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Data: 28 iulie  2015 

Ședința nr. 5 

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

Moderator:  

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. 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 7 membri. 

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

 

II. Deliberări conform Agendei  

 

 

1. Acțiuni prioritare pentru asistenţa externă pentru anul 2016 

 
 

Dinu ARMASU: 

Ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V se declară deschisă. Ordinea de zi si 

agenda au fost aprobate fără modificări. Pe agenda este inclus subiectul cu privire la acțiunile prioritare 

pentru asistenţa externă pentru anul 2016. 

 

Adela HARUNJEN:  
Propunerile Camerei de Comerț și Industrie din Republica Moldova: 

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. 

1. Crearea unei emisiuni săptămînale/lunare la postul public de televiziune/radio, care în ciclul său de 

emisiuni să abordeze metodele alternative de soluţionare a litigiilor, cu experţi invitaţi pentru discuţii, 

cu studii de caz, etc. Tipul şi specificul asistenţei  -  financiară, tehnică, expertiză etc. 

2. Elaborarea şi editarea unui manual „Soluţionarea alternativă a litigiilor” pentru studenţii facultăţilor 

de drept. Tipul şi specificul asistenţei  -  financiară, tehnică, expertiză etc.  

3. Organizarea pentru arbitri şi mediatori a unor seminare internaţionale cu experţi străini  privind 

practica arbitrală şi de mediere internaţională. Tipul şi specificul asistenţei  -  financiară, tehnică, 

expertiză etc. 

 

Vladislav CIRLAN: 

Acțiunea 5.1.2.p.1 - Elaborarea unor studii privind funcționarea instituției medierii în domenii 

specifice (litigii familiale, civile și comerciale, de muncă, de contencios administrativ, privind protecția 
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consumatorului) și oportunitatea dezvoltării unui sistem de mediere comunitară și a instituției 

arbitrajului. Studiul urmează a fi realizat expost, după intrarea în vigoare a noi legi cu privire la 

mediere. 

Evaluarea situației medierii în domenii specifice este una complicată și trebuie realizată cu cea mai 

mare seriozitate, iar Consiliul de Mediere are acces restrîns la informațiile necesare pentru efectuarea 

studiului dat și nici nu dispune de capacitățile necesare. 

Este necesară asistență în expertiză pentru a înțelege mai bine cum urmează să fie efectuat acest studiu, 

care sunt ariile de cercetare, obiectele concrete de cercetare și metodologia de analiză, astfel încît 

rezultatul să fie cel scontat. Formularea exactă a scopului cercetării este crucială pentru identificarea 

obiectului de cercetare și a problemelor care trebuie soluționate, ce trebuie să vizeze recomandările, 

cum și ce trebuie analizat în acest sens, care sunt aspectele relevante, cum acestea pot fi în mod optim 

examinate. 

În baza unei astfel de metodologii Ministerul Justiției, Consiliul de Mediere și alte instituții implicate ar 

fi în măsură să producă un rezultat concret cu recomandări relevante și aplicabile. 

 

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

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor. 

La moment nu există un ghid metodic de aplicare a mecanismelor alternative de soluționare a 

disputelor și elaborarea acestuia ar putea servi drept standarde de calitate și instrucțiuni de instruire în 

profesie. Este necesară asistență sub formă de expertiză, astfel încît să fie livrat în final un asemenea 

ghid practic și metodic de aplicare a mecanismelor alternative de soluționare a disputelor. 

 

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

După intrarea în vigoare a noii Legi a insolvabilității nr. 149 din 2012, in vigoare din 13.03.2013 și a 

noii Legii cu privire la administratorii autorizați, în vigoare din 01.01.2015, a apărut necesitatea 

stringentă de elaborare a unui manual al administratorilor autorizați.  

Este necesară asistența sub formă de expertiză pentru ca să fie livrat un asemenea manual, elaborat de 

experți în comun cu practicienii, judecătorii din instanțele de insolvabilitate, teoreticienii în materie de 

drept și economie. Acest manual va servi și drept ghid practic și metodic de activitate în cadrul 

profesiei și procedurilor de insolvabilitate și dizolvare și va servi drept standard de activitate în cadrul 

profesiei. 

 

Dinu ARMASU: 

Ședința se declara închisă. 

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru luna septembrie 2015. 

 
Notă: Înregistrarea audio a ședinței grupului de lucru al Pilonului V din 28.07.2015  se află la Secretariatul grupurilor de 

lucru. 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis ca lista de prioritati pentru asistenţa externă pentru anul 2016 sa fie 

definitivata si aprobata in următoarea ședința a grupului de lucru; 

- Grupul de lucru a stabilit următoarea şedinţă pentru luna septembrie  2015. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- A fost stabilită următoarea şedinţă pentru luna iunie 2015. 

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

 

V. Anexe  

- Tabelul de prezenţă  

 

VI. Formula de final  
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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 ARMASU      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 Natalia ZUZA Consiliul Superior al Magistraturii 

2 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

3 Ina RAILEAN Ministerul Economiei 

4 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

5 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

6 Vladislav CIRLAN Ministerul Justiției 

7  Zinaida GUTU Consiliul de Mediere 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

1 Iurie LEVINTE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

2  Daniela SORAHMETOV Ministerul Justiției 

3 Artur RADUCANU Ambasada României in Republica Moldova 

4 Angela ZAGAICIUC Ministerul Justiției 

5 Natalia CRISTIAN Ministerul Justiției 

6 Tatiana MORARU Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

2 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 
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 Project to Support Coordination of Justice Sector Reform in     
Moldova                                                                                                             
European Union   EuropeAid/ 131846/C/SER/MD                                                    
                                          
 Altair Asesores in consortium with IRZ, ICON,IPR 

 
 

3 Tatiana BUNDUC Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

4 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


