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Data: 21 mai 2014  

Şedinţa nr. : 03/14 

Locul desfăşurării:  

Moderator: Preşedinte Dumitru Visternicean  

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni:  

 

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

vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării hotărârilor judecătoreşti 

(Trimestrul III – IV 2012) 

 

 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 (Trimestrul III – IV 

2012) 

 

Acţ. 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 (Trimestrul III – II 2013) 

 

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

medicale existent al reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (Trimestrul I 

– IV 2012)  

 

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  

 

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   

 

II. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului pentru anul 2014. 

 

III. Aprobarea Planului de activitate al grupului pentru anul 2014. 

 

       
 

 
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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IV.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 7 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. Avem agenda propusă spre discuție formată din patru 

puncte, dacă aveți obiecții, completări la agendă, vă rog să vă exprimați prin vot. 

Agenda a fost aprobată unanim, fără modificări sau completări. 

Subiectul I  Discuţii pe marginea acţiunilor 

Dumitru Visternicean: Act. 3.3.1. punct 2 Elaborarea proiectului de modificare a 

cadrului normativ în vederea înlăturării deficienţelor în domeniul executării 

hotărârilor judecătoreşti (Trimestrul III – IV 2012), a mai fost pusă în discuție, așa că 

rog să ne spuneți ce s-a întîmplat de atunci, din partea Ministerului Justiției sunt doi 

raportori care vor raporta la acțiuni diferite.  

 

Natalia Roșca: În vederea realizării acestei acțiuni, a fost elaborat proiectul de 

modificare a unor acte legislative, care este prezentat secretariatului, actualmente acesta 

este recepționat de Ministerul Justiției, se definitivează avizele, iar ulterior va fi 

transmis Centrului Național Anticorupție spre expertizare. 

 

Dumitru Visternicean: Data trecută cînd am discutat această acțiune am calificat-o ca 

realizată parțial, putem să-i dăm alt calificativ sau tot încă este în curs de realizare? 

 

Natalia Roșca: Practic, proiectul este definitivat, urmează să fie trimis Centrului 

Național Anticorupție spre expertizare și va fi remis Guvernului.  

 

Dumitru Visternicean: Și dacă avizul este negativ? 

 

Natalia Roșca: Proiectul poate lua o altă conotație conceptuală, iar Centrul vine cu 

întrebări specifice.  

 

Dumitru Visternicean: Stimați membri, punem la vot menținerea aceluiași calificativ.  

 

Notă: Acțiunea rămîne cu același calificativ -  realizată parțial. 

 

Dumitru Visternicean: 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 

(Trimestrul III – IV 2012).  

 

Vlad Cîrlan: Această acțiune este în directă dependență de 3.3.3 p.1 (Efectuarea unui 

studiu în vederea stabilirii deficiențelor în sistemul de management al informației și de 
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comunicare, care au un impact asupra executării hotărîrilor judecătorești), drept 

consecință a acestui studiu, urmează să fie incluse recomandările și ulterior elaborate 

modificări în cadrul normativ. Pentru anul 2014 nu au fost alocate resurse financiare 

pentru această acțiune, a fost efectuat un concurs, însă procedura de achiziții publice 

este probșematică, astfel nu a fost contractată nicio persoană.  

 

Iurie Levinte: Pe cînd este planificată această acțiune? 

 

Vlad Cîrlan: Actualmente nu este planificată realizarea acesteia, deoarece nu au fost 

planificate resurse financiare. Noi am solicitat, dar deja rămîne pentru anul 2015.  

 

Dumitru Visternicean: În 2013 nu au fost prevăzute resurse pentru aceasta? 

 

Vlad Cîrlan: Au fost, însă abia în noiembrie DEFA a transmis către Agenția Achiziții 

Publice datele, avînd în vedere că perioada de finanțare era de 4 luni nu s-a reușit, iar în 

2014 nu fost redirecționate, deoarece proceduara achizițiilor publice nu permite.  

 

Oxana Novicov: La 6 luni după aprobare, se aduc anumite ajustări ale bugetului, puteți 

cel puțin să încercați să găsiți resurse din altă parte. Această acțiune este importantă, 

Uniunea Executorilor Judecătorești se află în litigiu cu Inspectoratul Fiscal privitor la 

accesul la bazele de date. Uniunea nu are acces la amenzile contravenţionale. Problema 

este că datele sunt deţinute, dar nu sunt gestionate corect. O recomandare ar fi ajustarea 

bugetului, cu perspectiva identificării unor resurse financiare întru realizarea acestei 

acţiuni.  

 

Iurie Levinte: În acest caz, putem propune această acţiune spre asistenţă externă din 

partea donatorilor pentru anul 2015.  

 

Notă: Acţiunea a rămas la calificativul nerealizată, cu recomandarea de a fi ajustat 

bugetul în favoarea acesteia şi propunerea spre asistenţă externă pentru anul 2015.  

 

Dumitru Visternicean: Acţ. 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 (Trimestrul III – II 

2013) 

 

Lilian Darii: Atâta timp cât nu avem ajustată schema nu o putem califica drept 

realizată, astfel este parţial realizată.  

 

Notă: Grupul de lucru a calificat acţiunea ca fiind parţial realizată prin vot unanim.  

 

Dumitru Visternicean: Acţ. 3.2.9. punct 1 Efectuarea unui studiu privind regimul 

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

sistemului justiţiei (Trimestrul I – IV 2012) 
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Vlad Cîrlan: Persoana juridică contractată a refuzat efectuarea studiului. Direcţia 

profesii şi servicii juridice a elaborat un nou caiet de sarcini, care urmează să fie 

transmis Agenţiei achiziţii publice pentru publicare.  

