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Data: 31 ianuarie 2014 
Ședința nr. 1 

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

Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

1. Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V al 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 

2013. 

Intervenție: Angela Mazîlu, Secretariatul grupurilor de lucru.  
 

2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul V.  

   Aprobarea Raportului. 

 

3. Discuții generale și 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 8 membri 
b. Agenda a fot aprobată unanim fără modificări sau completări.  

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

Subiectul 1.  Prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V 

al Strategiei de reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 

2013. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Declar deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V. Această ședință are 
ca scop aprobarea Raportului Anual 2013 privind Pilonul V. Agenda conține trei subiecte, și anume, 

prezentarea Raportului anual 2013 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V, discuții cu privire la 
conținutul Raportului, iar ulterior aprobarea acestuia.  
În cele ce urmează va fi prezentat Raportul Anual pentru anul 2013 al Strategiei de   reformă a 

sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2013. 
 

Angela MAZÎLU: 

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.  

 

 
 

MINISTERUL JUSTIŢIEI                                                                                                   

AL REPUBLICII MOLDOVA 

PROCES-VERBAL  

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V 

 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

”Rolul justiției în dezvoltarea economică” 
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Pînă în trimestrul IV anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 19 acțiuni, dar și este prevăzută 
perioada de începere a implementării a altor 6 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen 

mai mare de realizare.  
Pentru aceste 25 de acțiuni, 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 19  acțiuni scadente la data de 31 decembrie 2013 – 8 acțiuni sunt realizate, 7 acțiuni sunt 

realizate parțial, 3 acțiuni sunt nerealizate, 1 acțiune desuetă.  
 
Șase din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, cu 

caracter continuu, au fost reflectate în tabelul cu acțiuni, din motivul că, fie că în privința lor au fost 
planificate și au demarat acțiuni de implementare, fie că, în virtutea termenului de realizare ar fi putut fi 

demarate astfel de acțiuni.  
Din aceste acțiuni 2 pot fi apreciate ca realizate pentru perioada de raportare, 2 acțiuni pot fi 
considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, iar 2 acțiuni sunt nerealizate pentru perioada 

de raportare. 
 

Acțiunile cu întîrzieri și/sau cu dificultăți de realizare / desuete / sunt următoarele: 
 

Acțiuni desuete: 

1) 5.1.1.p.1 - Efectuarea studiului datelor statistice privind: 
a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza sediului (domiciliului) 

părţilor; 
b) numărul agenţilor economii înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi implicaţi în 
cauzele economice; 

 
Acțiuni nerealizate (scadente): 

1) 5.2.2.p.3 - Elaborarea  manualului administratorului autorizat; 
2) 5.3.3.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de informaţii din registrele 
electronice de evidență a agenţilor economici     pentru acces gratuit;  

3) 5.3.3.p.2 - Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei contra 
plată,  cu privire la agenţii economici.  

 
Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 5.1.2.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei 

medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 
administrativ, privind protecţia consumatorului); 

2) 5.1.2.p.2 - Elaborarea proiectelor de modificare a cadrului normativ privind funcționarea instituţiei 
medierii în domenii specifice (litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 
administrativ, privind protecţia consumatorului); 

3) 5.1.4.p. 2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de recunoaștere  și 
executare a hotărârilor arbitrale străine; 

4) 5.2.1.p.2 - Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat;  
5) 5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 
autorizat şi supravegherea acestei activităţi;  

6) 5.3.1.p.1 -  Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă 
electronică a agenţilor economici; 
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7) 5.3.2.p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 
necomerciale. 

Raportul anual pentru anul 2013 a fost întocmit în baza informațiilor prezentate de către instituții.  
 

 

Subiectul 2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului anual 2013 privind Pilonul V.  

                    Aprobarea Raportului. 

 

 

Dinu ARMAȘU: 

În cadrul ședinței, va fi examinat calificativul fiecărei acțiuni dat de instituții, iar ulterior urmează ca  
Raportului anual 2013 să fie aprobat. 

 
Pavel POSTICĂ: 

Referitor la acțiunea 5.1.1.p.1 - Efectuarea studiului datelor statistice privind: 
a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza sediului (domiciliului) 
părţilor; 

b) numărul agenţilor economii înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi implicaţi în 
cauzele economice, care are calificativul desuetă, vreau să menționez că la ședința din 17 octombrie 

2013, a fost considerată nerealizată, sau atîta timp cît noua metodologie și regulament nu au fost 
semnate, această acțiune nu poate fi considerată desuetă.  
 

