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Data: 13 decembrie 2012 
Ședința nr. : Nr. 9 
Locul desfășurării: Ministerul Justiției  
Moderator:Dna. Sabina Cerbu, președintele Grupului de lucru  
Prezența la ședință: Anexa 1 
Agenda:  

 

15:00 – 15:30 Prezentarea din partea Consiliului de mediere a modului de activitate privind planificarea realizării 
acțiunilor care sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2012 și 2013.  
Act. 5.1.2. punct. 1  

Act. 5.1.2. punct. 2  
Act. 5.1.3. punct. 1 
Act. 5.1.3. punct. 2  

Runda de discuție 

15:30 – 15:45 Discutarea Proiectului definitivat al Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V / pentru 
anul 2013. Adoptarea Planului de activitate.  

Runda de discuție 

15:45 – 16:15 
 

Informarea Grupului de lucru despre progresul privind realizarea acțiunilor prevăzute de Planul de 
acțiuni pentru anul 2012 și privind modul de întocmire a Raportului de Monitorizare Sectorial Anual. 
Intervenție: Daniela Vidaicu, Secretariatul Grupurilor de lucru 

Runda de discuție 

16:40 – 16:50 Discuţii generale şi stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei şedinţe, precum şi a 
invitaţilor.  

 

I. Informații administrative 
a. Cvorumul a fost înregistrat pentru desfășurarea ședinței fiind prezenți 6 membri din 11 membrilor cu drept de vot.  
b. Agenda a fost aprobată de către Grupul de lucru fără modificări sau completări.  

 

II. Deliberări conform Agendei  
Subiectul 1. Prezentarea din partea Consiliului de mediere a modului de activitate privind planificarea realizării acțiunilor 
care sunt prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2012 și 2013  
 
Informație cu privire la activitatea Consiliului de mediere în componența nouă 
Raportor: Zinaida Guțu. Consiliul de mediere  
 
Zinaida Guțu. Consiliul de mediere este în proces de ajustare a acțiunilor ce trebuie efectuate cu prioritățile care sunt 
stabilite pentru realizare conform Planului de acțiuni și Strategiei. Astfe, prioritatea numărul unu a fost decizia Consiliului cu 
privire la testarea cursanţilor care au trecut cursurile de instruire iniţială (aceștia sunt în număr de peste 100 de persoane 
care au efectuat cursuri la diferite instituții). Urmează să efectuăm această testare în luna ianuarie, 2013 şi să informăm 
cursanţii despre aceasta. Activitatea actuală a Consiliului anticipează acţiunile preconizate cu privire la formarea formatorilor 
sub egida Planului de acţiuni. Astfel, s-a discutat că această formare trebuie să fie efectuată la nivel superior pentru a 
asigura o bună calitatea a formatorilor care urmează să instruiască ulterior candidații la profesie. În acest context se discută 
cu reprezentanții BERD – în ce măsura s-ar putea coopera cu această instituiție pentru a asigura implicarea unor formatori 
foarte buni.  Totodată, Consiliul de mediere discută despre inițiativele legislative care au apărut în domeniul medierii, mai 
ales că ultima propune instituirea medierii ca formă obligatorie, mai ales că recentele actiuni din Italia - unde o asemenea 
normă a fost declarata neconstituţională – demonstrează că trebuie să fim foarte atenți cum promovăm instituția medierii în 
general. Introducerea peste noapte a unei asemenea prevederi - duce la apariţia numărului de mediatori dar calitatea 
pregătirii lor și a serviciilor pe care le prestează poate să sufere.  
 
Am informat Consiliul de mediere că INJ aşteaptă implicarea acestuia pentru realizarea acțiunii din Planul de acțiuni ce ține 
de formarea formatorilor. Noi considerăm că formatori trebuie să fie persoane din exterior cu o bună reputație și cu 

experință în acest domeniu. Aceasta va fi o solicitare pentru comunitatea donatorilor de a ne ajuta să realizăm acest obiectiv 
(în acest sens BERD va acoperi doar medierea în domeniul medierii comerciale). Sunt câteva elemente pentru care am 
solicitat suport - instruirea iniţiala - formarea formatorilor și mediatorilor - formare iniţială de bază. Formarea continuă – ne 
propunem să dezvoltăm conceptul de formare specializată dar din nou avem nevoie de o asistenţă din partea donatorilor. 
Dar la aceste idei vom reveni după ce vom atesta primul contingent care au absolvit cursurile.  
 

