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PROCES VERBAL N° 4 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 21 Iunie 2012.  

Locul desfășurării: sala 404 (Ministerul Justiție, str. 31 August 1989, nr. 82). 

Moderator: Dumitru VISTERNICEAN, membru al Grupului de Lucru nr.3. 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

  

15:00 – 15:10 Informație cu privire la : 

-aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă 

Ministerul Justiției în vederea coordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

- procesul de finisare al elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei.  

 

 Reprezentantul Secretariatului 

15:10 -  16:10 Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor 

prevăzute în Planul de Acțiuni pentru anul 2011 și primul semestru al anului 2012. Instituții 

raportoare:  

  

Ministerul Justiției 

- Acțiunea 5.1.1. punct. 1, punct.2, punct.3 

- Acțiunea 5.2.1. punct. 1, punct.2, punct.3 

 

Institutul Național al Justiției  

- Acțiunea 5.1.1. punct. 4, punct. 5.  

16:10 – 16:30 Discuții privind elaborarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul  Nr. 5.  

16:30 – 16:45 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum 

şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

Notă: Întrucât la ședință au fost absenți atât președintele Grupului de lucru cât și vice-președintele Grupului de lucru, 

membrii Grupului de lucru au ales în calitate de președinte al ședinței pe Dl. Dumitru Visternicean. La ședință au fost 

prezenți 8 membri din totalul de 11 membri cu drept de vot, astfel qvorum-ul fiind întrunit a fost posibilă desfășurarea 

ședinței conform Regulamentului. Agenda a fost votată unanim. 

 

1. Informație cu privire la : 

- aprobarea Regulamentului cu privire la funcționarea grupurilor de lucru create pe lângă Ministerul Justiției în vederea 

coordonării și monitorizării implementării Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

- procesul de finisare al elaborării Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei.  

 

Daniela Vidaicu. Regulamentul a fost definitivat luându-se în considerare recomandările și propunerile exprimate de 

membrii Grupurilor de lucru și a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției. Au fost luate în considerare remarcile 

făcute de către reprezentanții comunității donatorilor privind instituirea unui mecanism clar cu privire la soluționarea 

conflictelor care pot apărea între reprezentanții diferitelor instituții.  

 

Cât priveste Metodologia - aceasta a fost definitivată, urmează a fi definitivată și Matricea care va conține informațiile 

necesare despre cum va fi probată realizarea fiecărei acțiuni prevăzute în Planul de acțiuni. Metodologia împreună cu 
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Matricea va fi plasată pe pagina web a Ministerului Justiției pentru a fi supusă discuțiilor publice. Totodată, ambele 

documente vor fi remise membrilor grupurilor pentru ca dvs. până la data de 29 Iunie să vă expuneți asupra acestora. 

Dumitru Visternicean. Eu vă propun ca fiecare membru al Grupului de lucru să dispună de o mapă de lucru care să 

conțină Regulamentul, Metodologia, Planul de acțiuni, Planul de activitate, precum și alte documente necesare. 

Totodată, aș vrea să fac o remarcă, atunci când o anumită situație nu este prevăzută de Regulament, ar trebui să venim 

cu o soluție clară și imperativă. În cadrul ședinței pilonului 3 ne-am lovit deja cu anumite situații dificile ce ține de 

procedura de monitorizare, s-a dus la examinarea în fondul acțiunii ceea ce nu este corect pentru că sarcina noastră este 

doar de a monitoriza. Cât privește procedura de decizie - noi data trecută am luat act de acele informații care ni s-au 

prezentat și am stabilit dacă s-au realizat în termen sau nu, toate deciziile pe care le-am luat au fost consemnate în 

procesul verbal.  

Eugenia Chistruga. Poate ar trebuie de pregătit preventiv proiectul deciziei de către Secretariat ?    

Dumitru Visternicean. Eu cred că aceasta trebuie să fie introdusă direct în Procesul Verbal al ședinței.  

