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Data: 03 martie 2014 

Ședința nr. 2 

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

Moderator: Dinu Armașu 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  

 

1. Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014; 

    Intervenție: Angela MAZÎLU, Secretariatul grupurilor de lucru. 

 

2. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014; 

 

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.  Discuții cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

Dinu ARMAȘU: 

Se declară deschisă ședința Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului V. Pe agenda de 

astăzi este inclus subiectul cu privire la Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014.  

 

Angela MAZÎLU: 

Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014 a fost completat în baza informațiilor 

prezentate de  către instituții la data de 28 februarie 2014. Termenul limită de prezentare a informației a 

fost 10 februarie 2014. În acest context, vreau să menționez că secretariatul a fost în imposibilitate de a 

transmite Planul de activitate 2014, membrilor grupului de lucru, ca urmare a prezentării informației cu 

o zi înainte de ședință. Planul conține acțiuni scadente din  2013 care urmează a fi realizate în 2014, și 

acțiuni care încep din anul 2014. În cazul în care sunt completări cu privire la Plan, vă rugăm să 

interveniți. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Dacă sunt careva propuneri de modificare sau alte sugestii cu privire la Planul de activitate 2014, 

acestea sunt binevenite pentru a fi puse în discuție în cadrul ședinței de astăzi. 

 

Pavel POSTICĂ: 

Propun ca termenul de realizare al acțiunilor și anume a celor scadente, să fie stabilit înainte cu o lună 

de perioada de raportare, pentru a evita întîrzierea raportării cu privire la realizarea acțiunilor 

Dinu ARMAȘU: 

 

 
 

  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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Consider că propunerea este una pertinentă și este bine ca grupul de lucru să ia în calcul acest fapt 

pentru ajustările cu privire la termenul de realizare al acțiunilor. 

 

Vlad CÎRLAN: 

Pentru 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, sunt prevăzute ca subacțiuni: 

a) Identificarea surselor financiare pentru realizarea studiului; 

b)Elaborarea caietului de sarcini pentru contractarea serviciilor de elaborare a studiului şi publicarea 

acestuia în publicaţiile relevante; 

c) Selectarea experţilor şi coordonarea procesului de efectuare a studiului; 

d) Organizarea prezentării publice a studiului efectuat; 

e) Analiza rezultatelor studiului şi a observaţiilor şi comentariilor parvenite în rezultatul prezentării 

publice a studiului; 

f) Formularea recomandărilor care se impun. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca termenul de realizare al acțiunii 5.1.2.p.1 lit. c) cu privire la 

selectarea experților și coordonarea procesului de efectuare a studiului, să fie indicat pînă în luna 

august 2014, lit. f)  Formularea recomandărilor care se impun, să fie indicat termenul de realizare pînă 

în luna noiembrie 2014. 

 

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

autorizat. 

 

Vlad CÎRLAN: 

Cu privire la  crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat, sunt 

prevăzute măsuri pentru implementarea acțiunii, și anume, elaborarea Regulamentului cu privire la 

modul de organizare și funcționare a Comisiei de autoriza și disciplină, pentru care a fost prevăzut 

termenul de implementare luna mai 2014. A doua subacțiune prevede instituirea Comisiei de autorizare 

și disciplină. Pentru aceasta este necesar întrunirea aprobarea proiectului de lege cu privire la 

administratorii autorizați, întrunirea membrilor în cadrul adunării generale, votarea membrilor 

reprezentanți ale instanțelor din diferite comisii, ceea ce poate dura și pînă în semestrul II, 2014, 

aceasta însă depinde de data cînd va fi aprobat proiectul de lege și ulterior derularea conform 

procedurilor și a dispozițiilor tranzitorii, deoarece constituirea organelor respective va dura 4 luni 

conform proiectului Ministerului Justiției. 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca termen de implementare al acțiunii 5.2.1.p.2 lit. b) Instituirea 

Comisiei de autorizare și disciplină, luna octombrie, noiembrie 2014. 

