
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

Nr Autoritatea Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1. Camera de Comerț și 

Industrie 

 

1. Pentru aplicarea corectă şi clară de către instanţele de judecată din 

Republica Moldova a legislaţiei privind recunoaşterea şi executarea 

silită a hotărîrilor arbitrale străine considerăm că ar trebui de specificat 

ce hotărîri arbitrale străine pot fi recunoscute - numai hotărîrile privind 

fondul acţiunii sau şi alte decizii arbitrale, care în diferite state poartă 

denumiri diferite: încheieri, ordine, ordonanţe, hotărîri intermediare 

provizorii sau asigurătorii, dat fiind faptul că amendamentele din 2006 

la Legea - Model UNCITRAL privind arbitrajul comercial internaţional 

din 1985 prevede şi recunoaşterea unor astfel de decizii în statul unde 

ele urmează a fi executate. Legislaţia Republicii Moldova de asemenea 

oferă această posibilitate în alin.3 al art. 17 al Legii Nr.24-XVI din 

22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional. 

 

1. Nu se acceptă.  
Indiferent de denumirea hotărîrilor arbitrale 

pe care o au acestea în alte state (încheieri, 

ordine, decizii arbitrale, etc.) legislația 

Republicii Moldova operează cu noțiunea 

generală de „hotărîre arbitrală”, aceasta fiind 

aplicabilă atît hotărîrilor privind fondul 

acțiunii cît și altor decizii arbitrale. 

 

 

 

 

 2. Menţionăm că unele alineate, sintagme din proiectul propus 

necesită concretizări sau reformulări pentru a evita interpretări eronate 

şi aplicări greşite. De exemplu, la alin.(l) al art. 475 după cuvintele "o 

hotărîre arbitrată", probabil, trebuie de completat cu cuvîntul "este". 

 

 

2. Se acceptă. 

 

 3. Cu referire la alin. (1) art.4571 din proiectul propus suntem de 

părerea că recunoaşterea hotărîrilor arbitrale străine, după exemplul 

altor state, trebuie atribuită la competenţa unei singure instanţe şi 

anume Curţii de Apel Chişinău. Acest fapt va contribui la concentrarea 

şi uniformizarea practicii în domeniu. 

 

 

3. Nu se acceptă.  
Acest fapt nu va contribui decît la 

supraîncarcarea instanței Curții de Apel 

Chișinău și va crea dificultăți logistice, de 

deplasare pentru părțile implicate în proces. 

  4. In alin.(4) art.475 considerăm că se cere o descifrare a sintagmei 

"pe cale administrativă ierarhică ", deoarece în diferite ţări această cale 

poate fi diferită sau chiar neprevăzută. 

 

 

4. Nu se acceptă.  
O descifrare a sintagmei în cauză nu este 

posibilă în contextul în care fiecare stat în 

parte are procedura specifică de 

supralegalizare pe cale administrativă 

ierarhică. 



 5. Considerăm că utima propoziţie din alin.(l) art.4752 privitor la 

amînarea examinării cererii să fie exclusă. Atît Legea Model 

UNCITRAL privind arbitrajul comercial internaţional, cît şi în p.2 al 

art.39 din Legea Nr.24-XVI cu privire la arbitrajul comercial 

internaţional indică condiţiile amînării, care nu pot fi extinse. 

Posibilitatea amînării examinării cererii se regăseşte în p.7 din art.476, 

care se cere a fi reformulată aşa cum este redactată în p.2 din art.39 din 

Legea menţionată mai sus. 

 

5. Nu se acceptă.  
Argumentarea expusă de către autorul 

propunerii nu este suficient de consolidată, 

iar prin includerea propoziției în cauză de 

altfel, nu sunt extinse suplimentar condițiile 

amînării examinării cererii. 

 

 6. In alin.(4) al art.4752 expresia "regularitatea hotărîrii arbitrate 

străine " este o noţiune foarte vagă, neclară, lăsată la interpretarea 

judecătorului, care poate abuza de puterea sa discreţionară şi să aibă 

îndoieli acolo unde nu pot fi. Legislaţia cu privire la arbitraj, cunoaşte 

mai multe proceduri arbitrale - orală, prin înscrisuri sau în formă 

electronică, care pot înfluienţa şi forma hotărîrii arbitrale. În 

dependenţă de convenţia de arbitraj, unele pot conţine doar dispozitivul, 

altele pot fi motivate, altele pot conţine modalitatea şi termenii de 

executare, etc. 