Viorel Rusu. Dacă este Procesul Verbal atunci nu mai este necesar de a se întocmi un document suplimentar. 

Dumitru Visternicean. Deciziile noastre sunt publice pentru că Procesele Verbale sunt introdu-se pe pagina web a 

Ministerului Justiției.  

 

2. Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor prevăzute în Planul de 

Acțiuni pentru anul 2011 și primul semestru al anului 2012. 

 

Acțiunea 5.2.1. punct. 1. Elaborarea proiectului de lege privind administratorii autorizați.  

Raportor - Vlad Cîrlan, Ministerul Justiției  

 

Vlad Cîrlan. Proiectul Legii cu privire la administratorii autorizaţi a fost elaborat în vederea realizării Planului de 

Acţiuni ”Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” al Guvernului Republicii Moldova. 

Astfel, Proiectul are drept scop instituirea cadrului legal privind autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii 

profesionale a administratorilor  pentru a consolida calitatea actului de justiţie, economia, transparenţa şi celeritatea 

efectuării acţiunilor în procedura de insolvabilitate şi dizolvare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual. 
Proiectul de lege a fost elaborat în anul 2011. Pentru realizarea acestuia a fost creat Grupul de lucru care a elaborat 

conceptul și a efectuat studiul asupra celor mai bune practici în domeniu. În data de 21 decembrie, 2011 proiectul a fost 

aprobat de către Guvern cu obiecțiile de principiu prezentate de către Ministerul Economiei care au fost discutate în 

ședință deja în anul 2012 în cadrul ședințelor cât și prin intermediul scrisorilor oficiale. Cele mai multe obiecții au fost 

acceptate. Totodată, acest Proiect de lege a fost trimis de aproape o lună experților din cadrul IRZ pentru obținerea 

expertizei internaționale oportune. 

Dumitru Visternicean. Să analizăm realizarea indicatorilor prevăzuți în Planul de acțiuni. Avem proiectul prezentat și 

nota informativă ? Noi putem considera că acest punct este realizat în termenul prevăzut ? 

Vlad Cîrlan. Nota informativă a fost pregătită precum și Proiectul de lege a fost remis Guvernului în temenii stabiliți în 

Planul de acțiuni.  

Viorel Rusu. Această acțiune poate fi considerată a fi supra - executată.   

Dumitru Visternicean. Nu este corect cum a fost luată decizia de a se introduce în Planul de acțiuni ca indicator – 

remiterea proiectului către Guvern ci ar fi fost oportun de a se urmări scopul ca acest proiect să fie aprobat de către 

Parlament.  

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiunea a fost realizată în termenii indicați în conformitate cu Planul de acțiuni. Vot 

unanim.  

 

Acțiunea 5.2.1. punct. 2. Crearea cadrului instituțional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat.  

Raportor - Vlad Cîrlan, Ministerul Justiției  

 

Vlad Cîrlan. Conform Proiectului de lege cu privire la administratorii autorizați, de competența Ministerului Justiției, 

ține organizarea Comisiei de disciplină și adoptarea Regulamentului de funcționare a acesteia. Pentru acest lucru este 

necesar ca Legea cu privire la administratorii autorizați să fie adoptată și să intre în vigoare. Astăzi am transmis 

Guvernului o scrisoare pentru a anunța că Proiectul se află la expertizare, prin urmare nu va fi transmis Parlamentului 
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fără această expertiză. Până la această etapă s-a studiat practica franceză și sârbă, în legislația acestor state fiind 

reglementată organizarea Comisiei de autorizare şi disciplină și care a fost baza conceptului realizat de  noi. 

Dumitru Visternicean. La această etapă există un proiect de Regulament ?  

Vlad Cîrlan. Grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului este același care a elaborat Proiectul de lege privind 

administratorii autorizați. Am realizat studii și am analizat practica altor state unde este reglementată în mod detaliat 

organizarea Comisiei de autorizare şi disciplină în mod apropiat concepţiei aprobate de noi ce ţine de organizarea 

Comisiei de autorizare şi disciplină. Până la acest moment însă nu este realizat Proiectul Regulamentului.  