 

 

 

 

 

  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 justiției în dezvoltarea economică ” 
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Dumitru Visternicean. Ideea să solicitaţi ajutorul donatorilor pentru formatori este bună, dar eu aș sugera ca formatori să fie 
selectați și din rândurile specialiștilor naționali pentru că ei cunosc cel mai bine specificul național. La capitolul mediere 
personal mă deranjează cum va arăta activitatea avocaților care pot fi mediatori.  

Zinaida Guţu. Este o instituție importanța care nu trebuie să aibă bariere de acest gen. Nu putem să limităm activitatea 
mediatorilor doar la mediere pentru că riscăm să îi lăsăm, cel puțin pentru perioada de început fără venituri, fără activitate.   
 
Acţiunea 5.1.2. punct. 1. Elaborarea unor studii privind funcționarea instituției medierii în domenii specifice și oportunitatea 
dezvoltării unui sistem de mediere comunitară și a instituției arbitrajului.  
Raportor Zinaida Guțu. Consiliul de mediere 
 
Zinaida Guţu. A fost remis către secretariat Studiul II de care vorbeam la ședința precedentă (Studiul în domeniul 
arbitrajului). La acest subiect vom organiza și runde discuții publice. Acest Studiu prezintă o revenire la o problemă mai 
veche existența a 2 legi separate - Legea Nr. 23 și Legea Nr. 24. Dacă vă amințiti s-a discutat foarte mult să fie adoptată 
doar o singură lege ca spre final să avem 2 legi separate. Unul dintre punctele centrale ale studiului – argumentarea că 
prezența a 2 legi separate este o dublare nenecesară, practică care persistă în spaţiul ex-sovietic. Aceste legi reglementează 
elementele cheie – convenția arbitrală, procedura arbitrală – dar sunt reglementate la fel. Astfel, încât concluzia studiului 
este că aceste reglemetări trebuie unificate. Elementul II esențial pentru Studiul realizat este  recunoaşterea arbitrajului ca 
forma a justiției private. Odată cu adoptarea CPC nou această instituție a pierdut teren. CPC în varianta veche, înainte de 

2003, a recunoscut jurisdicția arbitrală de rând du cea a instanțelor judecătorești. Aceasta a condus la anumite efecte 
negative și consecințe legate de instituția prescripției. Astfel, una dintre recomandările formulate a fost revenirea la 
prevederile anterioare ale CPC.  Prin comparație, în CPC ale altor state sunt prevăzute aceleași consecințe pentru 
neexecutarea unei decizii judecătorești sau a unei decizii arbitrale (astfel se impune modificarea Legii nr. 87 la capitolul 
neexecutarea hotărârilor arbitrale).  
Dumitru Vistenicean. Dar sunt aceleași consecințe dacă există un document executoriu.  
Zinaida Guțu. Sunt de acord, nu putem reglementa totul în Cod. În principiu este de gândit dacă putem să ridicăm 
exigențele față de instituția arbitrajului. Sunt tendinţe în domeniul arbitrajului în sectorul care implică participarea 
consumatorilor – ex. Cehia unde în lege sunt prevăzute cerinţe speciale pentru arbitri care sunt înregistraţi la Ministerul 
Justiţiei. Sau exemplul particular cu litigii care implică creditarea bancară –unde clauza arbitrală este valabilă numai după ce 
apare conflictul. Totodată, ar trebuie exclus arbitrajul pentru litigiile de materie succesorala, care ar trebui lăsat la discreția 
cetățenilor. Litigii cu participarea statului si autorit publice- nu avem cele care sunt in tratelte internaitonala – de catr 
parlament. Alte care aaoar + practica spune ca trebuie sa fie reglemnetata-se va considera ca atare aceastea clauya. Pe 
exterior vor fi recunoscute valabile. Litigiile d munca+ admise spre arbitrj. Proces de insolvabilitate + ar trebuie sa 

reglementam daca contractele in care sunt insetare clauye arbitrla esi sunt el trebui jduecte in arbijratj legea spune ca sunt 
contestate in judecata. Sunt destule momente. Sunt de acord sa mentim o lege speciala.  
Dumitru Vistenicean. Precum am apreciat și data trecută Studiul este foarte bine realizat și este un material foarte 
interesant de cercetat.  
Sabina Cerbu. Studiul este realizat. Trebuie să constatăm dacă acțiunea care a fost analizată este realizată sau nu. Trebuie 
totodată, de menționat că pentru această acțiune s-a efectuat doar studiul cu privire la arbtraj, dar rămâne ca Consiliul de 
mediere să continue realizarea studiilor cu privire la mediere.  
 
