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

1 

       

 

Data: 18 septembrie 2014 

Şedinţa nr. : 6/14 

Locul desfăşurării: sala mare de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Raportarea acțiunilor la care se propune schimbarea calificativului de catre instituția implementatoare 
(conform listei). 

 

Runda de discuții si aprobarea Raportului sectorial 2014. 

Intervenție: Igor Blanari, Secretarul grupurilor de lucru 

 

II. Prezentarea  propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă în sectorul justiției pentru anii 2011-2016. Aprobarea propunerilor. 

 

Intervenție: Ioana Cornescu,  Expert internațional, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în 

Sectorul Justiției. 

 

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 fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul 1. I. Raportarea acțiunilor la care se propune schimbarea calificativului de catre instituția 

implementatoare (conform listei). 

Dumitru Visternicean: 

Se declară deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului 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 semestrial 2014 privind implementarea acțiunilor din Pilonul III a Strategiei 

de reformă în sectorul justiției pentru perioada trimestrului IV 2011 – II 2014. Eu cred că dvs. cunoașteți acest 

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

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial.  

 

Igor Blanari: Act. 3.1.1. punct. 4 Elaborarea mecanismului de recuperare a cheltuielilor pentru asistenţă 

juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.1.1. punct. 5 Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru verificarea 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

 
 

  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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Igor Blanari: Act. 3.1.2 punct.2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice 

garantate de stat 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

Veronica Vition: Numărul de avocați a fost majorat, astfel al doilea indicator este realizat și putem califica 

acțiunea ca fiind realizată? 

Andrei Batrînac: În fiecare an numărul de avocați va fi mărit cu două unități, doar că o situație aparte avem cu 

crearea birourilor, deoarece nu avem create birouri în toate oficiile teritoriale, de aceea la moment acțiunea este 

reazată parțial. 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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   

 

Votat unanim – realizată. 

 

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

 

Votat unanim – realizată. 

 

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

fiecărei profesii conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Acţ. 3.2.2 p.2 Elaborarea culegerilor de modele  de acte întocmite de executorul judecătoresc, 

de avocat, de expertul judiciar, de administratorul autorizat, de notar, de mediator 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie 

Vlad Cîrlan: Studiul deja este realizat, mai avem două studii în derulare. 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile 

deontologice ale reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei 
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Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă 

profesională 

Vlad Cîrlan: Avem la această etapă deja experți care realizează studiile, mediatori, administratori, experți 

judiciari. 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară 

pentru fiecare profesie conexă sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Acț. 3.2.8. punct.2 Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind  

mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare profesie conexă sistemului  justiţiei 

Vlad Cîrlan: Sunt unele profesii cum ar fi: notarii, executorii judecătorești, unde studiile au fost prezentate, 

proiectele de legi și regulamentele deja sunt modificate. 

Dumitru Visternicean: Cadrul normativ prevăd anumite regulamente privind răspunderea disciplinară, cum ar 

fi legea cu privire la executorii judecătorești, codul de răspundere disciplinară, dar colegiul disciplinar este într- 

situație că nu are regulementul cu privire la răspunderea disciplinară, astfel dacă avem în vedere cadrul 

normativ în întregime sau doar cum ați menționat anterior doar cadrul legal, adică doar modificarea legii care 

reglementează aceste profesii?  

Ioana Conrnescu: Această acțiune a suferit o modificare la exercițiul pe care l-am avut la Vadul-lui-Vodă și s-

a introdus un nou indicator, exact ce spuneți dvs., avînd și o justificare care spune că asemenea acte pot fi 

aprobate și de organele profesiilor, nu neapărat de Guvern, modificînd ș indicatorul de rezultat: “Proiecte de 

acte normative aprobate”. 

Valentin Cocîrlă: Este indicatorul: se remite spre examinare Guvernului, aș dori să aflu de ce nu se aprobă 

regulamentul despre care spune dl.Cîrlan, or dacă acest regulament se aprobă prin ordinul Ministrului Justiției, 

nu se respectă indicatorul. 

Iurie Levinte: Actualmente indicatorul: este remis spre exminare Guvernului, se are în vedere strict proiectele 

de legi, fiind modificat și indicatorul care s-a propus. 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

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

medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei  

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.9 punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului legislativ în vederea 

uniformizării regimului fiscal, de asigurări sociale şi medicale 

 

Votat unanim – nerealizată. 

 

 Igor Blanari:Act. 3.3.1. punct. 1 Monitorizarea impactului reglementărilor actuale în domeniul executării 

hotărîrilor judecătorești, inclusiv a hotărîrior CEDO 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.3.1. punct. 2 Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea 

înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti  

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.3.1. punct. 3 Elaborarea regulamentului privind executarea hotărîrilor Curții Europene 

pentru Drepturile Omului  

 

Votat unanim – desuetă. 
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Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – nerealizată. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: Act. 3.1.1. punct. 6 Monitorizarea implementării normelor în domeniul asistenţei juridice 

garantate de stat şi, după caz, ajustarea cadrului normativ şi instituţional 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Igor Blanari: Acţ. 3.1.2 punct.3 Monitorizarea calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Igor Blanari: Acţ.3.1.2 punct.5 Instruirea şi asistenţa metodică continuă a persoanelor autorizate să acorde 

asistenţă juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Igor Blanari: Acţ.3.1.3 punct.8 Desfăşurarea campaniilor de informare a publicului cu privire la asistenţa 

juridică garantată de stat 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Igor Blanari: Act. 3.2.5 punct 2 Desfăşurarea  cursurilor de instruire iniţială şi continuă a reprezentanţilor 

profesiilor conexe sistemului justiţiei 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată. 

 

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – realizată. 

  

Igor Blanari: 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 

 

Votat unanim – nerealizată. 
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Igor Blanari: Acț. 3.2.4. punct.2 Elaborarea proiectelor de acte normative în vederea stabilirii unor criterii 

clare, transparente şi bazate pe merit de accedere în profesie 

 

Votat unanim – realizată parţial. 

 

Raportul a fost aprobat unanim. 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

Subiectul 2. II. Prezentarea  propunerilor privind revizuirea Planului de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă în sectorul justiției pentru anii 2011-2016. Aprobarea propunerilor. 

 

 

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

următoarei ședințe. 
Următoarea şedinţă se stabileşte pentru data de 30 octombrie 2014. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1. Grupul de lucru a aprobat Raportul semestrial 2014 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 30 octombrie 2014, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala Mare de Conferințe (et. 2), 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 Victoria Vîrschi Director executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Preşedintele CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Național al Justiției 

6 Cocârlă Valentin Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

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

8 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 
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B. Membrii invitaţi  

1 Ion Graur Expert European Union Project 

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

3 Adriana Mîrza  Proiectul UE 

4 Iurie Levinte Expert European Union Project 

5 Angela Zagaiciuc Ministerul Justiției 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica Vition Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaţilor 

2 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

3 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

4 Valentina Andronatii  Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

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

 