Dumitru Visternicean. Legea va fi aprobată, și se va reuși ca Regulamentul să fie realizat în trimestrul III ?   

Vlad Cîrlan. Există dificultăți cu privire la stabilirea componenței Comisiei. Suntem la etapa analizei și definitivării 

unui proiect la nivel de concept. Cred că va fi posibil de a prezenta acest concept la ședința viitoare, dar este încă 

prematur să îl avem deja pentru că avem nevoie de suport legal  pentru a continua elaborarea acestuia.  

Dumitru Visternicean. Voi nu a-ți început să elaborați proiectul. Poate ar trebui ca să includeți în Grupul de lucru mai 

multe persoane sau un expert internațional care ar putea facilita lucrul ?   

Vlad Cîrlan. Este cu siguranță necesar un suport internațional și o expertiză în acest sens.  

Dumitru Visternicean. Dacă a-ți stabilit conceptul și planul de acțiuni deja trebuie să veniți cu un proiect al 

Regulamentului. Poate trebuie să veniți cu o recomandare ce ține de modificarea termenului indicat în Planul de acțiuni.  

Vlad Cîrlan. Nu știu dacă se va reuși de realizat această acțiune în semestrul III.  

Dumitru Visternicean. În aceste circumstanțe trebuie să dăm răspuns la întrebarea care sunt cauzele și care sunt 

soluțiile ?pentru că proiectul Metodologiei așa prevede în cazuri când sunt dificultăți la realizarea unei acțiuni.   

Viorel Rusu. Nu este clar cu termenul acesta pentru că Planul de acțiuni nu prea este logic realizat - în aceeași perioadă 

elaborarea Proiectului de Lege și Proiectului de Regulament.   

Dumitru Visternicean. Dacă Proiectul de lege se aprobă, sigur se va prelungi termenul de realizare a Regulamentului. 

Personal acest lucru nu mă deranjează,  dar mă deranjează disconcordanța dintre termenii indicați pentru că pentru 

realizarea Proiectului de Regulament este necesar un termen suplimentar.  

 

Decizia Grupului de lucru. Luăm act că la moment acțiunea se află în curs de realizare. Stabilim că, reieșind din pricini 

obiective există riscul de nerespectarea a termenului din Planul de acțiuni. Recomandări Grupului de lucru : în termeni 

restrânși să se  purceadă la elaborarea și prezentarea proiectului până la 1 septembrie. Vot unanim.  

 

 

Acțiunea 5.2.1. punct 3. Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator 

autorizat și supravegherea acestei activități.  

Raportor - Vlad Cîrlan, Ministerul Justiției  

 

Vlad Cîrlan. De competența Ministerului Justiției, cât ptivește admiterea în profesia de administrator autorizat și 

supravegherea acestei activități, ține pregătirea profesională, aprobarea formei autorizației, examenul de calificare. 

Suntem în situația în care avem divergențe în legătură cu calitatea candidaților, să aibă cunoștițe tehnice în domeniu sau 

va fi exclusă această cerință. Totodată sunt discuții privind competența repartizării candidaților pentru realizarea 

practicii – aceasta trebui realizată de către Uniune sau de către Comisia de licențiere ? În dependență de soluționarea 

acestor divergențe vom purcede la organizarea formării  profesionale.  

Dumitru Visternicean. Lucru a început în această privință? A fost stabilit  programul de lucru al Grupului de lucru, ce 

trebuie de elaborat, cine se ocupă de aceasta ? 

Vlad Cîrlan. Lucru a demarat cu analiza practicii internaționale.  

Dumistru Visternicean. Rezultă că, conform Planului de acțiuni sunteți în întârziere. Insist ca orice acțiune care este să 

fie programată și demarată.   

