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Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea implementării Pilonului V. -  

 

Procesul-verbal 

al Ședinței Grupului de Lucru din 6 martie 2012 
 

Locul desfășurării: sala de conferinţe a Ministerului Justiției  (oficiul 104, str. 31 August 1989, nr. 82) 

 

Programul ședinței: 

14.00 – 14.10 Concepția activității Grupului pentru coordonarea și monitorizarea fiecărui pilon al 

Strategiei de reformare a sectorului justiţiei   

14.10 – 14.30 Alegerea președintelui Grupului de lucru 

14.30 – 15.00 Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute de Pilonul V 

15.00 – 15.30 Demararea procesului de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al 

Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al Strategiei 

15.30 – 16.00 Chestiuni organizatorice și discuții generale (identificarea principiului de stabilire a 

întrunirilor lunare; stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

ședințe, precum și a invitaților adiționali etc) 

 

Şedința este deschisă de Olivia Pîrțac, care menționează că din păcate atît Ministrul Justiției, Oleg 

Efrim, cît și viceministrul au fost în imposibilitate să se prezinte la ședință din cauza unor evenimente 

inopinate, și că ea este persoana care face un scurt cuvînt de întroducere pentru a marca începutul 

activităţii grupului de lucru și, respectiv, va prezenta Concepția activității Grupului pentru coordonarea 

și monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei de reformare a sectorului justiţiei.  

 

Dar în primul rînd propune membrilor Grupului de lucru (participanților la ședință) să se prezinte. 

 

La ședință s-au prezentat:  

Olivia Pîrțac, în cazul dat, Secretarul grupului de lucru; Eugenia Kistruga, Institutul Naţional al 

Justiţiei; Vladimir Bezede, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; Dumitru Visterniceanu, 

CSM; Sabina Cerbu, Ministerul Justiției; Dumitru Postovan, Camera de Comerț și Industrie; Eugeniu 

Chistol, Ministerul Economiei; Sergiu Florea, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; 

Ion Beschieru, IDIS-Viitorul; Dinu Armașu, Asociația Investitorilor Străini; Artur Raducanu – 

Ambasada României la Chișinău, reprezentant al comunității donatorilor și Ausra Raulickyte, consilier 

al Ministrului Justiției.  

 

1. Concepția activității Grupului pentru coordonarea și monitorizarea fiecărui pilon al Strategiei 

de reformare a sectorului justiţiei  

 

Olivia Pîrțac s-a referit la Concepția Grupurilor de lucru: 

 

- Așa cum a fost concepută, Strategia are un mecanism de coordonare a implementării ei. Grupurile de 

lucru, a căror activitate o lansăm astăzi, au menirea de a facilita implementarea Strategiei și a Planului 

de acțiuni, precum și de a le orienta în direcția cuvenită. Menționez că aceste grupuri sunt prevăzute de 

însăși Strategie și Planul de acțiuni, Pilonul 7 fiind cel care se referă la aspecte de coordonare. 

 

- În ceea ce priveşte implementarea Strategiei, responsabilitatea va aparţine tuturor instituţiilor 

responsabile identificate în Strategie. În acelaşi timp, pentru a asigura implementarea coerentă a 

Strategiei, este creat un mecanism de coordonare și monitorizare a implementării acesteia, format din 

6 grupuri de lucru, pentru fiecare domeniu (pilon) separat, precum şi un grup de coordonare a 

implementării Strategiei, care va fi responsabil și pentru pilonul 7. 
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- Toate aceste grupuri de lucru vor fi coordonate de Ministerul Justiţiei, în cadrul căruia va fi funcționa 

un Secretariat, care va acorda asistenţă tehnică grupurilor de lucru. 