Este neclară şi sintagma din acelaşi alineat: "... instanţa... poate 

...interoga debitorul privitor la fondul cererii". E necesar de concretizat 

despre ce cerere este vorba. Atît legislaţia cît şi practica arbitrală în 

mod incontestabil susţin poziţia că instanţa judecătorească nu poate 

interveni în hotărîrea arbitrală pe fondul acţiunii. Sintagma de mai sus 

le-ar putea permite judecătorilor să se implice şi în acest segment al 

sentinţei arbitrale. Ar fi binevenit şi corect dacă în proiectul propus s-ar 

specifica limitele activităţii judecătorului - ce poate şi ce-i este interzis. 

De asemenea considerăm că ar fi bine de indicat termenul limită de 

examinare a cererii privind recunoaşterea hotărîrilor arbitrale străine, 

fapt ce ar demonstra respectarea principiului operativităţii, celerităţii 

arbitrajului. 

 

6. Se acceptă parțial.  
Expresia „regularitatea hotărîrii arbitrale 

străine” se va substitui prin expresia 

„legalitatea procedurală a hotărîrii arbitrale 

străine”. 

Sintagma „fondul cererii” se va substitui prin 

sintagma „conținutul cererii de recunoaștere 

și executare”, astfel instanța nu va fi în stare 

să intervină pe fondul acțiunii, ci doar pe 

conținutul cererii de recunoaștere și executare 

a hotărîrii arbitrale străine.  

 

 7. La alin.(l) lit.a) art.476, drept temei de refuz a recunoaşterii şi 

executării hotărîrii arbitrale străine este că dacă "una din părţile la 

convenţia arbitrală era într-o măsură oarecare incapabilă". 

Judecătororul ar putea avea îndoieli privind această măsură oarecare. Ar 

fi mai corect de inclus sintagma utilizată de Convenţia de la New York 

din 10.06.1958 şi în Legea Nr.24-XVI din 22.02.2008 care pare mai 

potrivită: "o parte se află în incapacitate ". 

7. Se acceptă. 



2. 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

8. Consiliul propune ca alin. 1) lit. b) al art. 4761 să fie în următoarea 

redacție „cu privire la recunoașterea hotărîrii arbitrale străine, fără 

posibilitatea executării ulterioară a acesteia, sau cu privire la refuzul 

recunoașterii hotărîrii arbitrale străine, conform solicitării părții care 

invocă o hotărîre arbitrală străină”. 

8. Se acceptă. 

3. 

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

9. Urmărind scopul unificării terminologiei referitoare la părţile în 

proces de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine pe baza 

termenului utilizat în Convenţia privind recunoașterea și executarea 

sentințelor arbitrale străine de la New York din 10 iunie 1958, 

propunem substituirea cuvîntului „debitor” cu sintagma „partea 

împotriva căreia este invocată hotărîrea arbitrală străină” pe tot 

parcursul textului proiectului. 

 

9. Nu se acceptă.  

Codul de procedură civilă operează cu 

termenul de „debitor”, prin urmare 

substituirea acestuia cu sintagma „partea 

împotriva căreia este invocată hotărîrea 

arbitrală străină” nu este oportună, și va crea 

confuzii de interpretare și aplicare. 

 

 10. Considerăm utilă stipularea posibilităţii şi modalităţii repunerii în 

termen prin completarea alin. (6) al art. 4751 cu a doua propoziţie: 

“Repunerea în termen, în cazul în care acesta a fost omis din motive 

întemeiate, este reglementată de art. 116 al prezentului Cod”, pornind 

de la faptul că art. III al Convenţiei de la New York prevede că 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale va fi efectuată în 

conformitate cu regulile de procedură ale teritoriului în care hotărîrea 

arbitrală este invocată, precum şi de importanţa acordării posibilităţii 

repunerii în termen în cazul în care partea nu poate să-l respecte din 

motive întemeiate. 

 

10. Se acceptă. 

 

 11. La a treia propoziţie a alin. (1) al art. 4752, în scopul evitării 

cazurilor în care doar partea împotriva căreia este invocată hotărîrea va 

fi informată despre amînarea examinării cererii, propunem substituirea 

sintagmei „şi îl înştiinţează despre aceasta pe debitor” cu sintagma „şi 

înştiinţează ambele părţi despre aceasta”. 

