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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii de Guvern privind  aprobarea Regulamentului  privind modul de 

efectuare a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați  

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

În vederea realizării prevederilor Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii 

autorizați, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, Ministerul Justiției a elaborat proiectul 

Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului  privind modul de efectuare a controlului 

activității profesionale a administratorilor autorizați.  

Proiectul sus-menționat are drept scop elaborarea cadrului normativ privind supravegherea 

activităţii profesionale a administratorilor  în vederea consolidării calității actului de justiţie, 

economiei, transparenţei şi celerității activității desfășurate de către administratorii autorizați. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de 

asigurare a stabilităţii şi siguranţei circuitului civil. Acesta permite a diminua efectele negative ale 

incapacității de plată. Rolul central în cadrul acestei proceduri îl joacă administratorul autorizat – 

persoana desemnată în condiţiile legii pentru supravegherea şi/sau administrarea debitorului în 

perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi/sau pe durata restructurării, în conformitate 

cu competenţele stabilite de lege.       

Astfel, urmează a fi instituit un mecanism complex de reglementare a controlului privind 

activitatea administratorului autorizat: pe de o parte legea stabileşte un cadru general concret şi 

expres care reglementează activitatea administratorilor, pe de altă parte cadrul conex intervine în 

vederea asigurării bunei funcţionări a activităţii, supravegherii comportamentului administratorilor 

prin prisma regulilor deontologice şi de etică profesională şi stabilirii modalității formării 

profesionale continue a administratorilor autorizaţi. 

         Proiectul Regulamentului a fost structurat în patru capitole și 28 de puncte, după cum 

urmează: 

Capitolul I. Dispoziții Generale 

Prezentul capitol stabileşte principiile fundamentale ale controlului, scopul acestuia, precum 

și obiectul de reglementare a prezentului proiect. 

Capitolul II. Obiectul controlului 

Acest capitol reflectă informații despre obiectul controlului activităţii profesionale,. 

Capitolul III. Modul de organizare și efectuare a controlului 

În prezentul capitol sunt reglementate categoriile de control, obiectul sesizării, plîngerii sau 

a informației a cărei verificare este supusă controlului, administratorul/administratorii autorizați 

supuși controlului, perioada de activitate supusă controlului, perioada efectuării controlului, lista 

informațiilor și documentelor supuse controlului de către comisie, alte împuterniciri speciale și 

obligații ale comisiei și a subiecților vizați, necesare pentru efectuarea controlului.  

Capitolul IV. Organizarea și funcționarea Comisiei de control  

            În prezentul capitol sunt reglementate prevederi cu privire la subiecții care urmează să 

desfășoare controlul, respectarea obligației de confidențialitate a datelor cunoscute de către 

subiecții care au participat la control componența comisiei de control, atribuțiile Comisiei, 

drepturile și obligațiile membrilor acesteia. 

Capitolul V. Rezultatele controlului și raportul de control 
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            Prezentul capitol stabilește modalitatea și locul  efectuării controlului, modul prezentării 

informației de către administratorul autorizat supus verificării, cerințele față de structura raportului 

de control redactat și termenul de prezentare a obiecțiilor administratorului autorizat vizavi de 

raportul de control.  

Activitatea administratorilor este una de importanţă socială şi de un înalt grad de 

responsabilitate atît faţă de patrimoniul debitorului cît şi faţă de cel al creditorilor. Din aceste 

considerente, s-a considerat absolut necesar instituirea unui mecanism de supraveghere a activităţii 

acestora  în vederea verificării corectitudinii, profesionalismului şi legalităţii exerciţiilor efectuate 

de administrator.    

Considerăm binevenită elaborarea şi adoptarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea Regulamentului  privind modul de efectuare a controlului activității profesionale a 

administratorilor autorizați, întrucît prin acesta se instituie premisa legală pentru asigurarea şi 

garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în profesia de administrator. 

 Reieșind din cele expuse, menționăm că calificarea şi buna pregătire a administratorilor vor 

duce la sporirea încrederii cetățenilor faţă de actul justiţiei şi de administrarea efectuată de către 

aceștia, dat fiind faptul că el va fi personal responsabil pentru consecinţele acţiunilor întreprinse. 

Fundamentarea economico-financiară 

     Promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului  privind 

modul de efectuare a controlului activității profesionale a administratorilor autorizați, nu reclamă 

cheltuieli bugetare. 

Impactul proiectului 

           Proiectul va avea un impact semnificativ pentru modernizarea statutului administratorilor 

autorizați, precum și va institui premisa legală pentru asigurarea şi garantarea profesionalismului 

şi responsabilităţii persoanelor admise în profesia de administrator în cadrul procedurilor de 

insolvabilitate. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea și completarea altor 

acte legislative și normative. 

Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei (compartimentul 

„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de acte normative transmise spre coordonare”). 

      

 

 

Viceministru                                                Nicolae  EȘANU 


