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Data: 23 martie 2016 

Ședința nr. 01 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Lilian Deliu 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Prezentarea Raportului anual 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V al Strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015 

Intervenție: Igor BLANARI, Secretarul grupurilor de lucru 

 

2. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar anual  2015, Pilonul V 

 

3. 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. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 membri cu drept de vot au fost prezenţi 6 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Igor Blanari: 

Stimați membri ai Grupului de lucru vă aduc la cunoștință faptul că, Ministerul Justiției a operat modificări în 

ceea ce privește reprezentantul instituției în Grupul de lucru, avînd funcția de președinte al acestuia. Astfel, 

candidatura care se propune este Lilian Deliu. 

 

Grupul de lucru a propus și a votat unanim candidatura d-lui Lilian Deliu în calitate de președinte al grupului de 

lucru al Pilonului V. 

 

1. Prezentarea Raportului anual 2015 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V al Strategiei de 

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul II, 2011 - trimestrul IV, 2015. 

 

Igor Blanari: 

Pilonul V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (în continuare Strategia) conține 

dispoziții cu privire la aspectele ce țin de consolidarea sistemului de soluționare alternativă a disputelor, 

îmbunătățirea procedurii insolvabilității și modernizarea sistemului de evidență și acces la informația privind 

agenții economici. Conform Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei în Pilonul V sunt prevăzute 

pentru realizare în total 28 de acțiuni. Pînă în trimestrul IV anul 2015, conform termenelor, trebuiau finalizate 24 

acțiuni, dar și este prevăzută perioada de începere a implementării a altor 4 acțiuni, care, fie au un caracter 

continuu, fie au un termen mai mare de realizare. Pentru aceste 28 de acțiuni, mai jos este prezentat tabelul cu 

informații privind gradul de realizare și alte detalii, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare 

a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016. Astfel, au fost reflectate 

informații cu privire la termenele și nivelul de realizare al acțiunilor, măsurile întreprinse, mijloacele financiare 

utilizate/parteneriatele cu donatorii pentru realizarea acțiunilor, dificultăți și provocări privind procesul de 

realizare al acțiunilor. Totodată, au fost indicate actele probatoare care demonstrează realizarea acțiunii. Pentru a 

oferi un impact vizual cu privire la implementarea acțiunilor s-a optat pentru aplicarea culorilor de marcaj după 

cum urmează: acțiuni realizate – albastru; acțiuni realizate parțial – galben; acțiuni nerealizate – roșu, acțiuni 

desuete - portocalie. Din cele 24  acțiuni scadente la data de 31 decembrie  2015 – 19 sunt realízate, 3 actiuni 
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sunt realízate parțial, 1 acțiune nerealizată, iar 1 acțiune este desuetă. Din cele 2 acțiuni cu caracter 

continuu, 1 acțiune este realizata pentru perioada de raportare, iar 1 acțiune este realizată parțial pentru perioada 

de raportare. Acțiunile care au un termen de realizare mai mare,  sunt realizate pentru perioada de raportare.  

 

2. Runda de discuții și aprobarea Raportului intermediar anual  2015, Pilonul V 
 

Acțiunea 5.1.2.p.1 - Elaborarea unor studii privind funcţionarea instituţiei medierii în domenii specifice (litigii 

familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecţia consumatorului) şi 

oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară şi a instituţiei arbitrajului. 

 

Votat unanim - realizată parțial 

 

Acțiunea 5.1.2.p.6 - Elaborarea recomandărilor metodice şi a principiilor directoare de aplicare a 

mecanismelor alternative de soluţionare  a  disputelor 

 

Votat unanim - nerealizată  

 

Acțiunea 5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 

autorizat şi supravegherea acestei activităţi. 

 

Votat unanim - realizată parțial 

 

Acțiunea 5.2.2.p.3 - Elaborarea  manualului administratorului autorizat  

 

Votat unanim - realizată 

 

Acțiunea 5.2.2.p.3  - Elaborarea  manualului administratorului autorizat. 

 

Votat unanim - realizată 

 

Acțiunea 5.3.1.p.2 -  

 

Votat unanim - realizată parțial 

 

Acțiunea 5.1.3.p.1 - Campanii de informare a  publicului şi a actorilor din sectorul justiţiei privind beneficiile 

utilizării mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor desfășurate prin intermediul mass-mediei şi pe 

Internet. 

 

Votat unanim - realizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 5.1.3.p.2 - Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele alternative de 

soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, manuale, pliante etc.) 

 

Votat unanim - realizată pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 5.1.2.p.5 -  Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, 

avocaţilor, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei  instituţii în 

instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor. 

 

Votat unanim - realizată parțial pentru perioada de raportare 

 

Acțiunea 5.3.2.p.2 - Crearea registrului electronic unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale. 

Votat unanim - realizată pentru perioada de raportare 

 

3.Discuții generale. 

 

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. 
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Notă: Înregistrarea audio a ședinței se află la secretariat. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a votat unanim candidatura d-lui Lilian Deliu în calitate de președinte al grupului de lucru al 

Pilonului V; 

- Grupul de lucru a votat unanim aprobarea Raportului anual, 2015, Pilonul V. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. II), 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 Președintele și Secretarul Grupului și 

este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  

 

VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 

 

 

        _________________________                                                 ____________________ 

 

             Lilian Deliu                                                                                      Igor Blanari           

                                                      

[ SFÂRȘIT ] 

 

      Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul V 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Lilian Deliu Ministerul Justiției 

2 Andrei Balan Camera de Comerț și Industrie 

3 Natalia Zuza Consiliul Superior al Magistraturii 

4 Eduard Fricațel Centrul de Guvernare Electronică 

5 Eugeniu Chistol Ministerul Economiei 

6 Maria Moruz Consiliul de Mediere 

B. Membrii observatori  

C. Membrii invitați  

1 Ion Graur Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

2 Erik Svanidze Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei în 

domeniul justiției” 

5 Tatiana Moraru Ministerul Justiției, Șef DAMEP 

6 Cristina Botnariuc Ministerul Justiției, DAMEP 

7 D.Pocitar Ministerul Justiției, DAMEP 

8 Tatiana Iurco Șef al Cabinetului Ministrului 

D. Secretariat  

1 Igor Blanari Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel Pîrvan IDIS Viitorul 
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2 Cristina Cecan Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

3 Dinu Armașu Asociația Investitorilor Străini 

4 Sergiu Florea Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor 

5 Eugenia Chistruga Institutul Naţional al Justiţiei 

 


