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Data: 11 aprilie 2013 

Ședința nr. : 2 

Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

Moderator: Sabina CERBU 

Prezența la ședință: Anexa 1 

Agenda:  
- Analiza modului de realizare al acțiunilor pentru care termenul de implementarea este anul 2012 și 

primul trimestru al anului 2013.   

Act. 5.1.1. punct. 1 / MJ  
Efectuarea studiului datelor statistice privind:  

a) numărul de cereri depuse în cauzele economice în instanțele de pe raza sediului (domiciliului) părţilor;  

b) numărul agenţilor economici înregistraţi în unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi implicaţi în cauzele economice  

Act. 5.2.1. punct. 2 / MJ (Vladislav Cîrlan) 
Crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de administrator autorizat  

Act.5.2.1. punct. 3 /  MJ (Vladislav Cîrlan) 
Elaborarea proiectelor de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat şi supravegherea acestei 

activităţi 

Act. 5.1.2. punct. 1 / MJ/Consiliu de mediere (Zinaida Guţu) 
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 

Act. 5.3.1. punct. 1 / MJ (Andrei Şonţu) 
Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă electronică a agenţilor economici  

Act. 5.3.2. punct. 1 / MJ (Andrei Şonţu) 
Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale 

- Prezentarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea comunității 

donatorilor (Pilonul V)  

- Lista de acțiuni prioritare pentru anul 2014 (Pilonul V).  

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

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. Analiza modului de realizare al acțiunilor pentru care termenul de implementarea este anul 

2012 și primul trimestru al anului 2013.   
Membrii instituţiilor responsabile de realizarea acţiunilor menţionate au expus comentarii 

suplimentare pe seama realizării acestora: 
 

Sabina CERBU: 

Act. 5.1.1. punct. 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 economici înregistraţi în unităţile administrativ-

teritoriale, care pot fi implicaţi în cauzele economice”. Această acţiune venea premergător  în vederea elaborării 

proiectului de modificare a Legii nr. 514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorrească în 

vederea redistribuirii posturilor de judecători către curţile de apel şi judecătorii (acţ. 5.1.1. p.2). Cu 

toate acestea,proiectul de lege a fost adoptat anterior efectuării acestui studiu prin Legea nr. 29 din 6 

martie 2012. Prin urmare, acesta nu mai este necesar a fi efectuat.  

 

 
 

  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 justiţiei în dezvoltarea economică” 
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Recomandare: De a considera această acţiune epuizată înainte de termen, caduc. 

 

Vladislav CÎRLAN: 

Act. 5.2.1. punct. 2 Proiectul privind crearea cadrului instituţional pentru exercitarea profesiei de 

administrator autorizat. La moment nu poate fi prezentat vreun proiect în acest sens, avînd în vedere 

opoziţia administratorilor. 
Concluzie: Acţiunea este nerealizată. 

 

Act.5.2.1. punct. 3 Proiectul de acte normative privind admiterea în profesia de administrator autorizat 

şi supravegherea acestei activităţi a fost remis Guvernului spre aprobare. 
Concluzie: Acţiunea este parţial realizată 

 

Zinaida GUŢU: 

Act. 5.1.2. punct. 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.).  În acest sens, a fost elaborat un raport de 

monitorizare al Legii nr. 134 cu privire la Mediere. Acest raport este rezultatul unor cercetări efectuate 

în baza unor chestionarecare au fost elaborate de către instituţiile publice implicate şi societatea civilă 

şi au avut drept scop gradul de funcţionare a legii menţionate în domeniile specific. Acest raport 

conţine recomandări ce vizează cadrul instituţional, necesitatea modificării cadrului legal connect, 

instruiri, etc. 
Concluzie: Acţiunea este realizată 

 

Natalia CRISTIAN: 

Act. 5.3.1. punct. 1 (Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de evidenţă electronică a 

agenţilor economici)  şi Act. 5.3.2. punct. 1 (Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenţilor economici şi 

organizaţiilor necomerciale.) În vederea realizării acestor acţiuni au fost elaborate caietele de sarcini 

privind achiziţia serviciilor de consultanţă pentru efectuarea studiilor menţionate. După aprobarea 

bugetului SRSJ pentru iniţierea licitaţiei. Acţiunile ulterioare urmează a fi efectuate în baza 

concluziilor studiilor respective. 