 

- Grupul de lucru pentru fiecare pilon al Strategiei este creat cu titlu permanent, și va fi responsabil de 

elaborarea planurilor anuale comune, de selectarea priorităților, de înfăptuirea tuturor activităţilor 

identificate în cadrul domeniului respectiv.  Astfel grupurile de lucru vor direcționa și vor ghida 

activitățile incluse în pilonului respectiv din Strategie și Planul de acțiuni (pentru care își exercită 

competența); vor asigura interacțiunea dintre diversele instituții cu responsabilități de rigoare, vor 

concretiza și dispune modul de divizare a activităților; vor asigura informarea mutuală adecvată între 

instituțiile publice responsabile, organizațiile societății civile, donatori externi și orice alți 

implementatori relevanți, care au activități complementare în aceeași direcție strategică sau același 

domeniu de intervenție, pentru a evita dublarea eforturilor, resurselor utilizate și a asigura un grad de 

maximal de eficiență.  

 

- În cazul în care vor fi necesare modificări la Strategie și Planul de acțiuni, cu scopul de a le 

îmbunătăți și adapta necesităților existente în societate, aceste propuneri urmează să vină de asemenea, 

în primul rând, de la Grupuri. 

 

- Tot grupurile vor identifica acțiunile pentru a căror realizare corespunzătoare sunt necesare mijloace 

financiare sau resurse umane suplimentare celor disponibile și, în unele cazuri, ar putea discuta direct 

asemenea acțiuni cu potențialii donatori sau sesiza Grupul de Coordonare a Implementării Strategiei 

ca acesta să întreprindă măsuri suplimentare în scopul atragerii asistenței necesare și fortificării 

capacității de implementare adecvată a prevederilor Strategiei și Planului de acțiuni, în cazul când se 

întrevăd posibilități suplimentare celora care deja sunt identificate la nivel oficial. 

 

- Toate funcțiile și modul de activitate a grupului se vor conține într-un Regulament, care deja există în 

formă de proiect, și care urmează să vă fie prezentat pentru opinii și sugestii la o ședință următoare.  

 

- Vă invităm astăzi să alegeți Președintele Grupului, care va fi persoana care va conduce ședințele, dar 

și persoana care urmează să conlucreze cel mai strâns cu Secretariatul în vederea stabilirii ordinii de zi 

și a activității grupului, în general.  

 

- Așa cum ați observat, în grup sunt incluşi reprezentanţii instituţiilor cheie din sectorul justiţiei, vizate 

în pilonul respectiv, care au fost desemnaţi de instituţiile respective. În acest context, vreau să 

subliniez că în grupul de lucru sunt desemnate ca și membri permanenți doar instituțiile cheie pentru 

implementarea respectivului pilon – celelalte instituții responsabile, dar care nu se regăsesc între 

membri, urmează a fi invitate în mod particular ori de cîte ori va fi necesar. 

 

- De asemenea în grup sunt membri şi reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia din urmă au fost 

selectaţi de Ministerul Justiţiei în baza unei invitaţii publice – în baza aplicațiilor care au venit şi 

ținând cont de experienţa, motivarea şi implicarea lor anterioară în procesul de reformă a sectorului 

justiţiei. 

 

- De asemenea, Ministerul Justiţiei a invitat donatorii externi să delege un expert pentru a participa la 

activităţile grupului de lucru. În fiecare grup va exista un expert cu titlu permanent cu statut de 

observator, dar în general există un mare interes din partea donatorilor de a participa, de aceea, oricând 

va fi posibil, aceștia trebuie informați, ținând cont de beneficiile mutuale pe care sperăm să le avem 

din acest proces. 
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- Tot astăzi vă propunem să demarăm deja la selectarea priorităţilor anuale de implementare a 

Strategiei şi a Planului de Acţiuni, pentru că, să nu uităm că suntem deja în martie, iar termenele de 

implementare nu sunt foarte generoase cu noi. 

