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AGENDA 

 

Ședința nr. 4/2014  

 

Grupul pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 - 2016 

”Rolul justiției în dezvoltarea economică” 

 

Joi, 15 mai 2014 

 

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

Moderator: Daniela VIDAICU, Președintele Grupului sectorial pentru Pilonul V. 

 

 

15:00 – 16:20 

 

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 
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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 

 

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 

 

 

 

16:20- 16:40 
 

 

Acțiuni prioritare pentru asistența externă pentru anul 2015. 

 

 

 

16:40– 15:00 

 

Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a 

următoarei ședințe, precum și a invitaților adiționali. 

 

 

 


