NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale
„Ziua administratorului autorizat”
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Odată cu intrarea în vigoare a Legii insolvabilităţii, nr. 149/2012, şi mai nou,
a Legii cu privire la administratorii autorizaţi, nr. 161/2014, a fost liberalizată
profesia de administrator în procedurile de insolvabilitate.
Întru executarea acestei legi în data de 17 februarie 2015 a avut loc primul
Congres al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova la care a fost
constituită Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova.
La data de 17 februarie 2016, în cadrul şedinţei Consiliului Uniunii
Administratorilor Autorizaţi din Moldova, a fost emisă decizia privind declararea
zilei de 17 februarie - „Ziua profesională a Administratorului Autorizat" (ţinînd
cont de faptul că la această dată a avut loc primul Congres al Uniunii
Administratorilor Autorizaţi din Moldova).
Astfel, în conformitate cu alin. (1) art. 7 al Legii cu privire la zilele de
sărbătoare, zilele comemorative şi zilele de odihnă în Republica Moldova, în semn
de recunoaștere a meritelor de muncă ale cetățenilor, exponenți ai anumitor
profesii, ramuri ale economiei naţionale şi domenii de activitate, se marchează
sărbătorile profesionale.
De asemenea, în conformitate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, „
evenimentul poate fi declarat zi de sărbătoare profesională, dacă acesta
corespunde unuia din următoarele criterii: a) reprezintă un eveniment remarcabil
pentru profesia în cauză, ramura economiei naţionale si domeniul de activitate, şi
b) este legat cu ziua creării (instituirii, fondării) organului respectiv, ramurii
economiei naţionale sau domeniului de activitate, fie cu o altă dată jubiliară;".
În această ordine de idei, menționăm că grație rolului său de a acționa ca un
administrator de criză, administratorul autorizat asigură o simbioză între interesele
creditorilor și posibilitățile reale ale debitorilor. Din considerentele elucidate și
pentru a spori prestigiul profesiei unitatea de interese și profesionalismui actorilor
importanți ai procedurii de insolvabilitate se propune spre promovare respectivul
proiect.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi
Proiectul prevede instituirea sărbătorii profesionale a administratorului
autorizat care se va consemna anual la 17 februarie.
Fundamentarea economico-financiară
Proiectul Hotărîrii Guvernului nu implică cheltuieli suplimentare din partea
statului pentru implementare.

Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de
către instituţiile interesate şi concluziile acestora
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern urmează
a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md,
compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative
remise spre coordonare.
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