat.  

Intervenţie: Veronica Rusu, Ministerul Justiţiei.  

 

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 VI 
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Nr. 

 

Nume /Prenume Instituţia reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Dumitru Visternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Lilian Darii Oficiile teritoriale ale CNAJGS 

3 Andrei Batrînac CNAJGS 

4 Bordianu Natalia Ministerul Justiţiei 

5 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

6 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

7 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

8 Ion Guzun Reprezentant al Societăţii Civile,CRJM 

9 Panico Ceslav Reprezentant al Societăţii Civile,IRP 

10   

11   

12   

13   

14   

 B. Membrii observatori  

1 Alexandru Postica  Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Marin Şchirca Ministerul Justiţiei 

2 Gheorghieş Iulia  Ministerul Justiţiei 

D. Secretariat  

1 Olivia Pîrţac Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi Uniunea Avocaţilor 

2 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

3 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

4 Mariana Pitic Institutul Naţional al Justiţiei 

 