Vlad CÎRLAN: 

Această acțiune a fost considerată de către grupul de lucru în cadrul ședinței ca fiind una desuetă, 

deoarece și-a pierdut din actualitate. 
 
Concluzie: Grupul de lucru a decis să modifice calificativul acțiunii din acțiune desuetă în acțiune 

nerealizată, iar în cadrul următoarei ședințe să fie discutat acest aspect.  
 

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. 
 

Tatiana CIAGLIC: 

S-a propus de a modifica calificativul acordat acestei măsuri, deoarece Consiliul de Mediere încearcă să 
stabilească  parteneriate cu diferite instituții, iar astfel apare necesitatea de a cunoaște care este situația 

privind medierea în diferite domenii.  
Acest studiu trebuie să dea un răspuns în baza unei analize a cadrului normativ, iar ulterior să vină și cu 

soluții în acest sens. Acțiunea 5.1.2.p.1 a fost considerată ca realizată parțial.  
 
Vlad CÎRLAN: 

Acțiunea se numește funcționarea instituției medierii, însă dat fiind faptul că nu există o practică în 
domeniul medierii, în proiectul de lege privind medierea a fost inclus un cap itol separat privind 

domeniile specifice, de aceea chiar dacă se va încerca efectuarea unui studiu în acest sens, obiectul de 
studiu va fi mai puțin în ceea ce privește funcționarea medierii , sau va fi un studiu ce ține mai mult de 
evaluarea practicii de funcționarea acestei instituții în alte domenii specifice în alte țări.  

Însă pentru a evalua care sunt problemele existente sau, sau care sunt soluțiile de implementare sau 
reieșind din circumstanțele care există cred că nu este oportun să se efectueze acest studiu.  

S-a făcut o monitorizare a legii cu privire la mediere iar în cadrul acelui studiu s-a propus ca totuși să 
fie inclus în noul proiect de lege un nou capitol care să reglementeze separat acest domeniu, ceea ce s-a 
făcut deja. 

Avînd în vedere că este vorba de studiul privind funcționarea instituției medierii, propun ca acțiunea și 
obiectivul acestei acțiuni să fie revizuit, în caz contrar consider inoportun efectuarea studiului.  
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Tatiana CIAGLIC: 

Într-adevăr, obiectivul acestei acțiuni trebuie să fie revizuit, mai ales că Consiliul de mediere și-a 
propus să elaboreze o strategie ce ține de promovarea medierii și un plan de acțiuni privind 

implementarea acesteia. Prin urmare o viziune asupra medierii în litigii specifice ar fi un avantaj la 
elaborarea strategiei. 
 

Cornelia AMIHALACHIOAE: 

La moment avem douăsprezece tipuri de studii, și cred că problema este că nu s-a specificat tipul de 

studiu care urmează a fi efectuat. Sunt de acord cu revizuirea obiectivului acțiunii, pentru ca astfel să 
fie specificat ce tip de studiu urmează a fi efectuat. Este bine să se facă o inventariere a situației 
existente,  fie se face un studiu al necesităților, al capacităților, un studiu cu privire  la eficiența 

funcționării. 
 

Concluzie: Grupul de lucru a propus de a modifica calificativul acțiunii din acțiune realizată în acțiune 
realizată parțial.  
 

Acțiunea 5.2.1.p.2 - Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator 
autorizat. 

 
Vlad CÎRLAN: 

În cadrul Ministerului Justiției fost creată  Direcția profesii și  servicii juridice, în sarcina căreia este 

pusă realizarea atribuțiilor Ministerului Justiției, în domeniul reglementării, organizării, coordonării sau 
supravegherii unor profesii și servicii juridice, inclusiv a administratorilor autorizați (punct. 5, 

subpct.7) lit. a). În prezent atribuții privind reglementarea acestei profesii sunt trecute în sarcina 
Serviciului interpreți și traducători din cadrul Direcției  profesii  și servicii juridice. 
Totodată a fost elaborat Regulamentul Comisiei de autorizare şi disciplină, care va putea fi definitivată 

şi prezentată spre avizare abia după aprobarea de către Parlament a proiectului de Lege cu privire la 
administratori. 

Concluzie: Grupul de lucru a propus de a modifica calificativul acțiunii din acțiune realizată în acțiune 
realizată parțial.  
 

Acțiunea 5.2.1.p.3 - Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de 
administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi. 