- Coordonarea activităţii asupra implementării Strategiei în totalitate, la nivel superior grupurilor de 

lucru, va fi asigurată de un Grup de coordonare a implementării Strategiei. În acest grup vor intra: 

Ministrul Justiţiei; Un viceministru; Un specialist desemnat din cadrul Ministerului Justiţiei; 

Reprezentantul Ministerului Finanțelor; Reprezentantul Cancelariei de Stat; Preşedinţii grupurilor de 

lucru. (11 persoane)  

 

Grupul de coordonare a implementării Strategiei: 

- Va monitoriza procesul de implementare în ansamblu; 

- Va elabora raportul general de implementare a Strategiei în baza rapoartelor prezentate de 

grupurile de lucru pentru fiecare pilon; 

- Va fi responsabil pentru prezentarea informaţiei privind gradul de implementare a Strategiei 

Consiliului naţional pentru reformarea organelor de ocrotire a normelor de drept. 

 

Acest grup, de nivel superior, de asemenea: 

- menține legătura cu Comisia juridică pentru numiri și imunități a Parlamentului Republicii 

Moldova privind orice chestiuni vizând implementarea și/sau modificarea Strategiei și Planului de 

Acțiuni; 

- menține legătura cu donatorii și le prezintă acestora poziția oficială a statului cu referire la 

Strategie și Planul de Acțiuni; 

- dispune efectuarea ședințelor intersectoriale ori de câte ori este necesar; 

- dispune schimbarea componenței Grupurilor de lucru, mărirea sau micșorarea numărului 

acestora, dacă acest lucru este necesar pentru implementarea optimă a Strategiei și Planului de acțiuni; 

- avizează decizia Grupurilor de lucru de a crea subgrupuri cu competență mai îngustă; 

- soluționează conflictele între Grupurile de lucru; 

- supraveghează activitatea și exercită acțiuni de direcționare a Grupurilor de lucru pentru 

coordonarea și monitorizarea implementării pilonilor I.-VI.; 

 

-  Prima componență a grupurilor de lucru, în baza desemnărilor pe care le-ați făcut la nivel de 

instituții va fi confirmată în cel mai scurt timp posibil printr-un ordin al Ministrului Justiției.Totuși, 

ținând cont că implementator este instituția, instituția este cea care va fi considerată membru 

permanent, și nu persoana nominalizată în calitatea sa individuală. 

 

 

Nu au fost întrebări la primul subiect de pe ordinea de zi (concepția, activitatea Grupului de lucru, 

scopul). 

 

2. Alegerea președintelui Grupului de lucru  
 

Propuneri pentru Președinte: 

 

Propunere:  Sabina Cerbu, Ministerul Justiției. 

 

Ausra Raulickyte: Ar fi fost foarte bine, dacă ar fi fost propusă la funcția de Președinte o persoană 

dintr-o instituție care activează nemijlocit în domeniul economiei, Ministerul Justiției oricum va fi 

implicat constant în acest proces ... 

 

Opinii: nu suntem de acord, reprezentantul MJ este cel mai indicat să fie în funcția de Președinte al 

Grupului de lucru. 
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Se pune la vot candidatura dnei Sabina Cerbu. 

 

Cu majoritatea voturilor celor prezenți Sabina Cerbu este aleasă în funcția de Președinte al 

Grupului de lucru pentru Pilonul nr. V. 

 

 

Propunere: Se propune pentru poziția de vice-președinte al Grupului de lucru pentru Pilonul nr. V 

reprezentantul societății civile – dl. Dinu Armașu. 

 

Se pune la vot candidatura dlui Dinu Armașu. 

 

Cu majoritatea voturilor celor prezenți dl. Dinu Armașu este ales în funcția de vice-președinte al 

Grupului de lucru pentru Pilonul nr. V. 

 

În continuare moderarea ședinței este preluată de Sabina Cerbu - Președinte al Grupului de lucru. 

 

2. Discutarea priorităților pentru asistență externă în anul 2012 în vederea implementării 

acțiunilor prevăzute de Pilonul IV 
 

Sabina Cerbu: Pot să vă comunic că în domeniul dat deja avem informații despre unele proiecte de 

asistență externă. 

 

Dumitru Visterniceanu: eu cred că trebuie să accentuăm chiar de la început scopul acestui exercițiu 

pe care-l facem acum – noi alegem prioritățile anume pentru donatori – de realizat va trebui sa 

realizam și aceste, dar și alte acțiuni, cu sau fără suportul donatorilor. MJ deja a făcut o selecție pe care 

noi trebuie să o confirmăm sau infirmăm, în dependență de ceea ce cred în special instituțiile 

implementatoare. 

