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Data: 26 martie 2015 

Şedinţa nr. : 02/15 

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

Moderator: Dumitru Visternicean 

Prezenţa la şedinţă: Anexa 1 

Agenda:  

I. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015. 

II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implimentării Pilonului III al Strategiei de reform a sectorului justiției pentru anul 2015. 

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

de Planul de Acţiuni: 

 

Andrei Batrînac – Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

Act. 3.1.2 punct.2 Elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat 

(Trimestrul I 2013 – Trimestrul II, 2013) 

 

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) 

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) 

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) 

 

IV. 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. Discuții cu privire la Planul de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015. 
Dumitru Visternicean: 
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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.  

 

Igor Blanari:  

A menționat despre faptul că Planul de activitate pentru al Grupului de lucru pentru coordonarea și 

monitorizarea implimentării Pilonului III al Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anul 2015 a fost 

discutat detaliat la ședința trecută. Totodată a relevat despre completarea Planului de activitate cu  toate 

recomandărie expuse la ședința precedentă, cît și în temeiul celorlalte obiecții și propuneri prezentate în 

discuțiile ulterioare ședinței respective. Au fost aduse completări la conținutul planului de activitate, s-a discutat 

fiecare aspect al acțiunilor planificate pentru anul 2015, fiind propus spre aprobare Planul conform procedurii.  

 
II. Aprobarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru coordonarea și monitorizarea 

implimentării Pilonului III al Strategiei de reform a sectorului justiției pentru anul 2015. 
 

Dumitru Visternicean:  

A propus pentru aprobare Planul de activitate pentru anul 2015 al Grupului de lucru, care a fost aprobat cu vot 

unanim.  

 

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

de Planul de Acţiuni 

 

Dumitru Visternicean:  

Stimați membri fiind aprobat planul, avem deja planul pentru anul 2015, astfel încîtpropun ca acțiunile de 

monitorizare să le punem în discuție la ședința următoare, cu aprobarea actelor de realizare, cine este pentru? 

Votat unanim. 

 

IV. 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. 

 

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  

 

 

IV. Informaţii tehnice privind şedinţa următoare  

- Data: 23 aprilie 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 Lilian Darii Director Executiv al CNAJGS 

3 Victoria Virschi Consultant în cadrul Aparatului Administrativ al CNAJGS 

4 Vlad Cîrlan Ministerul Justiţiei 

5 Mariana Pitic Institutul Național al Justiției 

6 Durnescu Mihail Uniunea Avocaților 

7 Valentina Andronatîi Asociația Notarilor din Moldova 

B. Membrii invitaţi  

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

reformei în domeniul justiției în Republica Moldova 

2 Natalia Cristian Ministerul Justiției 

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 Valentin Cocîrlă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti 

4 Tatiana Ungureanu Uniunea Notarilor din Moldova 

5 Victor Munteanu Fundația SOROS Moldova 

6 Daniela Groza Institutul de Reforme Penale 

 

 