Vlad Cîrlan. Dar Grupul de lucru deja a demarat activitatea – prin analiza legislației și practicii internaționale.  

Viorel Rusu. A fost constituit un Grup de lucru de elaborare ?   

Vlad Cîrlan. Este același Grup de lucru care a lucrat asupra elaborării Proiectului legii cu privire la administratorii 

autorizați.   

 

Decizia Grupului de lucru. Luam act de informația prezentată. Constatăm că este la început privind realizarea. În luna  

noiembrie revenim asupra examinării punctului respectiv.  
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Acțiunea 5.1.1. punct. 4. Elaborarea planului de instruire în domeniul examinării cauzelor economice.  

Raportor – Eugenia Chistruga, Institutul Național al Justiției  

 

Eugenia Chistruga. Materialele privind realizarea acestei acțiuni le-am transmis Secretariatului. Conform Legii cu 

privire la Institutul Național al Justiției, punct. 9, INJ nu elaborează planul de instruire pentru fiecare caz aparte, noi 

suntem obligați să formăm planul de formare continuă pentru 2012 sau anul următor. Se elaborează planul de formare 

continuă și durează primele 6 luni. Pentru semestrul 2 nu mai târziu de luna iulie va fi realizat planul de formare 

continuă. Planul pentru semestrul întâi nu este un plan scolastic. Este realizat în baza unor anchete completate de către 

reprezentanții profesiilor juridice vizate. În această perioadă suntem în termen de pregătire a anchetelor pentru fiecare 

judecător și procuror care vor fi transmise în fiecare instanța și procuratură. Chestionarele respective vor viza întrebări 

ce țin de necesitățile de instruire. În baza acestei informații se formează planul de instruire a judecătorilor și 

procurorilor. Noi elaborăm doar planul general de formare continuă. 

Viorel Rusu. Planul de acțiuni este probat prin Hotărâre de Parlament iar Strategie – prin lege, prin urmare noua lege vă 

obligă să elaborați exact ceea ce este indicat în Pilonul 5 – drept acțiuni.  

Dumitru Visternicean. Este corecta informația pe care ni-o oferiți.  Întradevăr este vorba de planul de formare continuă 

a judecătorilor fără prezentarea tematicii. În Planul de acțiuni se accentuează anume pregătirea continuă pe cauzele 

comerciale. Dar cum Planul de acțiuni este aprobat prin Hotărârea de Parlament, trebuie să elaborați acest plan de 

instruire specific.   

Eugenia Chistruga. Urmează să facem un extras din planul de instruire continuă anumite ce ține de formarea la 

capitolul examinarea cauzelor civile și comerciale. Cât privește planul pentru anul 2013, trebuie să îl prezentăm 

Consiliului.  

 

Decizia Grupului de lucru. INJ urmează să transmită aceste acte Secretariatului, care la rândul său va transmite 

membrilor Grupului de lucru.  

 

 

Acțiunea 5.1.1. punct. 5. Organizarea cursurilor de instruire a judecătorilor în domeniul examinării cauzelor 

economice (comerciale).  

 

Raportor – Eugenia Chistruga, Institutul Național al Justiției  

 

Eugenia Chistruga. INJ a purces la această activitate în conformitate cu modificările legislative efectuate. Ce ține de 

tematica insolvabilității/ practica aplicării legislației fiscale și vamale – s-au organizat 4 seminare în semestrul II al 

anului 2011. Astfel, 44 (judecători și procurori) de persoane au fost instruire. Vreau să vă aduc la cunoștință că în 2011 

din cele 4 seminare 3 au fost realizate de către INJ și 1 cu suportul USAID.  

Dumitru Visternicean. Dacă ar fi posibilitate – prima fază de instruire – să conțină modul cu privire la pricinile 

comerciale, care s-ar putea organiza cu participarea experților internaționali. Dacă acesta este un domeniu de 

perspectivă se poate de solicitat asistență pentru anul 2013.  