 

Sabina Cerbu: eu am fost responsabilă în cadrul MJ de relațiile cu donatorii și vă pot comunica cu 

privire la ce aspecte avem deja stabilite înțelegeri. Pot să vă spun că la 5.1.2. (Elaborarea principiilor 

directoare de utilizare a mecanismelor alternative de soluţionare a disputelor (civile, comerciale) şi 

dezvoltarea instituţiilor arbitrajului şi medierii în calitate de mijloace alternative de soluţionare a 

litigiilor) o să avem suport pentru următoarea acțiune: 

 

Elaborarea studiilor referitoare la  funcţionarea instituţiei medierii  în domeniile specifice (litigii 

familiale; civile şi comerciale; de muncă; în contencios administrativ; privind protecţia 

consumatorilor) şi oportunitatea dezvoltării sistemului de mediere comunitară şi a instituţiei 

arbitrajului. 

 

La moment avem negocieri cu BERD și vom încerca să facem prin ei acest studiu. În baza acestui 

studiu, vor demara 2 proiecte pilot – unul în Chișinău și unul în afara Chișinăului. La moment nu am 

putea spune că suportul va fi total, dar va fi cel puțin parțial. În continuare ei vor acorda suport și în 

2013, 2014 prin oferirea unor expertize.  

 

De asemenea, BERD va acorda suport la 5.1.4. (Instituirea/îmbunătăţirea mecanismelor de executare 

şi recunoaştere a hotărîrilor arbitrale străine): 

Elaborarea studiului privind reglementarea şi aplicarea mecanismelor de executare şi recunoaştere a 

hotărîrilor arbitrale străine. 

 

Aici o să fie suport și din partea PNUD, ultimul va oferi un expert ce va elabora un studiu cu privire la 

arbitraj și recunoașterea hotărîrilor arbitrale străine. 
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În ce privește acțiunea:  

Elaborarea  proiectului de modificare a cadrului normativ care reglementează mecanismele de 

executare şi recunoaştere a hotărîrilor arbitrale străine. 

 

- expertul PNUD va elabora și proiectul de lege vizat aici. Mai exact va ajuta MJ la elaborarea 

acestui proiect de lege. Expertul încă nu a fost selectat, dar este în proces de selecție. 

 

Întrebare E. Kistruga: Aș vrea să știu dacă și INJ va primi suport, de exemplu pentru elaborarea 

planurilor de studiu, or, sunt o serie de acțiuni care trebuie realizate de INJ... De exemplu în plan sunt 

cursuri în 2013... 

 

Raspuns: acum alegem prioritățile pentru 2012, dar foarte curand – până în vară – le vom alege și pe 

cele pentru acțiunile din 2013. 

 

Sabina Cerbu: În ce privește BERD, aceștia au 2 proiecte de asistență pentru Moldova – unul se 

referă la mediere și hotărîrile arbitrale străine și altul la instanțele specializate, în cadrul căruia vor 

oferi și instruiri. Dar și cu referire la mediere și hotărîrile arbitrale străine de asemenea vor oferi și 

instruiri. 

 

Întrebare E. Kistruga: Aș vrea să întreb referitor la o acțiune din 2012, planificată pentru trimestrul 3 

și 4 -  5.2.2. (Consolidarea statutului administratorilor autorizaţi în vederea asigurării stabilităţii 

profesiei, creşterea integrităţii şi profesionalismului acestora): 

Elaborarea planului de studiu pentru  administratorilor autorizaţi 

- Acest punct nu e inclus în priorități… Am vrea să fie inclus. Deși fără cadru normativ cum să-i 

instruim…? 

