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PROCES VERBAL N° 3 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 

 

 

Data: 17 Mai 2012.  

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

Moderator: Sabina CERBU, președintele Grupului de Lucru nr.3. 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

15:00 - 15:15 Scurta prezentare cu privire la procesul de elaborare a Metodologiei de monitorizare a 

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

Sabina CERBU 

 

15:15 -  15: 45 Discutarea priorităților pentru solicitarea asistenței externe pentru anul 2013 în vederea 

implementării acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni pentru Pilonul V.   

 

15:45 - 16:10 Prezentarea stării de lucruri și a gradului de implementare a acțiunilor planificate în 

Planul de acțiuni pentru anul 2011. 

 

Acțiunea, 5.1.1. Preluarea examinării cauzelor economice de către instanţele de drept 

comun, inclusiv prin asigurarea specializării judecătorilor pe aceste categorii de cauze.  

Punctul 1. / Raportor Lilia Ioniță / Ministerul Justiției  

Punctul 2. / Raportor Lilia Ioniță / Ministerul Justiției 

Punctul 4. / Raportor Sabina Cerbu / Ministerul Justiției 

 

Acțiunea. 5.2.1. Crearea cadrului normativ necesar pentru organizarea şi funcţionarea 

eficientă a administratorilor procedurii de insolvabilitate. 

Punctul 1. / Raportor Cîrlan Vlad /  Ministerul Justiției 

 

16:10 - 16:30 Dialog cu reprezentantul donatorilor și partenerilor de dezvoltare cu privire la acțiunile 

întreprinse / planificate de către aceștia în vederea acordării de asistență cu scopul 

realizării activităților prevăzute de Planul de Acțiuni / Pilonul V,  pentru anul 2012.  

 

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

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

Sabina Cerbu a făcut o prezentare succintă a Agendei ședinței care a fost votată de membrii prezenți. S-a constata 

că qvorumul a fost întrunit astfel încât Grupul de lucru poate să decidă asupra chestiunilor prevăzute pe ordinea de 

zi (fiind prezenți 5 membri din totalul de 10 membri cu drept de vot).  

 

1. Scurta prezentare cu privire la procesul de elaborare a Metodologiei de monitorizare a implementării 

Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.  

 

Grupul de lucru a fost informat despre faptul că Metodologia de monitorizare a implementării Strategiei este 

pregătită în varianta de proiect și că va fi supusă discuțiilor publice în viitorul apropriat. S-a stabilit că la ședința 

următoare va fi prezentat Draftul Metodologiei.  

 

Conform sugestiilor parvenite din partea donatorilor, Regulamentul cu privire la funcționare Grupurilor de lucru 

trebuie să conțină un capitol separat cu privire la modalitatea de soluționare a conflictelor dacă acestea apar între 

instituții în procesul de monitorizare a implementării Strategiei. Această prevedere urmează a fi introdusă în 

Regulament ca urmare a condițiiilor prevăzute în acordul negociat cu UE. 
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Grupul de lucru a decis ca punctul 3 din Agendă să nu fie supus discuțiilor întrucât Planul de acțiuni nu este 

publicat în mod oficial. Cât privește Planul de acțiuni, ultima variantă este examinată de către Ministerul Justiției 

astfel încât la ședința următoare va putea demara procesul de monitorizare în conformitate cu termenele 

prevăzute.   

 

2. Discutarea priorităților pentru solicitarea asistenței externe pentru anul 2013 în vederea implementării 

acțiunilor prevăzute în Planul de Acțiuni pentru Pilonul V.   

 

Eugeniu Chistol. Legea cu privire la insolvabilitate – este deja în prima lectură în Parlament. Proiectul propus de 

Ministerul Economiei s-a discutat în cadrul a 5 ședințe.  

 

Dumitru Visternicean.  Cât privește punctul 5.2.2. - INJ va continua cursurile. Dna Anastasia va ridica problema 

că este mai ușor de implementat atunci când există asistență din partea donatorilor. La tema respectivă se 

organizează cursuri și vor continua  și în 2013. Ceea ce ține de perfecționarea continuă – o includem ca prioritar.  