Eugenia Chistruga. La moment avem doar formatori de la Curtea Supremă de Justiție. INJ are o experiență destul de 

bogată cu privire la conlucrarea cu experții internaționali, cu IRT avem încheiat un memorandul de colaborare în 

domeniul de organizare a seminarelor. Vom include aceste module și pentru 2013, 2014 dacă se vor stabili de interes de 

către judecători pentru că, precum am menționat programul de studiu se efectuează numai în baza solicitărilor 

participanților.   

Dumitru Visternicean. Desigur, alegerea tematicii este la discreția judecătorilor, în cazul nostru – ce ține de domeniul 

examinării cauzelor economice/comerciale, judecătorii trebuie să fie instruiți, pentru că datorită modificării legislației s-

a schimbat și competența când examinarea acestor cauze a trecut la instanțele de drept comun. Trebuie să fim 

imperativi, trebuie toți judecătorii să treacă acest modul pentru că este un domeniu nou.  

Viorel Rusu. Coordonați cu Consiliul INJ pentru a include acest modul obligatoriu.   

Eugenia Chistruga. Drept concluzie, trebuie să prezentăm Secretariatului : lista formatorilor, perioada de realizare a 

programului, denumirea seminarului, categoria de participanți, numărul de participanți, cine este responsabil de 

seminarul respectiv, cine sunt responsabilii din partea CSM și Procuratura Generală (o să facem rost de această 

informație deoarece deținem un registru de agende, cu numărul participanților, cu numărul diplomelor obținute, etc). 
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Decizia Grupului de lucru. Luam act de informația care a fost prezentată. Recomandăm ca să prezentanți documentele 

solicitate până la 1 iulie ca să putem să stabilim dacă este realizată sau nu acțiunea de la punct. 4.  

 

 

Acțiunea 5.1.1. punct. 1, punct.2, punct.3 / Raportor reprezentantul Ministerului Jutiției  

 

Notă. Examinarea acestor chestiuni a fost amânată pentru ședință din 12 Iulie, din cauza lipsei Dnei Lilia Ionuță din 

motive obiective.  

 

 

 

 

3. Discuții privind elaborarea Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul  Nr. 5. 

 

Dumitru Visternicean. Daca aveți careva comentarii, referitor la Planul de activitate – să veniți cu comentarii și 

sugestii.   

 

4. Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a invitaţilor 

adiţionali. 

 

Detalii cu privire la următoare ședință.  

Data : 12 Iulie, ora 15 :00. 

Locul : Ministerul Justiției  

Subiecte discutate : Planul de activitate pentru anul 2012, Raportul Sectorial de Monitorizare dacă acesta va fi realizat.  

 

Acest proces verbal este întocmit într-un singur exemplar și este contrasemnat de Președintele Ședinței și Secretar.  

 

Președintele Ședinței Grupului de lucru Dumitru VISTERNICEAN  __________________ 

 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1. Prezența la ședința din 17 Mai. 

Notă – Membrul Consiliului de mediere nu a fost desemnat la această etapă. 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția 

 

 Membrii cu drept  de vot prezenți  

1 Dumitru Visternicean  Președintele Grupului de Lucru/ Consiliul Superior al Magistraturii  

2 Eugenai Chistruga  Institutul Național al Justiției 

3 Adela Harunjen  Curtea de Arbitrj Comercial Internațional  de pe lângă CCI 

4 Viorel Rusu  Centrul de Guvernare Electronică  

5 Eugen Chistol   Ministerul Economiei  

6 Sergiu Florea  Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

7 Ion Tornea IDIS Viitorul 

8 Vladimir Bezede Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Sabina Cerbu  Ministerul  Justiției  

2 Dinu Armașu Asociația Investitorilor Străini 

 Membri observatori 
 Artur Raducanu  Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  
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Vidaicu Daniela Secretariat 

 Daniela Sorahmetov Ministerul Justiției  

 Invitați 

 Vlad Cîrlan  Ministerul Justiției  

 

 