 

Sabina Cerbu: despre cadrul normativ – acum au început a se mișca lucrurile privind administratorii 

procedurii de insolvabilitate. Noi am solicitat asistență externă (o expertiză) din partea unei fundații 

germane ca să definitiveze acest proiect – ca să fie cadru legal. La p. 1 aici – proiectul de lege – sunt 

discrepanțe cu Ministerul Economiei. 

 

Întrebare E. Kistruga: La acțiunile de la 5.2.2. responsabili sunt MJ și INJ – eu cred ca aici tot ar fi 

necesar un studiu, or, INJ este în primul rînd pentru instruirea judecătorilor și procurorilor. 

Administratorii autorizați – nu știu cine este responsabil în RM pentru registrul lor… E o discrepanță 

aici în planul de acțiuni: încă nu există cadru normative pentru ei, dar deja în trimestrul 3 și 4 a 2012 

noi trebuie să facem instruiri pentru ei. Noi suntem singurii responsabili – eu cred ca nu trebuie să fim 

doar noi, ci cineva să ne furnizeze informații. În al doilea rând, nu sunt formați formatorii: noi nu 

putem face un plan de studiu, neavând formați formatorii. Cred că ar fi bine de inclus Ministerul 

Economiei, Camera de Comerț și Industrie ș.a instituții specializate. Și am o întrebare, cine totuși ține 

registrul acesta, totuși: Ministerul Economiei, Camera de Comerț și Industrie, Ministerul Justiției, o 

asociație – noi nu avem claritate, iar acțiunile trebuie deja pregatite pentru demarare...? Avem mai 

multe întrebări decît răspunsuri. 

 

Răspuns: astăzi registrul pare să se țină de Curtea de Apel Economică, pentru că judecătorii numesc 

administratorii autorizați. Este o listă a lor. Dar este o problemă care trebuie rezolvată. 

 

E. Kistruga: eu cred că rezolvarea acestei acțiuni trebuie să fie prioritară în 2012. 
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D. Visterniceanu: eu vreau să amintesc că grupul nostru este unul de monitorizare, și nu este în 

sarcina noastră să elaborăm proiecte de legi... 

 

Sabina Cerbu: eu știu că grupul nostru are dreptul să creeze subgrupuri. Poate e cazul să formăm un 

subgrup pentru această problemă, care să soluționeze problemele legate de proiectul de lege. 

 

E. Kistruga: eu cred că trebuie să se facă un studiu de fezabilitate. 

 

D. Visterniceanu: eu vreau să știu care ar fi scopul unui asemenea subgrup, noi să facem un asemenea 

studiu? 

 

Sabina Cerbu: păi INJ oricum trebuie să-l facă... 

 

D. Visterniceanu: păi ei sunt instituția responsabilă. 

 

E. Kistruga: noi trebuie să pregătim acum la INJ schimbări la Legea cu privire la INJ, or, noi nu avem 

competențe să instruim decât procurorii și judecătorii. Noi avem nevoie și de cadru normativ, și de 

finanțe ca să instruim ale categorii de juriști, or nu putem lua din ceea ce este alocat pentru procurori și 

judecători. 

 

Ausra Raulickyte: Se preconizează demararea implementării unui proiect al UE de 10 milioane Euro 

pentru a pregăti etapa ulterioară a finanțării sectoriale bugetare, dintre care 3 milioane vor fi alocate în 

sectorul justiției, și acolo este prevăzută suma pentru reparația celui de-al doilea bloc al INJ. Deci 

urmează ca să fie ajutor pentru repararea celui de-al doilea bloc, în schimbul instruirii de către INJ a 

altor profesii juridice. 

 

E. Kistruga: dacă memoria nu mă înșală, conform Strategiei, reparația clădirii se va face în 2014, iar 

cursurile noi trebuie să le începem deja acum. Iar funcțională noi avem doar jumătate de clădire. 

 

Ausra Raulickyte: Nu e o problemă, persoanele pot fi instruite și în altă parte, important este să fie 

pregătite programele pentru cursuri. 

 

E. Kistruga: cred că reparația oricum trebuie făcută mai devreme... Iar cu privire la administratori, 

trebuie să fie făcut un studiu, altfel pe ce bază să facem noi planul de studiu? 