 

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

 

Eugenia CHISTRUGA: 

Cu privire la elaborarea manualului administratorului autorizat, au fost propuse ca subacțiuni: 

Am venit cu propuneri la acest subiect, însă nu de Institutul Național al Justiției depinde realizarea 

acțiunilor: 

a) Intrarea în vigoare a cadrului normativ; 

b) Modificarea Legii cu privire la Institutul Național al Justiției;  

c) Identificarea surselor financiare; 

d) Identificarea experţilor. 

Ministerul Justiției este responsabil de intrarea în vigoare a cadrului normativ. Acest domeniu este unul 

specific. Institutul Național al Justiției nu are specialiști în domeniul administratorului autorizat.  

Institutul Național al Justiției a venit cu propunerea de modificare a Legii cu privire la Institutul 

Național al Justiției, de a implica aceste categorii în procesul de instruire. 
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Modificările cu privire cu privire la Legea Institutul Național al Justiției au fost înaintate Ministerului 

Justiției care va efectua modificările respective. 

 

Acțiunea 5.1.2.p.5 - Desfăşurarea cursurilor de instruire în domeniul medierii (arbitrajului) a 

judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor, arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea 

propriei  instituţii în instanţa de judecată şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor. 

 

Igor SÎMA: 

Cu privire la această acțiune și anume ceea ce ține de elaborarea şi aprobarea curriculei de studii, 

planuri de formare profesională și delegarea judecătorilor pentru instruire, vreau să menționez că este 

Hotărîrea nr. 722/30 al Consiliului Superior al Magistraturii conform căreia a fost vizat planul de 

formare continuă pentru anul 2014 și respectiv pentru data de 30 aprilie 2014 este stabilit un seminar cu 

privire la instruirea în domeniul medierii. 

 

Eugenia CHISTRUGA: 

În concluzie CSM va trebui să convoace și celelalte instituții. Seminarul cu privire la instruire este 

stabilit, însă aici avem mai multe categorii de instruiri. INJ oferă instruiri doar pentru avocații care 

acordă asistență juridică gratuită. 

 

Erik SVANIDZE: 

Conform principiului general, prima instituție indicată în planul de acțiuni este responsabilă, însă 

aceasta poate coordona cu celelalte instituții coexecutoare, iar în acest caz ca instituție responsabilă 

avem Consiliul Superior al Magistraturii. Cu toate acestea nu înseamnă că CSM trebuie să elaboreze 

curricula pentru toate categoriile de persoane care urmează a fi instruite, ori această instituție este 

responsabilă de segmentul ce o vizează.  

 

Zinaida GUȚU: 

Ministerul Justiției este bine ca să solicite altor instituții vizate, să organizeze instruirile, să prezinte 

informațiile cu privire la derularea implementării acțiunii, iar în acest sens este necesar să stabilim un 

termen de implementare al acestei acțiuni. 

 

Vlad CÎRLAN: 

Nu este vorba doar de instruirea acestor actori în privinața bazelor procesului de mediere. De fapt în 

mare parte se referă la aceleași principii și informații pe care trebuie să le cunoască fiecare actor fie 

judecător, procuror, despre mediere. Aceste curricule au fost elaborate pentru mediatori, însă în mare 

parte acestea sunt asemănătoare. Există și curricule pentru anumite domenii specifice, iar în acest sens 

putem elabora curricule Sub egida Consiliul Superior al Magistraturii se poate de elaborat acest ghid, 

curriculă pentru instruirea în domeniul medierii (arbitrajului) a judecătorilor, avocaţilor, mediatorilor, 

arbitrilor şi funcţionarilor publici responsabili de reprezentarea propriei  instituţii în instanţa de judecată 

şi de soluţionarea cererilor, petiţiilor cetăţenilor. Institutul Național al Justiției, de asemenea își poate 

aduce raportul în acest sens. 

 

Zinaida GUȚU: 

Toate aceste subacțiuni sunt posibile de realizat după intrarea în vigoare a cadrului normativ. 

