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Data: 15 mai 2014 

Ședința nr. 4 

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. Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 

5.3.2.p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale (Trimestrul I-IV,  2012) 

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

(Trimestrul  I,  2013, Trimestrul IV, 2016) 

5.3.1.p.1 - Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor economici (Trimestrul I-IV,  2012) 

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) 

 

Pavel BURGHELEA - Ministerul Justiției 

/Stela MOCANU - Centrul de Guvernare Electronică  

 

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) 

 

Zinaida GUȚU - Consiliul de Mediere  

 

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).  (Trimestrul I-IV, 2013) 

 

Diana CUCER - Ministerul Justiției 

 

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) 

 

Octavian TIGHINEANU - Ministerul Justiției 

 

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) 

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

(Trimestrul II-III,  2012)  

 

Vlad CÎRLAN - Ministerul 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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5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați. (Trimestrul I, 2013 - 

Trimestrul IV, 2014)  

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

 

Eugenia CHISTRUGA - Institutul Naţional al Justiţiei 

 

2. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe. 

 

 

I. Informații administrative 

a. Din numărul total de 11 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 1.  Discuţii pe marginea următoarelor acţiuni: 

 

Dinu ARMAȘU: 

Se declară deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V. Pe agendă au 

fost incluse două subiecte, și anume starea de lucruri cu privire la acțiunile realizate parțial și cele 

nerealizate și acțiunile prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Pavel BURGHELEA: 

 

5.3.2.p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale (Trimestrul I-IV,  2012) 

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

(Trimestrul  I,  2013, Trimestrul IV, 2016)  

5.3.1.p.1 - Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor economici (Trimestrul I-IV,  2012) 

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) 

  

La sfîrșitul anului 2013, Ministerul Justiției a contractat un consultant care a efectuat studiile reflectate 

în acțiunile 5.3.2.p.1, 5.3.1.p.1 și 5.3.3.p.2. Termenul de livrare al studiilor a fost 31 decembrie 2013, 

însă acestea au fost livrate cu o lună întârziere, respectiv au fost recepționate la data de 1 februarie 

2014. Studiile enumerate au fost efectuate în limba engleză. La moment un singur document este 

tradus. După finisarea traducerii studiilor, acestea urmează a fi plasate pe site-ul Ministerului Justiției.  

Cu privire la efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale, au apărut cîteva documente strategice importante adoptate de către Guvern, care urmează 

a fi enumerate, deoarece la ziua de astăzi adoptarea acestor norme ne-a impus să deviem parțial de la 

planul inițial, prin care Ministerul Justiției își asumase integral crearea registrului unic, aceasta 

presupunînd coordonarea cu cîteva instituții. Vreau sa ma refer aici la: 

- Planul de acțiuni pentru anii 2013 - 2015, de implementare a Strategiei reformei cadrului de 

reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020;  

- Hotărîrea Guvernului nr 1921 din 16 decembrie 2013; 

La 31 decembrie 2013 a fost adoptat Planul de acțiuni 2014 privind implementarea programului 

strategic  de modernizare tehnologică, e-transformare care de asemenea au stabilit acțiuni pentru 2014, 

fiind considerate relevante în ceea ce privește activitatea creării registrului unic. 
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Conform Strategiei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2014 au 

apărut următoarele acțiuni: 

- simplificarea procedurii de inițiere a unei afaceri inclusiv prin revizuirea cadrului normativ și 

dezvoltarea interfeței electronice dintre Camera Înregistrării de Stat și instituțiile relevante pentru 

procesul de lansare a afacerilor; 

- implementarea graduală a principiului declarațiilor pe propria răspundere în lansarea dezvoltarea și 

afacerii; 

- schimbarea cerințelor obligatorii pentru ștampilă, cerință opțională la toate etapele  activității 

agentului economic; 

- simplificarea procedurii de lichidare a  unei afaceri. 

 

Între timp a apărut și Planul de acțiuni e-transformare pentru anii 2014 unde în pct. 23 este menționat: 

“Achiziția și dezvoltarea sistemului informațional, solicitarea on-line a înregistrării cooperării 

modificării și lichidării afacerii”, ține de domeniul comercial. De domeniul necomercial care rezultă din 

Planul de acțiuni al Guvernului este “Ajustarea cadrului legal ce reglementează activitatea 

organizațiilor necomerciale și reformarea mecanismului de înregistrare și reînregistrarea organizațiilor 

necomerciale cu asigurarea respectării libertății de asociere.” 

 Aceasta a impus, în special în contextul reformării serviciilor publice, crearea unui grup de lucru inter-

instituțional pentru a coordona acțiunile respective. 