Concluzie: Acţiunile sunt parţial realizate. 

 

Subiectul 2. Prezentarea Listei de acțiuni prioritare pentru anul 2013 cu comentarii din partea 

comunității donatorilor (Pilonul V)  
Sabina CERBU: În urma deciziei Grupului de lucru cu privire la acţiunile prioritare pentru anul 2013 

în vederea solicitării asistenţei externe au fost sistematizate acţiunile la care donatorii şi-au exprimat 

disponibilitatea de a se implica în vederea realizării acestora. 

Acţiunile 5.3.1. p. 2 şi 5.3.2. p. 2 vor fi excluse din listă pentru că acestea urmează a fi bugetate pentru 

anul 2013. 

 

Decizie/Concluzie: În baza listei de acţiuni pentru asistenţă externă pentru anul 2013, instituţiile 

responsabile de realizarea acţiunilor vor stabili cu partenerii de dezvoltare modalitatea în care aceştia 

vor acorda asistenţa. 

 

Subiectul 3. Lista de acțiuni prioritare pentru anul 2014 (Pilonul V).  

Natalia CRISTIAN: În cadrul şedinţei membrii Grupului de lucru vor stabili acţiunile prioritare 

pentru anul 2014 în vederea solicitării asistenţei externe. 

 

Decizie/Concluzie: Membrii grupului de lucru au decis unanim acţiunile prioritare pentru anul 2014 

care urmează a fi remise partenerilor de dezvoltare pentru a-şi exprima disponibilitatea în vederea 

asistenţei finaciare/tehnice. 

 

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

şi a invitaţioor adiţionali. 
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Decizie/Concluzie: Membrii Grupului de lucru au votat unanim data şedinţei din luna mai şi 

subiectele acesteia. 

 

IV. Informații tehnice privind ședința următoare  

- Data: 23 mai 2013, ora 15:00 

- Locul desfășurării: Sala 104 (et. 1), Ministerul Justiţiei, str. 31 August 1989, nr. 82 

- Subiecte de discutat:  
- Analiza modului de realizare al acțiunilor pentru care termenul de implementarea este anul 2012 și primul 

trimestru al anului 2013.   

- Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 

invitaţilor adiţionali. 

 

V. 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.  

 

 

VI. Semnături  

 

                   Preşedinte al Grupului de lucru                                         Secretarul Grupului de lucru  

 

                            ____________________                                                   ____________________ 

 

                                         Sabina CERBU                                                       Natalia CRISTIAN 

                                                     

       

 

Anexa 1: Tabel de prezență al membrilor Grupului de lucru pentru Pilonul V 

 

Nr. 

 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  

 

A. Membrii cu drept de vot  

1 Sabina CERBU Ministerul Justiţiei 

2 Dumitru VISTERNICEAN Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Zinaida GUŢU Consiliul de Mediere 

4 Adela HARUNJEN Camera de Comerţ şi Industrie 

5 Viorel RUSU Centrul de Guvernare Electronică 

6 Ina RAILEAN Ministerul Ecomoniei 

7 BUNDUC Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoerşti 

B. Membrii observatori  

   

C. Membrii invitați  

 Natalia VÎLCU-BAJUREAN Ministerul Justiţiei 

D. Secretariat  

1 Natalia CRISTIAN Secretariatul Grupurilor de lucru/DAMEP 

E. Membrii cu drept de vot 

absenți de la ședință 

 

1 Eugenia CHISTRUGA Institutul Naţional al Justiţiei 

2 Sergiu FLOREA MTIC 

3 Viorel PÎRVAN IDIS Viitorul 

4 Dinu ARMAŞU Asociaţia investitorilor străini 

 