 

Iurie Levinte: În caietul de sarcini aţi inclus toate profesiile conexe sistemului justiţiei? 

 

Vlad Cîrlan: Privind regimul fiscal, da. Include un studiu comun a tuturor profesiilor 

(notar, interpreţi, executori judecătoreşti, avocaţi etc.) 

 

Dumitru Visternicean: Poate refuzul este întemeiat pe complexitatea şi volumul mare 

de lucru al acestui studiu.  

 

Vlad Cîrlan: De asta şi am contractat o persoană juridică, care implica mai mulţi 

experţi.  

 

Elena Constantinescu: Ar trebui ca experţii să conlucreze cu reprezentanţii acestor 

profesii.  

 

Oxana Novicov: Pentru atâtea profesii este dificil să elaborezi un singur studiu. Nu s-a 

discutat să fie elaborat separat? 

 

Lilian Darii: Nu este oportun să fie mai multe studii, deoarece vorbim despre regimul 

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

sistemului justiţiei, care ar trebui să fie aproape identic.  

 

Dumitru Visternicean: 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 

 

Natalia Roşca: Acţ. 3.3.2 pct.2 şi 3.2.1 p. 2 au fost realizate printr-un singur proiect de 

lege, care a fost transmis Guvernului şi acum este în Parlament. Indicator este remiterea 

spre Guvern, au fost aduse mai multe amendamente, iar acţ. 3.2.1. pct.2 vizează acelaşi 

proiect.  

 

Vlad Cîrlan: Direcţia profesii şi servicii juridice a înaintat în mai multe rânduri 

propuneri de modificare a regulamentelor.  

 

Dumitru Visternicean:  Vlad Cîrlan are dreptate, deoarece nu se referă doar la cadrul 

legal, ci şi la regulamente. După modificarea actelor legislative se revăd actele 

subordonate legii.  

 

Oxana Novicov: Acţiunea are o finalitate indicată, trebuie să vedem dacă scopul a fost 

atins. A doua acţiune trebuie să fie subsecventă primei.  

 

Vlad Cîrlan: Acele modificări care au fost aduse au vizat Colegiul disciplinar, la 

comisia de licenţiere nu s-au adus modificări, deoarece nu este funcţională.  



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

5 

Notă: 3.3.2. p.2 – va fi pus în agendă la şedinţa viitoare, 3.2.1. p.2 rămâne la 

calificativul realizată, cu monitorizarea de către grupul de lucru a corelării dintre 

indicatori şi acţiunea din strategie.  

Subiectul II Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru 

anul 2014 

Dumitru Visternicean: Stimaţi membri ai grupului de lucru, aveţi planul de activitate 

în faţa dumneavoastră, compilat de la insituţiile implementatoare, care a fost transmis 

de către secretariat. L-aţi studiat, astfel vă rog să-l analizăm încă o dată şi să-l aprobăm 

prin vot.  

Subiectul III Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 

2014 

Planul de activitate al grupului de lucru pentru anul 2014  a fost aprobat prin vot 

unanim. 

Subiectul IV Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe 

ordinea de zi a următoarei ședințe 

Erik Svanidze: Stimaţi membri, aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că următoarea şedinţă 

va avea loc în cadrul unui atelier de lucru, la Vadul lui Vodă, unde pe parcursul unei 

zile şi jumătate vom avea posibilitatea să revizuim planul de acţiuni, termeni din plan, 

indicatori, reformularea unor acţiuni etc.,  care apăreau ca impedimente în procesul de 

realizare a anumitor acţiuni. Astfel vă rugăm să fiţi prezenţi la atelier şi la şedinţa 

grupului de lucru.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Agenda a fost aprobată unanim; 

2. Planul de activitate a fost aprobat unanim 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 18-19 iunie 2014 

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

 

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.  
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VII. Semnături  

 

      Preşedintele Grupului de lucru                              Secretarul Grupului de lucru 

 

 

 

     __________________________                            __________________________                             

 

 

                       Dumitru Visternicean                                                     Lidia Carchilan 

 

 

 

[ 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 Lilian Darii Director executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consilier în cadrul Aparatului Administrativ al 

CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Olga Pisarenco Institutul Naţional al Justiţiei 

6 Oxana Novicov Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Elena Constantinescu   Asociaţia Notarilor din Moldova NOTA 

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 B. Membrii observatori   

1 Alexandru Postica Asociaţia PromoLex 

C. Membrii invitaţi  

1 Dinu Mîtcu  OSCE  

2 Erik Svanidze  Lider de echipă în coordonare şi monitorizare 

Proiectul UE 

3 Iurie Levinte Proiectul UE  

4 Natalia Roșca  Direcția Generală Legislație, Ministerul Justiției  

D. Secretariat  

1 Lidia Carchilan Secretariatul Grupurilor de lucru 
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E. 
Membrii cu drept de 

vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Violeta Gasitoi  Uniunea Avocaţilor 

2 Victor Munteanu Fundaţia SOROS Moldova 

3 Elena Mocanu Liga Notarilor din Moldova 

4 Daniela Groza  Reprezentant al Societăţii Civile, Institutul de 

Reforme Penale 

5 Nadejda Hriptievschi  Reprezentant al Societăţii Civile,Centrul de Resurse 

Juridice 

6 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova  

 