Avînd în vedere punctul din Planul e-transformare privind crearea portalului respectiv, urmează ca 

grupul inter-instituțional să se întrunească la data de  27 mai 2014, pentru o sincronizare și coordonare 

eficientă. 

La Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor se află Registrul de Stat al Unităţilor de Drept. 

În același timp, legat de acest Registru este o interfață “Palata” care de fapt este un sistem 

informațional divizat astăzi de Camera Înregistrării de Stat privind popularea acestui Registru și 

întroducerea tuturor datelor necesare.  

Din discuțiile preliminare atît cu Centrul de Guvernare Electronică cît și cu Întreprinderea de Stat  

“Registru” am convenit la nivel neformal să fragmentăm responsabilitățile de genul RSUD rămîne în 

continuare la MTIC a fi deservit de  Î.S. “CRIS Registru”, sistemul informațional care vehiculează 

acest registru   “Palata”, de care se folosește Camera Înregistrării de Stat, va fi înlocuit cu un sistem 

informațional pe care loi azi îl numim Registru unic al agenților economici și organizațiilor 

necomerciale, iar cu suportul Centrului de Guvernare Electronică urmează a fi creat portalul respectiv. 

Între timp Centrul de Guvernare Electronică prin intermediul domnului Victor Diaconu deja lucrează la 

anumite procese, urmează să identificăm și procese comune, avind în vedere că atît cele stabilite prin 

Planul de acțiuni al Guvernului privind reformarea de reînregistrare a organizațiilor necomerciale cît și 

ceea ce avem ca o bună practică la camera Înregistrării de Stat, să fie uniformizat într-o singură 

platformă, într-un singur sistem informațional prin intermediul unui singur portal web.  

 

Oxana CAȘU:   
De comun acord cu Ministerul Justiției, Centrul de Guvernare Electronică a agreat să susțină și să 

lucreze la conceptul tehnic pentru registrul dat. În acest sens a fost angajat  domnul Victor Diaconu, iar 

într-o perioadă de o lună  urmează a fi finalizat primul proiect. 

 

Pavel BURGHELEA: 

Este necesară o sincronizare de nivel tehnic pentru a se lucra prin intermediul portalului unic. De 

asemenea este necesar de a coordona cu privire la aceleași instrumente tehnice, aceleași metadate, 

același set de informații deci, este necesară și o coordonare tehnică nu doar una inter-instituțională din 

punct de vedere al activităților.  

 

Dumitru VISTERNICEANU:  

În ce constă îmbunătățirea sistemului electronic de furnizare a informaţiei gratuite, cît şi a celei contra 

plată,  cu privire la agenţii economici? Va fi creat un sistem nou sau va fi îmbunătățit sistemul deja 

existent? 
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Pavel BURGHELEA: 

Studiile menționate anterior au fost efectuate și se referă mai mult la activitatea ce ține nemijlocite de 

crearea registrului electronic unic. În momentul cînd va fi creat acel nou registru electronic unic cu 

suportul unor noi interfețe prin intermediul unor noi sisteme informaționale, din acel moment nu vor 

exista impedimente de a îmbunătăți sistemul electronic de furnizare a informației. 

Într-adevăr, formularea acțiunii este una vagă și  voi aduce cîteva exemple cînd și alți actori din 

sistemul de justiție solicită și doresc accesul la această bază de date, de exemplu executorii 

judecătorești, notarii. 

Camera Înregistrării de Stat astăzi este operator care întroduce informații într-un sistem informațional 

care nu-i aparține. Există o problemă de interacțiune între sistemele informaționale existente. În cadrul 

ședinței urmatoare a grupului de lucru inter-instituțional vom discuta aspecte cum ar fi renunțarea la 

sistemul informațional „Palata”, în concluzie nu vom investi într-un sistem ce nu ne aparține și pe care 

nu-l putem controla, de aceea se propune o soluție, și anume crearea unui alt sistem informațional care 

să aparțină Ministerului Justiției și care va fi utilizat și deținut de acei  care sunt operatori, adică 

Direcția Organizații Necomerciale sau Camera Înregistrării de Stat. Implicit la crearea interfețelor 

respective se va rezolva problema conceptuală privind îmbunătățirea sistemului electronic de furnizare 

a informaţiei. Ulterior urmează să se decidă cui îi va fi transmis gratuit accesul la informație. 