11. Se acceptă. 

 

 12. Referitor la art. II al proiectului, care modifică Legea cu privire la 

arbitrajul comercial internaţional, reieşind din faptul că prevederile în 

vigoare ale Legii în cauză sunt aplicabile în acelaşi timp arbitrajului 

comercial internaţional cu sediul în şi în afara Republicii Moldova, 

inclusiv hotărîrilor arbitrale emise conform procedurii străine, 

considerăm că prevederile Codului de Procedură Civilă care 

reglementează recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale emise 

conform diferitor proceduri menţionate, necesită a fi stipulate expres în 

cazul de modificare propusă a legii, respectiv, propunem introducerea 

referinţelor la articolele relevante ale CPC. 

 

12. Se acceptă. 



 

4. 
Ministerul 

Agriculturii și 

Industriei Alimentare 

13. În tot cuprinsul proiectului, literele din cadrul alineatelor se vor 

scrie doar cu o paranteză, conform art. 32, alin. (6) din Legea nr. 780 

din 27.12.2001 privind actele legislative. 

13. Se acceptă. 

 

 14. La art. 4751, alin. (5), sintagma „limba moldovenească” se va 

substitui cu sintagma „limba de stat” sau „limba română” (a se vedea în 

acest sens Hotărîrea Curții Constituționale nr. 36 din  05.12.2013 

privind  interpretarea art. 13, alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu 

Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii 

Moldova). 

14. Se acceptă. 

 

 15. Utilizarea sintagmei „una dintre părțile la convenția arbitrală era 

într-o măsură oarecare incapabilă” la art. 476, alin. (1), lit. a) nu este 

corectă și lasă loc pentru interpretare necorespunzătoare. Nu este clară 

marja de apreciere a acestei „măsuri oarecare”. Din acest motiv, 

considerăm că sintagma „într-o măsură oarecare” trebuie exclusă. La 

lit. c) se va exclude semnul „;”, deoarece se repetă de două ori la rînd. 

15. Se acceptă. 

 

 16. La art. 4761, lit. b) se va scrie din rînd nou. Tot aici, considerăm că 

urmează a fi exclusă sintagma „fără posibilitatea executării ulterioare a 

acesteia”, deoarece posibilitatea de a pretinde executarea unei hotărîri 

arbitrale străine este un drept al persoanei care a solicitat recunoașterea 

acesteia, și nu poate fi exclus prin încheierea judecătorească. Mai mult 

ca atît, utilizarea acestei sintagme ar veni în contradicție cu prevederile 

alin. (4) de la același articol. 

16. Se acceptă parțial. 

5. 

Universitatea de Stat 

din 

Moldova,Facultatea 

de Drept, Catedra 

Drept procesual civil 

17. La articolul 267 lit. l¹ cuvintele „judecata arbitrală” să fie înlocuite 

cu cuvântul „arbitraj” 
17. Nu se acceptă  
Nu este clar la ce articol face referire autorul 

avizului. 

 

 18. În ceea ce priveşte punctul 6 din Proiect şi anume redacţia art. 475 

alin. (1) CPC, considerăm că nu este formulată corect noţiunea de 

„hotărâre arbitrală străină”. Hotărâre arbitrală străină se consideră 

hotărârea arbitrală pronunţată într-un stat străin şi care nu este 

considerată hotărâre naţională în Republica Moldova, noţiunea propusă 

de Proiect este însă „a) este pronunţată pe teritoriul unui stat străin, şi b) 

este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, legea aplicată procedurii 

arbitrale fiind străină”, astfel că utilizarea conjuncţiei „şi” face ca aceste 

două condiţii să fie privite cumulativ, ceea ce nu este corect din punct 

de vedere logic: nu poate o hotărâre arbitrală să fie pronunţată pe 

18. Se acceptă.  

Conjuncția „și” se va substitui prin conjuncția 

„sau”. 



teritoriul unui stat străin şi pe teritoriul Republicii Moldova în acelaşi 

timp. Deci, conjuncţia „şi” din noţiunea respectivă urmează a fi 

eliminată (vezi noţiunea hotărârii arbitrale străine dată de Convenţia de 

la New York pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale 

străine în art. 1 alin. (1): „Prezenta Convenţie se aplică recunoaşterii şi 

executării sentinţelor arbitrale date pe teritoriul unui alt Stat, decât acela 

unde se cere recunoaşterea şi executarea sentinţelor şi rezultate din 

diferende între persoane fizice sau juridice. Ea se aplică, deasemenea, 

sentinţelor arbitrale care nu sunt considerate ca sentinţe naţionale în 

Statul unde este cerută recunoaşterea şi executarea lor”). 