 

E. Chistol: sunt 2 proiecte de lege cu privire la ei – unul cu privire la cadrul mai general de 

reglementare elaborat de ME și care așteaptă acum să fie examinat în Parlament în a doua lectură. 

Totodată este și un proiect al MJ, care deja stabilește reguli concrete, tehnice cu privire la statutul 

administratorului – dar nu știu la ce etapă este, am impresia că nu a ajuns în Guvern și Parlament încă. 

 

D. Visterniceanu: stimati colegi asta și trebuie să fie sarcina noastră pentru data viitoare – să stabilim 

clar la ce etapă suntem cu fiecare acțiune. In special cele ce sunt planificate pentru primul și al doilea 

trimestru. Poate unele s-au realizat deja și la ședința următoare putem pune punct pe ele – asta este 

sarcina noastra, a monitorizării. Dar dacă este un grup de lucru care să facă studiu, dar este doar pe 

hartie, noi trebuie să-l deșteptăm, dar nu să facem noi studiu.  

 

Olivia Pîrțac: problema acum este că punctul despre care vorbim nu este inclus în lista priorităților. Îl 

includem sau nu? 

 

D. Visterniceanu: poate îl propunem donatorilor străini... 

 

Olivia Pîrțac: deci îl includem. Grupul este de acord. 
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Sabina Cerbu: eu cred că știu și cine l-ar putea finanța – fundația germană probabil va fi interesată... 

 

D. Postovan: vizavi de cadrul normativ cu privire la arbitraj, eu cred că el este bun. Însă eu văd altă 

problemă: noi discutăm pentru agenții economici, care nu sunt aici, dar ei au multe probleme... Cu ei 

trebuie de vorbit! Eu va pot spune că ei au asemenea probleme ca costurile – MJ știe ce probleme fac 

executorii judecătorești; de la 1 ianuarie au intrat în vigoare modificările Legii cu privire la avocatură 

și s-a schimbat modul de achitare a cheltuielilor – trebuie acoperite integral și aici se fac enorm de 

multe abuzuri – de exemplu un avocat poate cere 30000 MDL doar pentru faptul că a întocmit o 

simplă petiție... Trebuie să avem un studiu cu privire la problemele cu care se confruntă agenții 

economici. Și acum despre instituțiile arbitrale – ele sunt mai multe în Moldova – eu cred că ele 

trebuie să se asocieze – că ele tot au probleme și trebuie să le spună. Acum mai avem problema 

judecătoriilor economice: după hotărîrea CC unde să se adreseze oamenii pentru recunoaștere? De 

asemenea, eu consider că recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale străine trebuie să țină de o 

singură instanță, care să fie la Chișinău: ca să nu fie împărțite la Briceni, Cahul etc – asta ar fi o rușine 

pentru stat. Suntem monitorizați și arătați cu degetul. Altă chestiune - Eu cred că trebuie să avem o 

revistă cu privire la cum se implementează Strategia, ca să fim transparenți și pentru omul de rând. Și 

ultima chestiune: să stabilim o zi stabilă cînd facem aceste ședințe, ca să putem participa cu toții. 

 

Olivia Pîrțac: noi am propus tuturor grupurilor de lucru să stabilească un principiu, conform căruia se 

întrunesc în ședințe: a câta săptămână a lunii, a câta zi a săptămânii și ora concretă (exemplu – în 

ultima joi a lunii la orele 14.00) – în dependență de cum vă convine.  

 

S-a stabilit că joi, a treia săptămână a lunii, orele 14.00 convine tuturor. 

 

Sabina Cerbu: eu nu știu dacă noi o să avem bani să tipărim reviste, sigur o să fie diferite forme de 

suport, dar nu știu în ce măsură o să ne ajungă bani... Însă noi vom încerca să publicăm pe situl MJ 

toată informația despre reforma justiției și toată informația cu privire la activitatea grupurilor de lucru 

– procese verbale, ședințe, rapoarte, membri etc. Tehnic cred că este posibil ca oamenii să vină și cu 

comentarii. 

