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AGENDA 

 

Ședința nr. 7/2013  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Rolul justiției în dezvoltarea economică” 

 

Joi, 17 octombrie 2013  

 

Locul desfășurării: Sala mare, et. 2, Ministerul Justiției, str. 31 August 1989, nr. 82. 

Moderator: Dl. Dumitru VISTERNICEAN, Președintele împuternicit al ședinței Grupului 

sectorial pentru Pilonul V. 

 

 

 

15:00 – 15:45 

 

 

Prezentarea stării de lucruri  cu privire la acțiunile scadente - 

progrese: 

 

A.  Acțiuni scadente nerealizate: 

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); 

 

Ludmila POPA -  Ministerul Justiției  

 

B. Acțiuni scadente parțial realizate: 

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); 

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

administrator autorizat (Trimestrul II-III,  2012); 

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 

 

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

economici şi organizaţiilor necomerciale (Trimestrul I-IV,  2012); 

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 (Trimestrul I-IV,  2012); 
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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); 

 

Angela MAZÎLU -  Secretariatul Grupurilor de lucru 

 

 

15:45 - 16:00 

 

Discuții cu privire la acțiunile desuete sau irelevante în Pilonul V. 

Opinii, propuneri. 

 

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 (Trimestrul I,  2011 

Trimestrul II,  2012). 

 

 

 

16:00– 16:30  

 

Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 


