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PROCES VERBAL N° 8 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
 

 

Data: 29 Noiembrie, ora 15:00  

Locul desfășurării: Sala de protocol (Ministerul Justiție, str. 31 August 1989, nr. 82) 

Moderator: Dna. Sabina CERBU, președinte al Grupului de Lucru nr.5 

Prezența la ședință: Anexa 1 

 

15:00 – 15:15 Discuții pe marginea implementării acțiunilor cu privire la modernizarea sistemului 

de evidență electronică a agenților economici.  

Dl. Pavel Burghelea / Ministerul Justiției 

15:15 – 15:45 Prezentarea Studiului cu privire la reglementarea și aplicarea mecanismelor de 

recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale străine (Act. 5.1.4. punct. 1).   

Dna. Zinaida Guțu / Consultant Național UNDP pentru Ministerul Justiției 

15:45 – 16:15 

 

Raportare cu privire la crearea cadrului instituțional pentru exercitarea profesiei de 

administrator autorizat (Act. 5.2.1. punct. 2).  

Dl. Vlad Cîrlan /  Ministerul Justiției 

16:15 - 16:30 Dezbateri pe marginea Proiectului Planului de activitate al Grupului de lucru pentru 

Pilonul V / pentru anul 2013.  

Intervenție : Daniela Vidaicu / Secretariat  

16:30- 16:40 

 

 

 

Sumar privind participarea donatorilor și partenerilor de dezvoltare la procesul de 

realizare al activităților prevăzute pentru anul 2013.  

Invitați : Reprezentantul comunității donatorilor / Reprezentantul Ambasadei 

României în Republica Moldova  

16:40 – 16:50 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei 

şedinţe, precum şi a invitaţilor.  

 

 

S-a constata că cvorum-ul a fost întrunit astfel încât Grupul de lucru poate să decidă asupra chestiunilor 

prevăzute pe ordinea de zi (fiind prezenți 6 membri din cei 11 membri cu drept de vot / la ședința în cauză 

nu a fost desemnat reprezentantul Consiliului de mediere).  

 

Agenda a fost votată unanim fără alte modificări și comentarii.  

 

1. Discuții pe marginea implementării acțiunilor cu privire la modernizarea sistemului de evidență 

electronică a agenților economici.  

 

Pavel Burghelea. Conform Planului de acțiuni, aceste acțiuni trebuie să fie efectuate până la sfârșitul 

anului 2012. În acest sens a fot constituit Grupul de lucru care să stabilească care sunt liniile directoare 

pentru organizarea Registrului unic care să cuprindă informațiile cu privire la agenții economici, 

organizațiile necomerciale, gospodăriile țărănești, etc. Astfel, am stabilit cerințele necesare pentru 

efectuarea Studiului privind registrul unic, precum și lista autorităților care urmează a fi implicate în acest 

proces, atribuțiile acesta. Totuși, la această etapă este greu de stabilit când va fi realizat studiul pentru că 

totul depinde de Centrul e-guvernare care urmează să achiziționeze o platformă specială care ne va 

permite să construim diferite registre. La etapa actuală avem mai multe registre care nu comunică 

reciproc, de aceea este dificil de a conexa toate aceste informații (astfel, sunt registrele de mai multe ori 

aceleași organizații, nu se duce contul persoanelor juridice cu scop lucrativ fondate de către ONG-uri, 

etc.). Totodată, trebuie să lărgim aria de cercetarea a Studiului pentru a fi unul complet și complex.  

Sabina Cerbu. Ne încadrăm, ca termene indicate în Planul de acțiuni, cu realizarea Studiului?  

Pavel Burghelea. Nu suntem în termen. Nu avem încă acoperire financiară pentru realizarea acestei 

acțiuni (sunt necesare fonduri pentru cercetare, pentru vizite în teritoriu, etc.).  

Sabina Cerbu. Nu avem încă din păcate un răspuns final de Ambasada SUA despre faptul dacă sunt dau 

nu gata să ne ajute în acest sens. Totodată, pentru a vedea cum activează Grupul de lucru despre care ai 

amintit, este necesar de a prezenta Ordinul de constituire și procesele verbale de la ședințe.  
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Dumitru Visternicean. Ai menționat că intenționați să lărgiți aria de cercetare. În acest context este 

necesar să se modifice Planul de acțiuni, pentru că noi trebuie să respectăm Planul de acțiuni așa precum 

este indicat.  

