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Data: 28 octombrie 2014 

Ședința nr. 7 

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

Moderator: Dinu ARAMASU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile: 

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 (Trimestrul I-IV,  2012) 

Acțiunea 5.1.4.p.2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaștere  și executare a hotărârilor arbitrale străine  (Trimestrul III, 2012,   Trimestrul II, 2013) 

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

autorizat (Trimestrul II-III,  2012) 

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

administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi (Trimestrul II-IV, 2012) 

 

Vladislav CÎRLAN - Ministerul Justiției 

 

Acțiunea 5.3.3.p.2 - Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei 

contra plată,  cu privire la agenţii economici  (Trimestrul  I-IV,  2013) 

Acțiunea 5.3.1.p.2 - Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici (Trimestrul 

I,  2013 - Trimestrul IV, 2014) 

 

Pavel BURGHELEA - Ministerul Justiției 

 

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

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor  (Trimestrul I-IV, 2014) 

 

Dumitru VISTERNICEAN - Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Acțiunea 5.1.4.p.3 - Organizarea cursurilor de instruire a  judecătorilor şi executorilor judecătoreşti  în 

domeniul recunoaşterii şi executării hotărîrilor arbitrale străine  (Trimestrul - III, 2013- Trimestrul – 

IV,2014) 

Acțiunea 5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați (Trimestrul -I, 

2013 - Trimestrul -IV, 2014) 

Acțiunea 5.2.2.p.3  - Elaborarea  manualului administratorului autorizat (Trimestrul I -IV, 2013) 

 

Eugenia CHISTRUGA - Institutul Național al Justiției 

 

2. "PROGRAMELE DE SUPORT A REFORMELOR SECTORIALE.  

INTERCONEXIUNEA CU SRSJ ÎN MOLDOVA" 

Intervenție Eric Svanidze/Iurie Levinte, Proiectul UE privind Susținerea Coordonării Reformei în 

Sectorul Justiției 

 

 
 

  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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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 8 membri 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

1. Starea de lucruri cu privire la acțiunile scadente 

 

Dinu ARMASU: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V se declară deschisă.  

Ordinea de zi si agenda au fost aprobate fara modificări. 

 

Vladislav CÎRLAN: 

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 (Trimestrul I-IV,  2012) 

In anul 2011 a fost realizat Raportul de monitorizare a implementării Legii cu privire la mediere, in 

care se contine un capitol separat cu privire la medierea in domenii specifice unde sunt si 

recomandarile in vederea imbunatatirii reglementarii medierii. 

Concluzie: Acțiunea 5.1.2.p.1 a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

Acțiunea 5.1.4.p.2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de 

recunoaștere  și executare a hotărârilor arbitrale străine  (Trimestrul III, 2012,   Trimestrul II, 2013) 

Concluzie: Acțiunea 5.1.4.p.2 a ramas cu acelasi calificativ - nerealizata. 

 

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

autorizat (Trimestrul II-III,  2012) 

A fost elaborat Regulamentul Comisiei de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați, inclusiv 

Regulamentul privind organizarea formării profesionale și examenul de calificare pentru admiterea în 

profesia de administrator.  A fost aprobat modelul autorizatiei. 

Concluzie: Acțiunea 5.2.1.p.2 a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

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

administrator autorizat şi supravegherea acestei activităţi (Trimestrul II-IV, 2012) 

Concluzie: Acțiunea 5.2.1.p.3 a ramas cu acelasi calificativ - realizata partial. 

 

Pavel BURGHELEA: 

Acțiunea 5.3.3.p.2 - Îmbunătăţirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei 

contra plată,  cu privire la agenţii economici  (Trimestrul  I-IV,  2013) 

Camera Inregistrarii de Stat inclusiv, la indicatia Consiliului Economic din partea prim-ministrului, a 

publicat pe site-ul oficial www.date.gov.md o serie de date despre agentii economici inregistrati 

incepind cu 1 ianuarie 2014. Informatia este pentru acces gratuit. Cu toate acestea inca se lucreaza la 

interfata ce tine de acces la informatia cu plata despre agentii economici. 

 

Nelli AFANASIEVA:  

Camera Înregistrării de Stat a elaborat o noua variata a site-ului. Informația ce tine de IDNO, cod fiscal, 

data înregistrării, denumire, administrator, sediul, mențiunea daca este radiata din Registru, poate fi 
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accesata gratuit. Se lucrează asupra spectrului de lărgire a informației cu titlu contra-plată. Actualmente 

se fac lucrări cu privire la conectarea cu serviciul MPay. Vor fi accesibile si informatii ca: Consiliul de 

administrație, genurile de activitate, capitalul statutar, fondatorii, cotele, mențiunea daca este radiata 

sau nu, data radierii, mențiunile daca sunt careva interdicții legate de datorii fata de stat sau alte 

persoane fizice, mențiuni despre starea întreprinderii daca este insolvabilitate, proces de lichidare.  