  

Dinu ARMAȘU: 

Consider că intrarea în vigoare a cadrului normativ poate fi făcută paralel cu instruirile, ori instruirile 

respective nu vor fi afectate.  

 

Erik SVANIDZE: 

În acest sens, s-a propus de a adăuga încă o instituție responsabilă în lista celor existente deja. 

Grupul de lucru va veni cu propunerea la pilonul VII de a adăuga ca primă instituție responsabilă, 

Ministerul Justiției.    
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Concluzie: Grupul de lucru a decis de a discuta în cadrul ședinței pilonului VII, propunerea ca 

Ministerul Justiției să fie indicată ca prima instituție responsabilă de implementarea acțiunii 5.1.2.p.5. 

 

Vlad CÎRLAN:  

Ministerul Justiției în comun cu Consiliul de mediere poate elabora curricula cu specificul respectiv sub 

egida CSM. De asemenea INJ își poate aduce raportul cu privire la realizarea acțiunii. 

  

Zinaida GUȚU: 

Propun să stabilim un termen cît mai tîrziu posibil, pentru elaborarea curriculei, luna septembrie, 

octombrie 2014, aceasta în cazul în care legea cu privire la mediere se afla la un stadiu avansat.  

 

Eugenia CHISTRUGA: 

Această acțiune va fi posibilă de implementat, odată cu intrarea în vigoare a cadrului normativ. 

 

Pavel POSTICĂ: 

S-a propus ca termen de realizare al acțiunii, lunile iulie - decembrie 2014, iar în cadrul ședinței din 

septembrie instituțiile responsabile să vină cu detalii privind realizarea acestei acțiuni. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Este bine să stabilim un termen în care vom monitoriza această acțiune ca să vedem cîte cursuri de 

instruire au fost organizate și cîte persoane au fost instruite, iar aici mă refer doar la judecători. 

 

Eugenia CHISTRUGA: 

Seminarul este prevăzut pentru data de 30 aprilie 2014. 

 

Dinu ARMAȘU: 

În acest caz, monitorizarea va avea loc în luna mai 2014. Care este numărul de judecători care urmează 

a fi instruiți? 

 

Igor SÎMA: 

Urmează a fi instruiți un număr de 15 judecători, însă cu o informație mai exactă voi veni într-o ședință 

viitoare. S-a propus ca Ministerul Justiției să fie inclusă în lista instituțiilor responsabile de 

implementarea acțiunea 5.1.2.p.6. Cu privire la termenul de implementare, consider că termenul rămîne 

cel indicat în planul de acțiuni, însă nu aș putea să mă pronunț asupra unui termen exact de realizare al 

acțiunii. 

 

Concluzie: Grupul de lucru a decis ca implementarea acțiuni să înceapă în luna mai 2014.  

 

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

mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor. 

Stabilirea conceptului de studiu, a fost exclusă de către grupul de lucru, ca subcțiune a măsurii 

5.1.2.p.6. 

 

Acțiunea 5.1.3.p.2 - Realizarea şi difuzarea materialelor promoţionale referitoare la mecanismele 

alternative de soluţionare a disputelor (spoturi video, publicaţii, broşuri, panouri informative, ghiduri, 

manuale, pliante etc.) 

Ca subacțiuni al acestei măsuri au fost stabilite elaborarea planului de activitate și materiale 

promoționale elaborate și difuzate, iar termenul de implementare a fost stabilit pînă în luna decembrie 

2014, avind în vedere că acțiunea are un caracter continuu și durează pînă în anul 2016. 

 

Acțiunea 5.2.2.p.2 - Organizarea cursurilor de instruire a administratorilor autorizați. 

 

Eugenia CHISTRUGA: 
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După aprobarea cadrului normativ urmează a fi implementate  restul acțiunilor referitor  accederea, 

instruirea, activitatea, administratorilor autorizați. Institutul Național al Justiției nu are această  

competență cu privire la intrarea în vigoare a cadrului normativ. 