 

 

 19. Utilizarea verbului „se prevalează” (de hotărârea arbitrală) în 

redacţia art. 475 alin. (3) CPC nu este o alternativă reuşită a verbului „a 

invoca” hotărârea arbitrală. Conform Dicţionarului explicativ al limbii 

române „a se prevala” înseamnă „a se folosi de ceva, a face uz de ceva 

în vederea atingerii unui scop”, deci, expresia „a se folosi de o hotărâre 

arbitrală străină” nu este tocmai corectă, deşi este uitilizată în art. 1126 

alin. (1) CPC român, care reglementează aceeaşi instituţie. 

 

19. Nu se acceptă.  

După cum menționează autorul avizului, 

același verb „se prevalează” este întîlnit și în 

art. 1126 alin. (1) din Codul de procedură 

civilă al României, care reglementează 

aceeași situație, iar explicațiile aduse de către 

autor din Dex, nu sunt corespunzătoare 

situației în cauză. 

 

 20. Referitor la instanţa competentă să examineze cererea privind 

recunoaşterea şi executarea hotărârii arbitrale străine, propunem ca 

instanţa competentă să fie Curtea Supremă de Justiţie, aşa cum este 

practicat în alte ţări (de exemplu Georgia). Această propunere reiese nu 

doar din preluarea practicii reuşite din alte ţări, dar şi din însemnătatea 

acestor categorii de cereri şi a domeniului dificil din care ele parvin. În 

plus, prin această modificare s-ar omite situaţiile problematice de 

apreciere a locului domiciliului sau sediului sau locului de aflare a 

bunurilor părţii împotriva căruia hotărârea este invocată. 

 

20. Nu se acceptă.  

Acest fapt nu va contribui decît la 

supraîncarcarea instanței Curții Supreme de 

Justiție și va crea dificultăți logistice, de 

deplasare pentru părțile implicate în proces.  

 

 21. La punctul 7 din Proiect, anume art. 475¹ alin. (6) CPC momentul 

de când începe să curgă termenul de prescripţie de 3 ani ar fi corect să 

fie momentul când hotărârea arbitrală străină a devenit obligatorie, şi nu 

momentul „intrării în vigoare”, care este o calchiere din rusă a 

expresiei„вступление в законную силу” şi se referă la irevocabilitatea 

hotărârilor judecătoreşti. 

 

21. Se acceptă.  



 

 22. Întrucât acest Proiect de lege are drept scop perfecţionarea 

domeniului recunoaşterii şi executării hotărârilor arbitrale străine, 

acesta reprezintă o platformă oportună de a modifica şi unele chestiuni 

care ţin de utilizarea defectuoasă sau imprecisă a unor noţiuni. Un 

exemplu în acest sens este primul motiv de refuz în recunoaşterea şi 

executarea hotărârilor arbitrale străine, şi anume utilizarea imprecisă a 

expresiilor „într-o măsură oarecare incapabilă” şi „în lipsa unei astfel de 

probe” (art. 476 alin. (1) lit. a) CPC în varianta propusă de Proiect). 

Deşi expresia „într-o măsură oarecare incapabilă” este utilizată în 

varianta engleză („under some incapacity”) şi rusă („в какой-либо 

мере недееспособны”) a Convenţiei din 1958, totuşi varianta franceză 

(„frapees d’une incapacite”) şi română „lovite de o incapacitate” a 

Convenţiei este una mai reuşită. În art. 1128 lit. a) din CPC român este 

utilizată varianta: „părţile nu aveau capacitatea de a încheia convenţia 

arbitrală conform legii aplicabile fiecăreia, stabilită potrivit legii 

statului unde hotărârea a fost pronunţată”, varianta care poate fi 

preluată şi pentru reglementările autohtone. 

Totodată, este imprecisă utilizarea următoarei formulări din acelaşi 

articol „... sau convenţia arbitrală nu este valabilă potrivit legii căreia 

părţile au subordonat-o, iar în lipsa unei astfel de probe, potrivit....”. 

Varianta originală, din Convenţie „convenţia menţionată nu este 

valabilă în virtutea legii căreia părţile au subordonat-o sau în lipsa 

unor indicaţii în acest sens, în virtutea legii ţării în care sentinţa a fost 

dată” sau varianta din CPC român „convenţia arbitrală nu era valabilă 

potrivit legii căreia părţile au suspus-o sau, în lipsă de stabilire a 

acesteia, conform legii statului în care hotărârea arbitrală a fost 

pronunţată” sunt mai reuşite şi urmează a fi preluate. 

22.Se acceptă.  