Decizie Grupului de lucru. Acțiune realizată parțial (ce ține de studiul cu privire la instituția Arbitrajului).  
 
Subiectul 2. Discutarea proiectului definitivat al Planului de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V 
 
Daniela Vidaicu. Planul de activitatea este în formă completată cu informație care a survenit la Secretariat. Totuși, multe 
informații încă lipsesc, astfel, instituțiile urmează să completeze capitolele care le vizează, pentru a stabili o ordine clară de 
realizare și de raportare a acțiunilor. Pentru finisarea acestui document se vor lua în considerație toate comentariile făcute 

de membrii Grupului de lucru. Totodată, se va anexa un compartiment adițional care să reflecte modul de realizare al 
acțiunilor care trebuiau implementate în anul 2012 dar care urmează a fi realizate/finisate în 2013.  
 
Decizia Grupului de lucru. Se aprobă Planul de activitate cu mențiunea: completarea din partea instituțiilor cu informație 
relevantă.  
 
Subiectul 3. Informarea Grupului de lucru despre progresul privind realizarea acțiunilor prevăzute pentru anul 2012 la 
Pilonul V 
 
Daniela Vidaicu. Atașat aveți un document ce sistematizează informația cu privire la starea de lucruri în contextul 
implementării fiecărei acțiuni pentru anul 2012. Acest document nu este unul oficial, ci doar prezintă pe scurt date pentru 
fiecare instituție pe care o reprezentanți pentru a facilita realizarea Raportului de monitorizare.  
Artur Răducanu. În document urmează să faceți rectificări și să indicați în loc de ”semestru” ”trimestru”.  

 

 

III. Decizii ale Grupului de lucru  
- Acţiunea 5.1.2. punct. 1. parțial realizată.  

- Planul de activitatea pentru anul 2013 al Grupului de lucru – aprobat de principiu cu rezervele de rigoare.  
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IV. Informații tehnice privind ședința următoare  
- Data : 24 ianuarie 2013  
- Locul desfășurării : Ministerul Justiției  

- Subiecte de discutat : Raportul de Monitorizare Sectorial Anual  

 
 

V. Anexe  
- Studiul cu privire la instituția arbitrajului.  

 
Procesul verbal este întocmit într-un singur exemplar, este semnat de către Președintele și Secretarul Grupului de lucru și 
este făcut public pe pagina web a Ministerului Justiției.  
 
 

VII. Semnături  
 

       Preşedintele Grupului de lucru                                                Secretarul Grupului de lucru  
 
                            ____________________                                                        ____________________ 

 
                                   Sabina CERBU                                                                    Daniela VIDAICU  

                                                      

 
[ SFÂRȘIT ] 

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

Nr. 
 

Nume /Prenume Instituția reprezentată  
 

A. Membrii cu drept de vot  

 Sabina Cerbu  Ministerul Justiției  

 Zinaida Guțu  Consiliul de mediere  

 Dumitru Visternicean  Consiliul Superior al Magistraturii  

 Eugenia Chistruga  INJ  

 Adela Harunjen  Camera de Comerț și Industrie  

 Sergiu Florea  MTIC  

B. Membrii observatori  

 Artur Răducanu  Ambasada României în RM  

   

C. Membrii invitați  

 Vlad Cîrlan  Ministerul Justiției  

 Lidia Lozovanu  Ministerul Justiției 

D. Secretariat  

 Daniela Vidaicu  Secretariatul Grupurilor de lucru  

 Daniela Sorahmetov  SAMEP  

E. Membrii cu drept de vot 
absenți de la ședință 

 

 Viorel Rusu  Centrul de guvernare electronică  

 Eugeniu Chistol  Ministerul Economiei  

 Vladimir Bezede  UNEJ 

 Viorel Pîrvan  IDIS Viitorul  

 Dinu Armașu  Asociația investitorilor străini  

 

 