 

Camera Înregistrării de Stat este o întreprindere de stat. Avem conceptual viziunea de ai modifica 

statutul în instituție publică la autogestiune, procesele vor fi similare, și totuși din punct de vedere 

instituțional și organizațional dorim să facem modificări. Toate aceste acțiuni sunt sinevrice adică Va fi 

schimbat pe de o parte și instrumentul tehnologic, iar pe de altă parte și cadrul instutuțional, cadrul 

legal, fiind o activitate care necesită a fi coordonată. Din moment ce Camera Înregistrării de Stat va 

deveni instituție publica vom avea posibilitatea, inclusiv, de a liberaliza foarte rapid prin simple hotărîri 

de Guvern sau ordine ale minsterului, gama de servicii, extinderea sau reducerea acestora, 

îmbunătățirea, revizuirea tarifelor  etc. Astăzi suntem constrînși prin faptul că tarifele sunt stabilite prin 

lege, între timp suntem dependenți în ceea ce privește schimbarea acestor tarife sau a gamei de servicii, 

în rezultat suntem mai puțin flexibili decît ne-am dori.    

  

Pavel POSTICĂ: 

Ceea ce urmează a fi implementat rezultă nemijlocit din recomandările și studiile care au fost 

efectuate? 

 

Pavel BURGHELEA: 

Recomandările făcute de către experții care au efectuat studiile au fost cu privire la păstrarea 

Registrului de Stat a Unităților de Drept, schimbarea statutului Camerei Înregistrării de Stat pentru a 

avea o flexibilitate, revizuirea cadrului normativ și crearea unei singure legi cu privire la înregistrarea 

entităților și excluderea din prevederile speciale a procedurilor speciale de înregistrare, acestea fiind 

cîteva exemple din recomandările făcute, acestea se doresc a fi sincronizate nu doar prin adoptarea 

cadrului normativ respectiv, dar să mergem sinergic și cu dezvoltarea cadrului tehnologic. 

 

Vladislav CÎRLAN: 

Studiul prevăzut la acțiunea 5.1.2.p.1 este unul care trebuie efectuat ex-post, începînd cu anul 2016 

deoarece astăzi nu avem practica în acest domeniu și după implementarea noii legi cu privire la 

mediere care conține și un capitol special va fi posibilă efectuarea unui astfel de studiu prin 

funcționarea instituției medierii în domenii specifice.  

 

Diana CUCER: 

Acțiunea 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).  (Trimestrul I-IV, 2013) 

Conform SRSJ, termenul de realizare al acțiunii 5.1.2.p.2  este trim. IV , 2013.  

Deoarece în urma avizării proiectului, a fost recepționată o multitudine de propuneri de îmbunătățire a 

acestuia, precum și din considerentul că la finele anului 2013 au fost organizate două vizite de studiu în  
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Olanda și Slovacia (29 octombrie – 02 noiembrie și 24-29 noiembrie 2013) proiectul a fost modificat 

considerabil. Astfel, a devenit necesară remiterea proiectului spre avizare repetată (scrisoarea nr. 

03/11684 din 14.12.13). 

La data de 28.12.2013 a avut loc prezentarea proiectului în cadrul Adunării mediatorilor, organizată de 

Consiliul de Mediere. 

La data de 2 și 27 ianuarie 2014 au avut loc 2 consultări publice ale proiectului de lege, la acestea fiind 

prezenţi reprezentanți ai Consiliului de Mediere, A.O. ”Pro-mediere” şi mediatori.  La data de 13 

februarie 2014 a avut loc consultarea proiectului în cadrul ședinței cu reprezentanții și participanții la 

proiectul-pilot ”Medierea în litigiile comerciale”. 

În baza multitudinii de propuneri recepționate a fost întocmită sinteza obiecțiilor și propunerilor (cu un 

volum de 62 pagini). 

În prezent se efectuează ultimele redactări în proiect, pînă la finele lunii mai 2014, acesta urmează a fi 

remis Centrului Național Anticorupție pentru efectuarea expertizei și traducătorului pentru traducerea 

în limba rusă. 

 

Octavian TIGHINEANU: 

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) 

De către UNDP a fost efectuat studiul „Privind funcţionarea instituţiei arbitrajului în Republica 

Moldova. 

În baza propunerilor și recomandărilor Ministerul Justiţiei a iniţiat elaborarea proiectului de lege 

privind modificarea şi completarea unor acte legislative. În luna noiembrie 2013 în adresa instituțiilor 

au fost expediate scrisori prin care au fost solicitate opinii, propuneri cu privire la proiectul menționat. 

Din cele 24 de instituții în adresa cărora au fost expediate scrisorile, răspuns au venit doar de la două 

instituții dintotalul celor vizate. Proiectul în cauză este la faza iniţială, pînă la data de 16 iunie 2014 

proiectul urmează a fi definitivat şi expediat autorităţilor interesate pentru avizare. Acțiunea urmează a 

fi realizată integral în luna iulie - august 2014. 