Sintagma într-o măsură oarecare” va fi 

modificată, încît alineatul va avea următoarea 

redacție: „una dintre părţile la convenţia 

arbitrală se afla în incapacitate sau convenţia 

arbitrală nu este valabilă potrivit legii căreia 

părțile au subordonat-o, sau în lipsă de 

stabilire a acesteia, potrivit legii ţării în care a 

fost pronunțată hotărîrea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23. În acelaşi sens, considerăm că în art. 476 alin. (1) lit. c) şi alin. (6) 

CPC în varianta Proiectului, cuvântul „decizii” urmează a fi înlocuit cu 

„dispoziţii”, cum este de fapt reglementat în art. 475 alin. (1) lit. d) 

CPC actual şi Convenţia din 1958 în varianta română.  

 

 

23.Se  acceptă. 

 

 24. Deficienţa art. 476 alin. (1) lit. e) din actualul CPC urmează a fi 

remediată prin redactarea adecvată a acestuia (în art. 476 alin. (1) lit. d) 

CPC în varianta Proiectului). Deşi Convenţia de la New York în 

varianta română utilizează noţiunea de „constituire a tribunalului 

arbitral” (în varianta engleză: „the composition of the arbitral 

authority”, în cea franceză: „que la constitution du tribunal arbitral”), 

24.Se acceptă. 



CPC actual, dar şi Proiectul îngustează această noţiune, utilizând în 

detrimentul ei noţiunea de „componenţă a tribunalului arbitral”, 

preluată, probabil, din varianta rusă a Convenţiei „состав 

арбитражного органа”, care este totuşi o traducere nereuşită a  

originalului din limba engleză. Un exemplu de formulare corectă a 

acestui temei de refuz în recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

arbitrale străine este art. 1128 lit. d) CPC român: „constituirea 

tribunalului arbitral sau procedura arbitrală n-a fost conformă 

convenţiei părţilor...”, dar şi art. 39 alin. (1) lit. a) din Legea RM cu 

privire la arbitrajul comercial internaţional actuală. 

 

 

 25. În lumina propunerii făcute în punctul 4 din prezentul aviz, alin. (3) 

din art. 476¹ din Proiect urmează a fi exclus. 

 

25.Nu se acceptă.  

Considerăm ca nu este oportun ca instanța 

care va examina primar cererea de 

recunoaștere și executare a hotărîrii arbitrale 

străine să fie Curtea Supremă de Justiție, or, 

în asemenea caz nu vor mai exista căi pe care 

să poată fi eventual atacată o încheiere a 

instanței judecătorești în această materie. 

6. 

Ministerul Economiei 26. La Art. I: la pct. 2, propunem substituirea sintagmei ”de a supune 

litigiul arbitrajului”, cu sintagma ”să recurgă la arbitraj pentru 

soluționarea litigiului”, astfel după cum este utilizat pe parcursul textului 

de lege. 

26. Se acceptă. 

 

 

 

 

 27. La pct. 6. în alin. 1) al art .475 al CPC, după sintagma ”o hotărîre 

arbitrală”, de completat cu cuvîntul ”este”, iar la lit. a), conjuncția ”și”, 

de substituit cu ”sau”, deoarece condițiile de la lit a) și b) nu urmează a 

fi cumulative. 

În continuare la alin. 3) al aceluiași articol, propunem de a exclude 

cuvintele dintre paranteze, primo din motiv că nu este clară necesitatea 

utilizării acestora, secundo din motiv că sensul sintagmei ”se prevalează 

de”, se conține în noțiunea ”invocă” 

 

27. Se acceptă. 
 

 

 

Nu se acceptă. Sintagma în cauză oferă un 

plus de claritate, astfel norma legală fiind 

mult mai explicită. 



 

 28. La pct. 7 în alin. 1) al art .4751 al CPC sintagma ”și executare”, 

propunem a fi substituită cu sintagma ”și/sau încuviințarea executării”. 

Această modificare este necesară pentru a uniformiza noțiunile utilizate 

în textul legii, precum și pentru concordanța cu art. 475 alin. 3), care 

prevede posibilitatea de a solicita alternativ, fie recunoașterea și 

încuviințarea executării, fie doar recunoașterea. Aceeași obiecție este 

valabilă pe tot parcursul textului (art. 4751 al CPC alin. 2), alin. 3), art 

. 4752 în titlu, precum și în alin. 1) și 2), în titlul art. 476, precum și în 

alin. 7) și 9), în titlu art. 4761, precum și în alin. 1) lit. a) după sintagma 

”arbitrale străine (b)”). 