Pavel Burghelea. Nu este necesar de a se modifica. Ideea este de a încorpora în acest studiu și aspectele 

ce țin de registrul agenților economici și organizații necomerciale ca sa nu avem 2 studii diferite, fiind 

practic aceleași necesități.  

Dumitru Visternicean. Da, dar noi avem în Planul de acțiuni 2 acțiuni diferite, deci, trebuie să avem ca 

indicatori de rezultat 2 studii diferite. Vă rog să coordonați aceste aspecte în cadrul Grupului de lucru 

creat. Totodată, ar fi indicat ca până la 10 decembrie să expediați Secretariatului actele probatoare de care 

amintea mai sus Dna. Cerbu.  

Sabina. Cerbu. Putem să considerăm această acțiune realizată parțial? 

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiune realizată parțial.  

 

2. Prezentarea Studiului cu privire la reglementarea și aplicarea mecanismelor de recunoaștere și 

executare a hotărârilor arbitrale străine (Act. 5.1.4. punct. 1).   

 

Zinaida Guțu. Am realizat 3 studii care sunt părți componente ale documentului final. Astăzi vă propun să 

analizăm 2 dintre ele, studiu 3 este dovada realizării acțiunii 5.1.2. punct. 1 din Planul de acțiuni, prin 

urmare va fi analizat la etapa raportării implementării acțiunii date.  

Precum ați văzut din mesajul expediat anterior de către Secretariat, am atașat și cele 23 de referințe cu 

care am lucrat pe parcursul elaborării Studiului (lista care conține Convenția de la NY, Convenția de la 

Washington, etc.). Studiul se bazează pe Convenția de la NY și tangențial pe Convenția de la Geneva.  

Drept aspect analizat au fost normele din Convenția de la NY, Codul de Procedură Civilă, Codul de 

Executare, Legea nr. 24. Totodată, a fost examinată practica din alte state precum : Suedia, Franța, 

România (în parte ce ține de reglementările din CPC), Rusia, Ucraina.  

Studiul arată că sunt norme în legislația națională care se dublează, nu literalmente dar ca, conținut. 

Astfel, una dintre recomandări este de a corobora aceste norme pentru a exista o claritate previzibilă în 

actele normative. O altă recomandare este de a se analiza serios oportunitatea de includere a unui capitol 

separat în CPC pentru reglementarea recunoașterii hotărârilor arbitrale străine.  

Sabina Cerbu. Când va fi prezentat studiul final?  

Zinaida Guțu. În 7 zile acest studiu va fi finalizat.  

Dumitru Visternicean. Sunt foarte interesat de acest Studiu și de concluziile pe care le-ați formulat. Acest 

document este foarte bine realizat, astfel, putem să vedem ce interes mare este cu privire la acest subiect 

pentru că sunt foarte multe probleme la capitolul recunoașterii hotărârilor străine arbitrale pentru 

judecători. Dar aș vrea să știu când vom face cunoștință cu partea a doua a studiului?  

Zinaida Guțu. Acest studiu, cum am menționat anterior, face parte din altă acțiune.  

Dumitru Visternicean. Putem să stabilim că această acțiune este realizată în termen. Totuși, trebuie să 

constatăm că această problemă este comună pentru foarte multe instituții : Ministerul Justiției, Ministerul 

de Externe și Integrării Europene, etc. Eu aș insista ca acest studiu să fie compilat cu toate cele 3 părți.  

Sabina Cerbu. Pentru realizarea acestei acțiuni Ministerul Justiției a beneficiat de suportul UNDP.  

Eugenia Chistruga. Aș vrea să subliniez că Studiul este foarte bine realizat. Valoarea acestui studiu va 

crește mai ales în contextul de apropiere a relațiilor dintre RM și UE.   

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiune realizată în termen.  

 

3. Raportare cu privire la crearea cadrului instituțional pentru exercitarea profesiei de administrator 

autorizat (Act. 5.2.1. punct. 2).  