 

D. Visterniceanu: eu vreau să menționez că unele probleme pe care le-a menționat dl Postovan vor fi 

examinate și în contextul pilonului I, care se referă la judiciar în ansamblu, și Pilonul III, în privința 

executării hotărârilor arbitrale străine... 

 

E. Kistruga: poate revenim la priorități, și anume la 5.1 - Consolidarea sistemului de soluţionare 

alternativă a disputelor, pe care văd că l-ați inclus și pentru care sunt multe acțiuni în 2012. Noi 

suntem incluși la instruirea pe cauzele economice (acțiunea 4 și 5) – așa și n-am înțeles – dacă e vorba 

de instruirea continuă – atunci curricula nu este necesară, însă dacă e inițială – atunci este necesară. La 

instruirea continuă curriculă nu se face pur și simplu. Dar noi avem nevoie de un studiu în acest 

domeniu ca noi să începem cursurile. Noi ca atare am început deja cursurile, ele sunt la noi planificate, 

dar eu cred că ar fi nevoie de un studiu, or, noi mai departe avem de format formatorii în domeniul 

medierii și arbitrajului. Nu e specificul institutului și noi nu avem formatori pregătiți în domeniul 

medierii. 

 

Sabina Cerbu: BERD a fost si la INJ și ei au făcut cred niște concepte... 

 

Ausra Raulickyte: da, studiul lor stă la mine în masă, aștept să văd cum se decid în final problemele 

pe care le avem la acest capitol. BERD a făcut un studiu (concept) din 2 părți, a doua referindu-se 

anume la instruirea judecătorilor specializați pe aspecte comerciale. Și înțelegerea cu ei a fost că vom 

dezbate acest studiu, or, ei în unele cazuri propun mai multe variante. În dependență de variantele pe 
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care le alegem, va fi și instruirea. Acum ei urmează să finalizeze această concepție până la sfârșitul lui 

martie, raportând-o la noua legislație, și se așteaptă că noi o vom discuta. 

 

E. Kistruga: eu sunt îngrijorată, pentru că eu am în sarcina mea pregătirea formatorilor, care deja 

trebuie planificată, însă neavând niciun studiu în domeniu este foarte greu să faci acest lucru. 

 

Ausra Raulickyte: daca nu se întâmpla toată povestea asta, deja aveam și cursurile făcute... Avem 

cîteva variante.  

 

E. Kistruga:  deci îmi notez că avem aici în calitate de partener BERD și nu mai am întrebări. 

 

Olivia Pîrțac: următoarele acțiuni țin de 5.3.1. (Modernizarea sistemului de evidenţă electronică a 

agenţilor economici), acțiunea - 

Efectuarea studiului referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă electronică a 

agenţilor economici 

 

Sabina Cerbu: Aici MJ al Estoniei ne va ajuta să modernizăm sistemul de evidenţă electronică a 

agenţilor economici. Dar aici nu pot da multe detalii că nu avem reprezentantul Centrului de E-

Guvernare, că noi prin intermediul lor comunicăm. Și la celelelte puncte de la 5.3. tot cu MJ al 

Estoniei comunicăm: 

 

5.3.2. Crearea unui registru electronic unic de înregistrare a agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale 

Efectuarea studiului referitor la registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale. 

 

5.3.3. Facilitarea accesului la informaţia din registrele electronice de înregistrare a agenţilor economici 

şi prestarea de e-servicii de către deţinătorii registrelor 

Elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ în vederea extinderii volumului de 

informaţii din registrele electronice a agenţilor economici, în format electronic pentru acces gratuit.   

 

Sabina Cerbu: în privința registrelor va trebui să găsim soluții cu privire la modalitatea de unificare. 

Vom implica mai multe autorități ca să găsim aceste soluții și, în dependență de ceea ce alegem, și 

vom lucra mai departe în direcția unificării registrelor. 

 

Olivia Pîrțac: Deci toate punctele propuse au fost considerate prioritare, plus mai adăugăm 5.2.2., p. 