S-a propus excluderea subacțiunilor cu privire la identificarea surselor financiare. 

 

Erik SVANIDZE: 

Institutul Național al Justiției este responsabil pentru identificarea resurselor financiare. Există 

programe prin intermediul cărora se pot obține mijloace finaniare. Dacă facem referire la cadrul bugetar 

pe termen mediu, atunci se poate veni cu o solictare către Ministerul Justiției, iar ulterior Ministerul 

Finanțelor va lua o decizie în acest sens, însă acest lucru trebuia făcut în 2013, deoarece în cazul dat 

dacă solicităm mijloace finaciare în 2014, vom primi resurse abia în 2015, deci ca o idee ar fi 

implicarea donatorilor în acest sens. 

  

Vlad CÎRLAN: 

Conform proiectului legii cu privire la administratorii autorizați, instruire acestora inițială și cea 

continuă, se realizează pe contul propriu al administratorilor autorizați. Conform legii, administratorii 

autorizați sunt obligați să aibă un minim de ore de instruire. Ministerul Justiției și Institutul Național al 

Justiției, în comun cu uniunea administratorii autorizați pot elabora acele curricule sau ghiduri de studiu 

cu privire la instruirea inițială și continuă. Pentru accederea în profesia de administrator autorizat s-a 

propus de a elabora curricule de instruire, în cazul în care Institutul Național al Justiției dorește să 

participe, deoarece conform legii a fost scoasă obligația Institutului Național al Justiției de a realiza 

aceste instruiri.  

 

Dinu ARMAȘU: 

Cine elaborează curricula pentru aceste instruiri ale administratorilor autorizați? 

 

Eugenia CHISTRUGA: 

Uniunea administratorilor autorizați va elabora curricula în dependență de necesități, deoarece Institutul 

Național al Justiției nu este vizat în acest sens.  

 

Grupul de lucru a decis revizuirea instituțiilor responsabile cu privire la acțiunile 5.2.2.p.2 și 5.2.2.p.3 

în cadrul ședinței pilonului VII, iar grupul ulterior va lua o decizie în acest sens. 

 

 

Subiectul 2. Aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

Planul de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014 a fost supus votului. Grupul de lucru a votat 

unanim aprobarea Planului de activitate al grupului sectorial pentru anul 2014. 

 

 

Subiectul 3.  

 

Grupul de lucru a stabilit următoarea ședință pentru 15 aprilie 2014. 

 

Dinu ARMAȘU: 

Dacă nu sunt alte sugestii, propuneri ale membrilor grupului de de lucru, ședința se declară închisă. 

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  

- Grupul de lucru a decis ca implementarea acțiuni să înceapă în luna mai 2014; 

- Grupul de lucru a decis revizuirea instituțiilor responsabile cu privire la acțiunile 5.2.2.p.2 și 5.2.2.p.3 

în cadrul ședinței pilonului VII, iar grupul ulterior va lua o decizie în acest sens; 
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- A fost stabilită data următoarei şedinţe – 15 aprilie 2014, ora 14:00; 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

-Data: A fost stabilită data următoarei şedinţe –15 aprilie 2014, ora 14:00;                                            -

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  

 

 

 

            _________________________                                                 ____________________ 

 

             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  

2 Dinu ARMAȘU Asociația Investitorilor Străini 

1 Igor SÎMA Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Vladislav CÎRLAN Ministerul Justiției 

4 Zinaida GUȚU Consiliul de Mediere 

5 Eugeniu CHISTOL Ministerul Economiei 

6 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

7 Vladimir BEZEDE Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

B. Membrii observatori  

1 Pavel POSTICĂ Asociația Promo-Lex 

C. Membrii invitați  

   

D. Secretariat  

1 Angela MAZÎLU Secretariatul Grupurilor de lucru 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Sabina CERBU  Ministerul Justiţiei 
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2 Adela HARUNJEN Camera de Comerț și Industrie 

3 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

4 Stela MOCAN Centrul de Guvernare Electronică 

5 Veronica STRATAN Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

 


