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Data: 12 septembrie 2013 

Ședința nr. 6 

Locul desfășurării: Sala de conferinţe (et. I bir. 104), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina Cerbu 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

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

reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013. 
Intervenție: Angela Mazîlu, Secretariatul grupurilor de lucru. 
 

2. Runda de discuții cu privire la conținutul Raportului Sectorial 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 privind implementarea acțiunilor din Pilonul V al Strategiei 

de   reformă a sectorului Justiției pentru perioada trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013. 

 

Sabina CERBU: 

A declara deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V. Această ședință 

are ca scop aprobarea Raportului Sectorial Intermediar privind Pilonul V. În cele ce urmează va fi 

prezentat Raportul Sectorial Pilonul V al Strategiei de   reformă a sectorului Justiției pentru perioada 

trimestrul IV, 2011 - trimestrul II, 2013. 

 

Angela MAZÎLU: 

Pilonul V al Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 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 II anul 2013, conform termenelor, trebuiau finalizate 15 acțiuni, dar și este prevăzută 

perioada de începere a implementării a altor 9 acțiuni, care fie au un caracter continuu, fie au un termen 

mai mare de realizare. Pentru aceste 24 de acțiuni mai jos tabelul este prezentat 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, 
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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.  

Raportul a fost întocmit în baza informațiilor recepționate de la instituțiile responsabile pentru 

implementarea acțiunilor  prin intermediul Rapoartelor de activitate anuale care au fost recepționate de 

către Secretariat. Totodată, au fost luate în considerare deciziile, notele, comentariile și sugestiile 

expuse de către membrii Grupului sectorial pentru Pilonul V.  

 

Din cele 15  acțiuni scadente la data de 30 iunie 2013, pot fi considerate ca fiind realizate 7 acțiuni, 

realízate parțial - 6 acțiuni, iar  nerealizate - 2 acțiuni. 

Nouă din acțiunile cu termen de realizare mai mare, sau, în virtutea specificului individual al acțiunii, 

cu caracter continuu, sunt 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 una poate fi apreciată ca realizată pentru perioada de 

raportare, 2 acțiuni pot fi considerate realizate parțial pentru perioada de raportare, 5 acțiuni sunt 

nerealizate, iar în privința la 1 măsură nu s-au planificat acțiuni pentru perioada de raportare.   

 

Acțiunile cu întîrzieri sau dificultăți de realizare sunt următoarele: 

 

Acțiuni nerealizate (scadente): 

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 

2) 5.1.4. p.2 - Modificarea cadrului normativ în vederea reglementării mecanismelor de recunoaștere  și 

executare a hotărârilor arbitrale străine. 

 

Acțiuni realizate parțial (scadente): 

1) 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;  

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

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

autorizat şi supravegherea acestei activităţi.  

4) 5.3.1. p.1 - Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă 

electronică a agenţilor economici; 

5) 5.3.2. p.1 - Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale; 

6)  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. 

 

 

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

Aprobarea Raportului. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

În raportul prezentat sunt acțiuni cărora li s-a dat o nouă calificare ca fiind acțiuni în privința cărora nu 

s-au planificat acțiuni pentru perioada de raportare. Acțiunea 5.1.1.p.1 este considerată nerelevantă și 

cred că este necesar de trecut peste fiecare acțiune, astfel va fi confirmat calificativul dat de fiecare 

instituție în parte. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 
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Am obiecții cu privire la  propunerea de a trece peste fiecare acțiune, consider ce este nerelevant acest 

lucru, deoarece aprecierea a fost dată de grupul de lucru și nu poate fi revazută, însă poate fi discutat la 

Pilonul VII. Consider ca nu este necesar de a revedea calificativul fiecărei acțiunii. Propun să fie exclus 

calificativul dat de către instituții, iar calificativul unei acțiuni să nu fie făcută în baza raportului 

prezentat de instituții, aceasta ar constitui o eroare. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Raportul sectorial intermediar a fost întocmit de către secretariat în baza rapoartelor prezentate de 

instituții, iar acestea din urmă au indicat în raport calificativul acțiunii respective.  

Consider că este necesar de trecut peste fiecare acțiune ca grupul sa spună dacă calificativul este corect 

deoarece, în unele cazuri acesta a fost dat de către instituții, în alte cazuri confirmat sau modificat de 

către secretariat.  

Sunt 3 categorii de rapoarte, cel al instituțiilor care vine primul și care este compilat, după care este 

raportul grupului de lucru, iar ulterior în cadrul grupului de lucru se dă calificativul acțiunii respective. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

Propun ca aceasta regulă să fie inclusă în regulament. 

 

Artur RĂDUCANU: 

Calificativele aprobate de grupul  lucru trebuie să fie identificate de la ultima abordare și pînă în 

prezent, aceasta doar în cazul acțiunilor realizate, astfel va fi evitată analiza repetată de către grupul de 

lucru a acțiunilor menționate. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

De la secretariat se cere și actualizarea informației. Unele acțiuni din perspectiva grupului de lucru pot 

fi calificate și altfel, de aceea este important să fie discutată fiecare acțiune în parte. 

