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Data: 23 aprilie 2015 

Şedinţa nr. : 03/15 

Locul desfăşurării: Sala 104 (et. I), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este prevăzut 

de Planul de Acţiuni: 

 

Vlad Cîrlan – Ministerul Justiției 

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 (Trimestrul IV 2012 - Trimestrul III, 2013) 

Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare 

profesie conexă sistemului justiţiei (Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

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 (Trimestrul I 2013 -Trimestrul II 2014) 

Act. 3.2.6. punct. 2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a 

codurilor existente (Trimestrul I 2014 - IV 2014) 

Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

Act. 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. 3.3.3. punct. 2Elaborarea 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) 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie (Trimestrul I 2013 - II 

2014) 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

I. Informaţii administrative 

a. Din numărul total de 13 membri cu drept de vot au fost prezenţi 7 membri. 

b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări. 

 

II. Deliberări conform Agendei  

Subiectul I. Monitorizarea modului de implimentare al acţiunilor pentru care termenul de realizare este 

prevăzut de Planul de Acţiuni 

Dumitru Visternicean: 

A declara deschisă şedinţa Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului III și, în condiția lipsei unor 

propuneri suplimentare de modificare/completare a agendei, aceasta a fost pusă la vot și aprobată prin votul 

unanim al membrilor prezenți la ședință. 

Ulterior aprobării agendei, a demarat examinarea subiectelor conform acesteia.  

 

Vlad Cîrlan: 

 

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 (Trimestrul IV 2012 - Trimestrul III, 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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Dumitru Visternicean: 

Perioada pentru realizarea acestei acțiuni a fost 2012 – 2013, astfel ați putea comunica care sunt cauzele 

nerealizării acțiunii? 

 

Vlad Cîrlan: 

Am comunicat la mai multe ședințe despre faptul că au fost pregătite și înaintate de mai multe ori pachetul de 

acte la Agenția Achiziții Publice, care a returnat pachetul de acte, deoarece termenul de realizare a trecut peste 

perioada de gestiune bugetară, în 2014 nu au fost identificate surse financiare, astfel ca la finele lui 2014 a fost 

identitificat un expert cu ajutorul partenerilor externi. 

Urmează ca în luna mai – iunie 2015 să se definitiveze studiul, astfel ca vizita expertului internațional din luna 

mai să aducă contribuția maximă în realizarea acestuia. 

 

Votat unanim – Realizată parțial 

 

Act. 3.2.6. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind standartele etice prevăzute de codurile deontologice ale 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

 

Votat unanim – Realizată 

 

Act. 3.2.8. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la mecanismele de răspundere disciplinară pentru fiecare 

profesie conexă sistemului justiţiei (Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

Avînd în vedere faptul că pînă azi nu avem nici un răspuns, am uat decizia de a achiziționa alte servicii pentru 

realizarea studiului. 

 

Votat unanim – Nerealizată 

 

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 (Trimestrul I 2013 -Trimestrul II 2014) 

Realizarea acestei acțiuni depinde de efectuarea unui Studiu privind standardele de calitate ale actelor și 

acțiunilor reprezentanților profesiilor conexe sistemului justiției (pct.3.2.2(1). A fost totodată inclusă în lista de 

priorități, dar mai mult în parte ce ține de profesia de executor judiciar am stabilit o ședință cu reprezentantul 

Uniunii Internaționale a Executorilor, unde am stabilit metodele de lucru, modelele de acte, iar ce ține de 

celelelate profesii, urmează a fi căutați parteneri externi. 

 

Tatiana Ungureanu: 

Nuștiu de ce se procedează astfel, pentru că fiecare profesie în parte are deja acele modele de acte după care 

activează, de ce mai sunt necesare a fi cheltuite surse financiare pentru ca cineva din exterior să ne învețe sum 

să întocmim un act sau altul. 

 

Votat unanim – Nerealizată 

 

Act. 3.2.6. punct. 2 Elaborarea proiectelor de coduri deontologice noi sau a proiectelor de modificare a 

codurilor existente (Trimestrul I 2014 - IV 2014) 

Fiecare profesie în parte lucrează în grupurile de lucru create. 

 

Iurie Levinte: 

Totodată, se atrage atenția că această acțiune se conține în matricea de politici, astfel realizarea acestei acțiuni 

este una din cele prioritare, rugăm în acest sens ca instituțiile implicate în realizarea acestei acțiuni să depună 

efort maxim întru conformitatea termenelor de realizare. 

 

Votat unanim – Realizată parțial 

 

Act. 3.2.7. punct. 1 Efectuarea unui studiu referitor la sistemul de asigurare de răspundere civlă profesională 

(Trimestrul I 2013 - IV 2013) 

 

Votat unanim – Realizată parțial 
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Act. 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) 

 

Votat unanim – Realizată parțial 

 

Act. 3.3.3. punct. 2Elaborarea 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) 

 

Se amînă pentru discuții și prezentarea informațiilor suplimentare pentru ședința din luna mai 2015. 

 

Act. 3.2.4. punct. 1 Efectuarea unui studiu privind criteriile de accedare în profesie (Trimestrul I 2013 - II 

2014) 

 

Votat unanim – Realizată parțial 

 

 

II. Discuții generale: 

- Comentarii si sugestii din partea donatorilor si societății civile; 

- Stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

Iurie Levinte: A prezentat evaluarea implimentării SRSJ 2011 – 2016 în baza rezultatelor și progreselor. 

 

Igor Blanari: 

S-a stabilit data următoare a ședinței Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implimentării 

Pilonului II al Strategiei de reformă a sectorului justiției.  

 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

1.Definitivarea și prezentarea studiului la 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 

(Trimestrul IV 2012 - Trimestrul III, 2013) în luna mai – iunie 2015. 

2.Se recomandă instituțiilor implicate în realizarea Act. 3.2.6. punct. 2 Elaborarea proiectelor de coduri 

deontologice noi sau a proiectelor de modificare a codurilor existente (Trimestrul I 2014 - IV 2014) să 

urgenteze realizarea acțiunii. 

 

 

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 21 mai 2015, ora 15:00 

- Locul desfăşurării: Sala 104 (et. 1), 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  

 

       Președinte al Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
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                            ____________________                                                        ____________________ 

 

                              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 DumitruVisternicean Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Victoria Virschi Director Executiv al CNAJGS 

3 Andrei Batrînac Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Elena Popa Institutul Național al Justiției 

6 Talmaci Roman Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

7 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

8 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

B. Membrii invitaţi  

1 Iurie Levinte Expert Local, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

2 Erik Svanidze Expert Local, Proiectul Uniunii Europene Suport în coordonarea 

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

C. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

D. Membrii cu drept de vot 

absenţi de la şedinţă 

 

1 Elena Mocanu Liga Națională a Notarilor 

2 Nadejda Hriptievschi Director de program CRJM 

3 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

4 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

5 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

 