 

28. Nu se acceptă.  
Conform textului  oficial în cele 5 limbi ale 

Convenției de la New York pentru 

recunoașterea și executarea hotărîrilor 

arbitrale străine, este oportună utilizarea 

noțiunii de „executare” (fr- l'exécution; eng – 

enforcement, sp -  ejecución). Încuviințarea 

executării (rus – приведение в исполнение) 

se referă la etapa procedurală de emitere a 

titlului executoriu și nemijlocit încuviințarea 

unei executări silite. 

 

  29. La art. 4751 CPC, în alin. 3) lit. a), propunem substituirea sintagmei 

”în modul stabilit” cu procedura concretă de legalizare, ori cu referința la 

legea concretă care stabilește modalitatea de legalizare. De asemenea, în 

alin. 4) se utilizează altă noțiune decît în alin. 3) și anume ”certificarea 

autenticității semnăturilor”. În acest sens urmează de asigurat corelarea 

dintre noțiunile ”originalul autentificat”, ”copie legalizată”, și 

”certificarea autenticității semnăturilor”. 

 

 

 

29. Nu se acceptă.  
Terminologia din alin. 3) și 4) nu poate fi 

unificată și nu poate fi utilizată o singură 

noțiune pe motiv că procedural sunt 

prevăzute procedee distincte pentru a legaliza 

o copie a unui document, originalul acestuia 

sau semnăturile. 

 

  

30. La art. 4752 CPC, la alin. 2) după sintagma”Ministerul Justiției”, de 

completat cu sintagma ”și Banca Națională a Moldovei în cazul 

instituțiilor financiare” sau de explicat în Nota informativă rațiunea 

excluderii obligativității informării BNM. De asemenea în această 

privință considerăm necesar consultarea opiniei BNM.  

La alin. 4) al aceluiași articol, de uniformizat noțiunile ”explicații” și 

”lămuriri”. 

 

 

30. Nu se acceptă.  
Conform Codului de procedură civilă, dar și 

practicii internaționale ale altor state în 

materie de arbitraj, Banca Națională este 

informată doar în cazul în care se examinează 
cererea de recunoaştere a unei hotărîri 

judecătoreşti străine nu și a hotărîrilor 

arbitrale străine. 

 
 31. La pct. 8, la art. 476 alin. 2) lit. a), considerăm de prisos utilizarea 

explicației dintre paranteze (este inarbitrabil). 
31. Se acceptă. 

7. 

Curtea Supremă de 

Justiție 

32. La art. 4751 alin.(l) CPC considerăm oportun substituirea sintagmei 

„curţii de apel" cu sintagma „instanţei de judecată". Or, propunerea 

respectivă rezultă din prevederile art.33 CPC „Competenţa generală a 

instanţelor judecătoreşti", art. 33' CPC „Competenţa judecătoriilor". 

32. Nu se acceptă.  
Cauzele de recunoaștere și executare a unei 

hotărîri arbitrale străine fiind mai complexe 

ar fi oportun să se examineze de către curțile 



 

 

            Viceministru                                                                                    Nicolae EȘANU 

 de apel. 

 

 33. La art. 4752 alin.(2) CPC, în propoziţia a doua, propunem 

introducerea după cuvintele „Ministerului Justiţiei" a sintagmei „legal 

citat". 

 

33. Nu se acceptă.  
În prevederile din proiect exte prevazut ca 

Ministerul Justiției să fie informat obligator și 

neîntîrziat. 

 

 34. La art. 4761 alin.(3) CPC propunem următoarea redacţie: încheierea 

instanţei Judecătoreşti emisă în conformitate cu alineatul (1) poate fi 

atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în termenele 

prevăzute de prezentul cod". In opinia Curţii, în cazul contestării 

încheierii judecătoreşti cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea 

executării silite a hotărîrii arbitrale străine sau cu privire la refuzul 

recunoaşterii, refuzul autorizării executării hotărîrii arbitrale străine 

urmează a fi aplicate aceleaşi prevederi ce sînt prevăzute în art.471 

alin.(2) CPC în partea atacării încheierii judecătoreşti emise în 

conformitate cu art.470 alin.(3) CPC. 

 

 

34. Nu se acceptă.  
Considerăm formularea din proiect 

recomandabilă în acest context, fiind calr 

evidențiat termenul de 30 de zile. 

 

8. 

Judecătoria Ciocana 35. Susține opinia Consiliului Superior al Magistraturii nr.981/32 din 9 

decembrie 2014. 
 