Urmează să specificăm acțiunile care au fost deja discutate în cadrul grupului de lucru, ca fiind 

realizate, astfel vom evita punerea în discuție a acestora. 

 

Vlad CÎRLAN: 

Consiliul de mediere a elaborat TOR-ul și urmează să-l transmită, iar certitudinea în ceea ce privește 

bugetarea acestei acțiuni a apărut abia în vara anului 2013. Anterior aceste subiecte au fost discutate în 

cadrul Consiliului de mediere. 

 

Sabina CERBU: 

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 - este parțial realizată. Obiecții cu privire la calificativul acțiunii nu au fost înaintate. 

Concluzie: Acțiunea este parțial realizată. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

Studiul cu privire la mediere a fost discutat, însă a rămas întrebarea dacă este necesar de a face studiu 

pe fiecare categorie de dosar în parte, pe litigii familiale, civile şi comerciale, de muncă, de contencios 

administrativ, sau acestea se acoperă cu acel studiu. 

 

Sabina CERBU: 

Dat fiind faptul ca aceasta ține de Legea cu privire la mediere, la data de elaborare, totuși, am 

considerat necesar să avem recomandările respective. 

 

Zinaida GUȚU: 

Nu cred că Consiliul de mediere ca organ colegial  a făcut recomandări. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 
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Cu privire la acțiunea 5.1.2.p.1 s-a discutat anterior și a fost făcută o concretizare în acest sens, de a 

efectua studiul pentru fiecare categorie de dosare în parte. Însă din cele expuse anterior rezultă că acest 

studiu pe categorii de dosare nu a fost făcut. 

 

Zinaida GUȚU: 

În opinia mea proiectul Legii cu privire la mediere acoperă studiile specifice și de aceea nu consider 

rațional să fie cheltuiți banii. Deoarece nu avem practici în domeniul medierii nu cred că este necesar 

efectuarea studiului. După  ce va fi adoptată legea urmează modificarea cadrului conex care să asigure 

implementarea în diferite domenii. În concluzie această acțiune rămîne a fi parțial realizată pentru că nu 

a fost promovată legea. 

 

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

recunoaștere  și executare a hotărârilor arbitrale străine. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

Din anul 2003 nu a fost făcute modificări la capitolul recunoaștere, doar că a fost schimbată competența 

instanțelor. Trebuiau făcute modificări esențiale, să fie făcut priectul de lege și prezentat, aceasta în 

cazul în care există conflicte între legile speciale și Codul de procedură civilă sau anumite aspecte nu 

sunt bine conturate în acest sens. 

 

Zinaida GUȚU: 

Ca și proiect de lege există, dar nu s-a facut nimic mai departe înafară de acest studiu, iar de aici rezultă 

că acțiunea este nerealizată. 

 

Sabina CERBU: 

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

Calificativul acțiunii date rămîne același, 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. 

 

Zinaida GUȚU: 

În calitate de membru al Consiliului de mediere ca și organ colegial, aș menționa ca dificultate lipsa 

suportului tehnic, lipsa dotării tehnice în realizarea acțiunii 5.1.3.p.1. 

 

Dumitru VISTERNICEAN: 

Consider că este necesar de a reveni asupra metodologiei, nu sunt de acord cu calificativul “realizat 

pentru perioada de raportare”, deoarece aceste calificative vor crea o confuzie pentru cetățeni. 

 

Olivia PÎRȚAC: 

Putem reveni asupra metodologiei dar nu consider ca este necesar de a schimba calificativele acțiunilor, 

ele rămîn a fi aceleași pentru a nu duce publicul în eroare. 

 

Raportul 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 II, 2013. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Au fost făcute planificări în vederea obținerii rezultatelor; 

- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 17 octombrie 2013, ora 15:00; 
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- 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: 17 octombrie 2013, ora 15:00 

- 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  

 

 

 

                ____________________                                                        ____________________ 

 

                    Sabina CERBU                                                                     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 Sabina CERBU  Ministerul Justiţiei 

2 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Zinaida GUȚU Consiliul de Mediere 

4 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

5 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

6 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

7 Sergiu FLOREA Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

8 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

 B. Membrii observatori  

 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

1 Erik SVANIDZE Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 

în domeniul justiției” 

2 Adriana MÎRZA Proiect UE „Suport în coordonarea implementării reformei 
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în domeniul justiției” 

3 Artur RĂDUCANU Ambasada României în Republica Moldova 

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

2 Veronica VITION Secretariatul Grupurilor de lucru 

3 Doina CAZACU Secretariatul Grupurilor de lucru 

4 Olivia PÎRȚAC Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

2 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

3 Vladimir BEZEDE Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 