Concluzie: Grupul de Lucru a votat Acțiunea 5.3.3.p.2  ca  realizata. 

 

Pavel BURGHELEA: 

Acțiunea 5.3.1.p.2 - Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici (Trimestrul 

I,  2013 - Trimestrul IV, 2014) 

Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici va fi finalizata prin crearea si 

lansarea registrului unic. 

 

Mariana NISTOR: 

Referitor la îmbunătățirea procedurii de înregistrare si accesul liber la datele din registru, s-a elaborat 

Proiectul de Lege pentru modificarea  si completarea unor  acte legislative (Legea privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice si a întreprinzătorilor individuali: Legea privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător) care a fost examinat la data de  16 iulie 2014 in ședința de 

Guvern, iar ulterior la data de 7 august 2014 a fost înregistrat in Parlament pe ordinea de zi cu nr. 327. 

Proiectul de lege prevede expres datele care urmează a fi accesate gratuit pe site-ul Camerei 

Înregistrării de Stat. 

Concluzie: Acțiunea 5.3.1.p.2  a rămas cu același calificativ - realizată pentru perioada de raportare. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

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

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor  (Trimestrul I-IV, 2014) 

Concluzie: Acțiunea 5.1.2.p.6  a rămas cu același calificativ - realizată parțial pentru perioada de 

raportare. 

 

Eugenia CHISTRUGA: 

Acțiunea 5.1.4.p.3 - Organizarea cursurilor de instruire a  judecătorilor şi executorilor judecătoreşti  în 

domeniul recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine  (Trimestrul - III, 2013- Trimestrul – 

IV,2014). În semestrul I al anului  2014,  la  2 aprilie şi 28 mai,  INJ a organizat 2 seminare cu genericul 

„Recunoaşterea şi executarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti străine şi a hotărârilor arbitrale 

străine”, fiind instruite 44 persoane (18 judecători,13  procurori, 12 executori judecătoreşti şi alte 

categorii -  1 persoană). În total, au fost desfăşurate 2 seminare,  fiind instruite 44 persoane. 

Concluzie: Acțiunea 5.1.4.p.3  a rămas cu același calificativ - realizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați (Trimestrul -I, 

2013 - Trimestrul -IV, 2014) 

Concluzie: Acțiunea 5.2.2.p.2  a rămas cu același calificativ - nerealizată pentru perioada de raportare. 

 

Acțiunea 5.2.2.p.3  - Elaborarea  manualului administratorului autorizat (Trimestrul I -IV, 2013) 

Concluzie: Acțiunea 5.2.2.p.3  a rămas cu același calificativ - nerealizată. 

 

Veronica VITION: 

La data de 20 octombrie a avut loc o ședința comuna cu donatorii si societatea civila, unde a fost 

prezentata lista acțiunilor prioritare pentru anul 2015. Donatorii si-au exprimat dorința ca in cadrul 

grupurilor de lucru sa fie încă o data analizata aceasta lista Anumite instituții au prezentat niște note 

informative de ce au inclus o acțiune sau alta pe lista, dar majoritatea au omis sa facă acest lucru. 

Din acest considerent solicitam repetat, prezentarea acestor note informative către secretariat pînă la 

data de 31.10.2014.  
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Dinu ARMAȘU: 

Ședința se declara închisă. 
 

Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului V din 19.09.2014 se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a votat unanim modificarea calificativului acțiunii 5.3.3.p.2  din acțiune realizata 

parțial in acțiune realizata; 

- Grupul de lucru o decis prezentarea notelor informative cu privire la lista de acțiuni prioritare pentru 

anul 2015 către secretariat pînă la data de 31.10.2014. 

 

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  

 

       Vicepreşedintele 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 Vladislav CIRLAN Ministerul Justiției 

2 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

3 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

5 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

6 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

7 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

8 Elena DAMASCHIN Consiliul de Mediere 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 
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2 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

3 Nelly AFANASIEVA Camera Înregistrării de Stat 

4 Mariana NISTOR Camera Înregistrării de Stat 

5 Pavel BURGHELEA Ministerul Justiției 

6 Artur RADUCANU Ambasada României in Republica Moldova 

7 Rodica ROTARI Ministerul Justiției 

8 Artur RADUCANU Ambasada României in Republica Moldova 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Igor BLANARI Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

2 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

3 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

 