 

Vladislav CÎRLAN: 

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) 

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

(Trimestrul II-III,  2012) 

Calificativul acțiunii nu s-a schimbat, proiectul legii cu privire la administratorii autorizaţi încă se află 

în Parlament. După aprobarea legii vom veni cu celelalte regulamente inclusiv ceea ce ține de actele 

care urmează să fie întocmite în colaborare cu Uniunea Națională a Administratorilor Autorizați. 

Termenul de realizare al acestor acțiuni este sfîrșitul anului 2014, aceasta dacă va fi aprobat în luna 

iulie 2014. 

 

 

Subiectul 2. Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Angela MAZÎLU: 

Către membrii grupului de lucru a fost expediat un mesaj prin care s-a solicitat Lista acțiunilor 

prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. Nici o instituție nu a prezentat Lista acțiunilor 

prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015.  

 

Concluzii: 

Grupul de lucru a stabilit ca pînă la 30 mai 2014, instituțiile să prezinte către Secretariatul Grupurilor 

de lucru, Lista acțiunilor prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

Subiectul 3. Concluzii, discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe. 
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Iurie LEVINTE: 

Anterior s-a discutat mult despre faptul că Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei ar trebui să 

fie supus unei reevaluări avînd în vedere că deja a expirat jumătate din termenul de implementare 

planificat initial, exercițiu care ar permite ajustarea Planului de acțiuni, sub diferite aspecte, realităților 

și necesităților actuale. 

Astfel, Proiectul UE suport în coordonarea reformei în domeniul justiției a pregătit lista tuturor 

acțiunilor care urmează a fi realizate în continuare, precum și a celor continue, cu termen de 

implementare mai mare, cu termen expirat, dar nerealizate, cît și desuete. Lista respectivă va fi 

distribuită tuturor. 

Proiectul UE planifică pentru începutul lunii iunie 2014 desfășurarea unor ateliere de lucru la care vor 

fi invitați pentru participare membrii tuturor grupurilor de lucru a Mecanismului de coordonare și 

monitorizare a implementării Strategiei. 

Urmează ca împreună să reexaminăm întreaga listă a acestor acțiuni din Plan și să medităm asupra 

tuturor modificărilor, ajustărilor necesare de efectuat asupra Planului. Mă refer la o reexaminare amplă 

și detaliată a tuturor acțiunilor rămase, sub diferite aspecte: reformularea acestora, adăugarea unor 

acțiuni suplimentare, excluderea altora (de ex. cele desuete), modificarea termenelor de implementare, 

instituțiilor responsabile, indicatorilor de rezultat, etc. 

În final, avem rugămintea față de fiecare membru al Grupului, să reflecte pînă la începutul lunii iunie, 

asupra listei cu toate acțiunile rămase cu privire la modificările pe care le considerați necesare pentru ca 

să fim pregătiți cu ”temele de acasă” de o conlucrare eficientă și productivă la atelierele de lucru 

planificate. 

 

CONCLUZII: 

Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V, a votat unanim ca acțiunile 5.3.2.p.1, 

5.3.2.p.2, 5.3.1.p.1, 5.3.3.p.2, să fie considerate realizate parțial. 

 

Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V, a votat unanim modificarea 

termenului de realizare a acțiunii 5.1.2.p.1 pentru începutul anului 2016.  

 

Grupul de Lucru pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V, a considerat ca acțiunea 5.1.4.p.2 să 

rămînă cu acelașii calificativ - realizată parțial. 

 

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru 6 - 7 iunie 2014, care urmează a fi desfășurată în 

cadrul unui atelier de lucru în or. Vadul lui Vodă stațiunea “Vatra”. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a stabilit ca pînă la 30 mai 2014, instituțiile să prezinte către Secretariatul Grupurilor 

de lucru, Lista acțiunilor prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Data: A fost stabilită data următoarei şedinţe – 6, 7 iunie 2014;    

-Locul desfășurării: or. Vadul luiVodă, Complexul hotelier-turistic “Vatra”. 

 

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 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

4 Oxana CAȘU Centrul de Guvernare Electronică 

5 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

6 Zinaida GUȚU Consiliul de Mediere 

7 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

B. Membrii observatori  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Artur RĂDUCANU Ambasada României în Republica Moldova 

2 Diana CUCER Ministerul Justiției 

3 Octavian TIGHINEANU Ministerul Justiției 

4 Diana CUCER Ministerul Justiției 

5 Pavel BURGHELEA Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU 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 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

4 Vladimir BEZEDE Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 