Oricum la elaborarea legii vor fi implicați  experții străini, când se adopta această lege se vor invita acești experți 

pentru a face cursurile dar aceștia nu vin gratis, de aceea eu cred că este prioritar.  

 

Dumitru Visternicean. Care este situația cu acțiunea 5.1.4. este prioritară? 

 

Sabina Cerbu. Această acțiune s-a negociat cu BERD. BERD-ul urmează să efectueze studii cu privire la 

mediere  și la executarea hotărârilor judecătorești străine.  

 

Dumitru Visternicean. De ce sa ne axăm numai pe mediere dar sa nu ne orientăm pentru arbitraj ? 

 

Sabina Cerbu. Dna Zinaida Guțu este angajată în calitate de consultant UNDP pentru elaborarea studiului cu 

privire la arbitraj.   

 

Dumitru Visternicean. Dar cum rămâne cu recumoașterea hotărârilor străine ?  

 

Sabina Cerbu. O sa fim ajutați la elaborarea studiului și amendamentelor. Avem acoperire asupra acestor acțiuni.   

 

Pentru acțiunile prevăzute pentru Direcția strategică 5.3. nu credem că este posibil să se realizeze pentru că este 

foarte complicat. Dar trebuie să găsim totuși o modalitate cum să putem comunica cu aceste date și registre. 

 

Viorel Rusu. Trebuie de elaborat un caiet de sarcini care să stabilească care sunt căile de acces la aceste registre 

și cum putem să facilităm accesul la ele.  

 

Sabina Cerbu. Formularea din Planul de acțiuni nu este reușită, dar ce s-a întreprins la Camera de Comerț și 

Industrie s-a facut bine.  

 

Viorel Rusu. De fapt nu este clar cine să obțină această informație.  

 

Sabina Cerbu. Este necesar de a se facilita accesul la Registrul unificat al societăților comerciale și necomerciale 

- deseori când se reprezintă în instanța de judecată, este o muncă suplimentară să se obțină anumite extrase din 

aceste registre, când ar putea ca judecătorul să aibă acces direct fără a solicita acte suplimentare.  

 

Dumitru Visternicean. Uniunea Executorilor au acces la baza de date iar instanțele de judecată nu au acces și 

asta este problemă. 

 

Viorel Rusu. Cât privește unificarea Registrelor cu informație despre organizațiile necomerciale - trebuie de 

modificat cadrul normativ. Nimeni nu o să facă nimic dacă nu există temei legal pentru aceasta.  

 

Dumitru Visternicean. Eu cred că această direcție trebuie să fie prioritară.   
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Sabina Cerbu. Avem intenția de a stabili un grup de lucru cu instituțiile indicate ca responsabile ca să 

identificăm de la ce să pornim. Dacă decidem să o declarăm prioritară atunci chiar merită un asemenea efort.  

Această acțiune a fost inclusă în e- Agenda Ministerului Justiției.  

 

Conform deciziei Grupului de lucru au fost stabilite drept Acțiuni prioritare pentru anul 2013, următoarele 

măsuri : Direcția strategică 5.2. Acțiunea 5.2.2. măsura 2 și 3 ; Direcția strategică 5.3. Acțiunea 5.3.1. măsura 2, 

Acțiunea 5.3.2. măsura 2, Acțiunea 5.3.3. măsura 2.  

 

4.  Dialog cu reprezentantul donatorilor și partenerilor de dezvoltare cu privire la acțiunile întreprinse / 

planificate de către aceștia în vederea acordării de asistență cu scopul realizării activităților prevăzute de 

Planul de Acțiuni / Pilonul V,  pentru anul 2012.  

 

Sabina Cerbu. Împreună cu Guvernul României a fost stabilit un Plan de Acțiuni pentru anul 2012 relevant 

pentru Pilonul 5 (cu deosebire în materie de mediere) precum și cu alți piloni.   

 

Ceea ce ține de acordarea suportului pentru implementarea acțiunilor prevăzute în Pilonul 5, s-a stabilit cooperară 

cu BERD și UNDP – în domeniile de mediere și arbitraj.  