 

Vlad Cîrlan. Pentru raportarea modului de realizare a acestei acțiuni am consultat conducerea, părerea 

căreia este că acești termeni sunt anticipați, din moment ce Proiectul de lege cu privire la administratorii 

autorizați nu a fost aprobat. După cum cunoașteți a fost realizată o masă rotundă pentru a discuta acest 

proiect. Totodată, proiectul a fost expertizat de specialiștii din cadrul IRZ și a primit un aviz pozitiv. 

Astfel, cu crearea cadrului instituțional pentru exercitarea profesiei de administrator suntem în întârziere 

pentru că nu există baza legală.  

Dumitru Visternicean. Este foarte adevărat că trebuie să existe o bază legală în vigoare pentru a putea 

purcede la următoare etapă. Termenele din Planul de acțiuni sunt într-adevăr un pic anticipați. Astfel, 
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putem să constatăm că termenele sunt depășite din considerente obiective. În contextul în care se discută 

despre colectarea propunerilor de modificare a Planului de acțiuni – am putea păstra acest amendament.   

 

Decizia Grupului de lucru. Acțiune nerealizată din motive obiective. Legea cu privire la administratorii 

autorizați nu a fost votată.  

 

4. Dezbateri pe marginea Proiectului Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V / pentru 

anul 2013.  

 

Eugenia Chistruga. Eu aș vrea să fac câteva comentarii la acțiunile pe care trebuie să le realizeze INJ în 

anul 2013, conform Planului de acțiuni. Cu privire la formarea formatorilor - trebuie să recunosc că  din 

păcate este foarte dificil de a identifica specialiști care să formeze formatori, dar am avut recent 

consultații cu BERD care s-au arătat interesați de acest domeniu, și care urmează să implementeze un 

proiect pilot în domeniul medierii și arbitrajului.  

Dumitru Visternicean. Aș vrea să vă rog să luam în considere că CSM vine cu recomandarea ca atunci 

când se identifică specialiștii care vor forma formatori să se orienteze pe judecătorii de la Curtea Supremă 

de Justiție.  

Eugenia Chistruga. Aș vrea să facem referire la următoarea acțiune. Organizarea cursurilor de instruire a 

administratorilor autorizați. La acest capitol este necesar ca lega să intre în vigoare. 

Zinaida Guțu. Dar pentru aceste cursuri nu este necesar neapărat să avem legea nouă, bineînțeles că 

aceste persoane care vor participa la aceste cursuri vor avea nevoie și de studierea cadrului legal, dar 

cursurile trebuie sa fie mult mai complexe.   

 

5. Sumar privind participarea donatorilor și partenerilor de dezvoltare la procesul de realizare al 

activităților prevăzute pentru anul 2013.  

 

Artur Răducan. Din păcate nu sunt prea am multe detalii la acest capitol, doar aș putea să menționez că 

acest pilon rămâne a fi încă doar în interesul BERD-ului, care după câte puteți să observați se implică și 

alături de INJ pentru realizarea acțiunilor ce țin de mediere și arbitraj.  

 

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

invitaţilor. 

 

Următoarea ședință: 
- Data : 13  decembrie 2012, ora 15:00  

- Locație: Ministerul Justiției  

 

Acest proces verbal este întocmit într-un singur exemplar și este făcut public pe pagina web a 

Ministerului Justiției.  

[SFÂRȘIT] 

 

Președintele Ședinței Grupului de lucru – Sabina CERBU  __________________ 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1. Prezența la ședința din 25 octombrie 2012 . 

Nr. Nume /Prenume Instituția 

 Membrii cu drept de vot prezenți 

1 Sabina Cerbu Ministerul Justiției 

2 Adela Harunjen  Camera de Comerț și Industrie/ Curtea de Arbitraj Comercial 

Internațional  

3 Sergiu Florea Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 
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4 Eugenia Chistruga Institutul Național al Justiției 

5 Zinaida Guțu Consiliul de Mediere  

6 Dumitru Visternicean  Consiliul Superior al Magistraturii 

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Dinu Armașu Asociația investitorilor străini 

2 Viorel Rusu  Centrul de guvernare electronică  

3 Eugeniu Chistol  Ministerul Economiei  

4 Vladimir Bezede  UNEJ  

5 Viorel Pîrvan  IDIS Viitorul  

 Membri observatori 

 Artur Răducan  Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

1 Vidaicu Daniela Secretariat 

 

 

 