A fost elaborat proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi şi definitivat în comun cu 
Ministerul Economiei. Potrivit acestei legi se instituie organele necesare pentru organizarea activităţii 
profesiei de administrator autorizat.  

Crearea nemijlocită a acestor organe şi structuri organizatorice va fi posibilă doar după adoptarea de 
către legislativ a proiectului de lege în cauză.  

Totodată a fost elaborat Regulamentul Comisiei de autorizare şi disciplină, care va putea fi definit ivat 
şi prezentat spre avizare abia după aprobarea de către Parlament a proiectului de Lege cu privire la 
administratorii autorizaţi.  Proiectul a fost aprobat de către Guvern la 20.01.2014.  

Din cauza întârzierii procesului de promovare a proiectului de Lege în Parlament de către Guvern, până 
la adoptarea legii nu va fi posibilă elaborarea cadrului normativ pentru admiterea în profesia de 

administrator autorizat și supravegherea activității acesteia.   
 
Concluzie: Grupul de lucru a propus de a modifica calificativul acțiunii din acțiune realizată în acțiune 

realizată parțial.  
 

Acțiunea 5.3.2.p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi 
organizaţiilor necomerciale. 
Concluzie: Grupul de lucru a propus de a modifica calificativul acțiunii din acțiune realizată în acțiune 

realizată parțial.  
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Acțiunea 5.3.3.p.1 - Modificarea cadrului normativ în vederea extinderii volumului de informaţii din 
registrele electronice de evidență a agenţilor economici pentru acces gratuit.  

A fost elaborat proiectul Legii de modificare și completare a Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind 
înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali în vederea extinderii 

volumului informației gratuite din Registrul de stat.  
Acțiunea este dependentă de realizarea acțiunii 5.3.2.p.1-Efectuarea unui studiu privind registrul unic al 
agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale.  

Concluzie: Grupul de lucru a propus de a modifica calificativul acțiunii din acțiune realizată parțial în 
acțiune nerealizată.  

 
Raportul Anual 2013  a fost aprobat unanim în ședință de către membrii Grupului de lucru  pentru 
coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V al Strategiei de reformă a sectorului justiției și 

reflectă situația implementării pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul IV, 2013. 
 

 

Subiectul 3. Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali.  

 

 

Angela MAZÎLU: 

Stimați membri ai Grupului de lucru, venim cu solicitarea de a prezenta secretariatului Planurile de 
activitate pentru anul 2014, astfel ca la următoarea ședință să avem informația completă cu privire la 

acest subiect. Este bine să stabilim un termen limită de prezentare al Planurilor de activitate pentru anul 
2014. Grupul de lucru a stabilit ca termenul limită de prezentare a Planurilor să fie data de 7 februarie 

2014. 
 
Veronica VITION: 

Stimați membri ai Grupului de lucru, următoarea ședință din luna martie, va avea loc în contextul unui 
Atelier de lucru privind sistemul integrat de monitorizare a implementării reformei organizat de echipa 

Proiectului UE de Suport a Coordonării Reformei în Sectorul Justiției. Atelierul de lucru se va 
desfășura la Vadul lui Vodă, stațiunea ”Vatra”.  
 

Dinu ARMAȘU: 

Ședința se declară închisă.  

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor;  

- A fost stabilită data următoarei şedinţe  - 4 martie 2014, ora 15:00; 
- Instituţiile responsabile de realizarea acţiunilor vor remite în timp util Secretariatului informaţia 

tipizată cu privire la implementarea acţiunilor din Strategie şi a documentelor probatoare conform 
Metodologiei aprobate.  

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 4 martie 2014, ora 15:00; 

- Locul desfășurării: or. Vadul lui Vodă, stațiunea ”Vatra”.  
- Subiecte de discutat: Planul de activitate pentru anul 2014. 

 

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.  
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VII. Semnături  

 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  

 
 
 

            _________________________                                                 ____________________ 
 

             Dinu ARMAȘU                                                                          Angela MAZÎLU           
                                                      

 

 
[ 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 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

2 Ioana CHIRONEȚ Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

4 Tatiana CIAGLIC Consiliul de Mediere 

5 Cornelia AMIHALACHIOAE Centrul de Guvernare Electronică  

6 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

7 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

8 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

B. Membrii observatori  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Eugen POPOVICI Aparatul președintelui Republicii Moldova 

2 Ion GRAUR Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

3 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie  

2 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

3 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor  

 