 

Totodată, în mod neformal IRT erau interesați de a se implica la realizarea acțiunilor prevăzute la Pilonul 5, dar 

nu suntem siguri dacă sunt gata de a se implica la nivel de realizare a unor seminare.  

 

Dumitru Vistrenicean. Din practica INJ, cu siguranța se va cooperare cu IRT, pentru că deja se lucrează în 

domeniul procesului civil, probatiunii, executorilor judecătorești. Dar cum rămâne cu instruirea în domeniul 

insolvabilității ?   

 

Sabina Cerbu. Probabil se va coopera cu ei la capitolul elaborarea manualului pentru administratorul 

insolvabilității. 

 

Eugeniu Chistol. Banca Mondială de asemenea se implică al capitolul promovării reformelor din sectorul 

insolvabilității. Spre exemplu ei au participat la expertizarea proiectului de Lege cu privire la procedura de 

insolvabilitate , în baza Memorandumului care este semnat cu Ministerul Economiei în acest sens  

 

Sabina Cerbu. Ați putea să îi invitați să participe activ în acest sector.  

Cât privește acțiunile de țin de e-justice pe care le avem în Planul de acțiuni pentru Pilonul 5 aș propune 

introducerea lui Pavel Burghelea ca persoană resursă a Grupului în acest sector, fiind consilierul Ministrului în 

chestiuni legate de e-guvernare.   

 

Dumitru Bostovan. Felul cum se mișcă lucruri cu privire la aceste acțiuni ridică semne de întrebare, pentru că nu 

se știe cum vor fi realizate. Pur organizațional trebuie să se stabilească care sunt necesitățile apariției Strategiei. 

Trebuie să știm 2 părți : ce ni se cere – cadrul nostru legal precum și practicile și starea de lucruri. Trebuie să 

avem o investigație pentru fiecare sector. Trebuie să știm cum se cheltuie bugetele care sunt alocate.  

 

Sabina Cerbu. Acest suport nu vine prin granturi prin proiecte, sunt bani care vin direct în bugetul public. Prin 

intermediul bugetului o să fie repartizați conform necesităților de reformare.   

 

Pavel Burghelea. Totuși să revenim la e-justice. La Pilonul 5 avem de elaborat 2 studii. Scopul final este ca  

printr-un singur act să fie reglementată modalitatea de întregistrare a persoanelor juridice. Suntem în întârziere, 

deoarece acțiunea trebuia finisată în 2012 – o sa fim în întârziere deoarece intenționăm să angajăm specialiști 

calificați- iar la moment acest lucru este condițional de lipsa de bani.  

 

Sabina Cerbu. Dle Postovan cu cine luăm legătura pe aceste subiecte din cadrul instituției Dvs ?   

 

Dumitru Postovan. O să raportam președintelui despre această solicitare și vă informăm ulterior.  
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5. Discutii generale sistabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarelor sedinte precum si a 

invitatilor aditionali 

 

Propuneri cu privire la Agendă :   

- Prezentarea informațiilor cu privire la realizarea acțiunilor pentru anul 2011.  

- Prezentarea proiectului de Metodologie.   

- Prezentarea unui proiect al Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul 5 pentru anul 2012.  

Data/ ora  

- Data : 21 Iunie 21 Iunie 2012  

- Ora 15: 00 

- Locație: Ministerul Justiției  

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

Președintele Grupului de lucru – Sabina CERBU __________________ 

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  

 

Consiliul Superior al Magistraturii  

2 Sabina Cerbu 

 

Ministerul Justiției 

3 

 

Dumitru Postovan  Curtea de Arbitrj Comercial Internațional  de pe lângă CCI 

4 Viorel Rusu  Centrul de Guvernare Electronică  

5 Eugen Chistol   Ministerul Economiei  

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Eugenia Chistruga Institutul Național al Justiției  

2 Sergiu Florea Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 

3 Vladimir Bezede Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

4 Ion Tornea IDIS Viitorul 

5 Dinu Armașu Asociația investitorilor străini 

 Membri observatori 
 

 

Artur Raducanu  

 

Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

 

 

Vidaicu Daniela Secretariat 

 Daniela Sorahmetov Ministerul Justiției  

 