1. În ce priveste 5.1.1. p. 4 și 5, dacă oricum INJ deja le face, atunci nu cred că este nevoie să le 

adăugăm la priorități...? 

 

E. Kistruga:  pentru instruirea continuă nu este nevoie de plan de studiu. 

 

Olivia Pîrțac: Deci practic am confirmat lista și aș spune că avem o situație foarte bună cu referire la 

sursele de finanțare. Pentru că avem o serie de acțiuni, care trebuiau deja realizate în ultimul trimestru 

al 2011, eu propun ca la următoarea ședință să audiem un raport cu privire la starea de lucruri la 

momentul actual – cei care sunt primii pe listă. De exemplu 5.1. deja practic tot pilonul trebuie să fie 

în curs de realizare: MJ și INJ ca și responsabili. La 5.2.1 avem proiectul de lege – MJ și ME și ar fi 

bine să știm la ce etapă suntem... 

 

D. Postovan: aici sunt mari divergențe între MJ și ME, dar eu cred că poziția MJ e mai bună, or, este 

un dezastru ceea ce fac acești administratori.  
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3.Demararea procesului de elaborare a Planului de acțiuni pentru anul 2012 al Grupului pentru 

coordonarea și monitorizarea Pilonului V al Strategiei 

 

Olivia Pîrțac: Fiecare grup de lucru va avea un plan de acțiuni. În acest plan de acțiuni al pilonului va 

trebui să concretizăm luna de realizare a acesteia și dacă acțiunea poate fi împărțită în etape, trebuie de 

specificat fiecare instituție responsabilă pentru fiecare pas. De regulă, primul responsabil este și cel 

care execută acțiunea, dar sunt și alte cazuri. In baza răspunsurilor instituțiilor responsabile pentru 

fiecare acțiune vom putea face un plan anual. Noi avem nevoie de informații de la fiecare instituție și 

de anumite detalii. Asta o să ne ajute mult în procesul de monitorizare. 

 

 

4. Chestiuni organizatorice și discuții generale 

 

Olivia Pîrțac: următoarea ședință ar reieși că trebuie să o facem pe 19 aprilie... 

 

Opinie multiplă: nu suntem de acord, preferăm după Paști. 

 

Data următoarei ședințe se acceptă ca fiind 26 aprilie, orele 14.00. 

 

La următoarea ședință vom examina și Regulamentul de funcționare a grupurilor de lucru. 

 

D. Visterniceanu: eu cred că Regulamentul asta o să fie adoptat prin mai, că se tărăgănează mult, Eu 

nu văd de ce nu l-ați adoptat intern fără consultare. 

 

Olivia Pîrțac: eu nu văd o mare problemă în faptul că Regulamentul nu este aprobat încă. Important 

este să lucrăm și să fim eficienți, cu sau fără Regulament. 

 

Sabina Cerbu: noi o să-l trimitem în regim de lucru prin e-mail fiecărui membru al Grupului de lucru. 

 

Ausra Raulickyte: noi o să avem 2 documente – Regulamentul, care trebuie adoptat foarte curand, 

dar și metodologiua de monitorizare, pentru care avem termen până la sfârșitul anului. 

 

Sabina Cerbu: Eu vă mulțumesc pentru prezență. Ședința de declară închisă. 

 

 

Anexe la prezentul proces-verbal: 

 

1. Agenda ședinței Grupului de lucru 

2. Prioritățile majore pentru asistență externă în implementarea Pilonului V – varianta 

inițială 

3. Prioritățile majore pentru asistență externă în implementarea Pilonului V – varianta 

finală stabilită pe 6 martie 2012 în cadrul ședinței Grupului 

4. Borderoul de înregistrare a participanților ședinței.  

 

 

Prezentul Proces-verbal a fost întocmit într-un exemplar și semnat după cum urmează: 

 

 

Președinte Grupul de lucru – Sabina Cerbu 

 

Secretar ședință  -Olivia Pîrțac      

 


