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PROCES VERBAL N° 5 

Ședința Grupului pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului V al 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011 – 2016 
 

 

Data: 12 Iulie, ora 15:00  

Locul desfășurării: sala 104 (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 

Completarea și finisarea elaborării Planului de activitate pentru anul 2012 de către Grupul 

de lucru Nr. 5.  

15:15 - 

16:15 

Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor 

prevăzute în Planul de Acțiuni pentru primul semestru al anului 2012.  

 

Ministerul Justiției 

 Acțiunea 5.1.1. punct. 1, punct..2, punct.3 - Direcția Generală a Legislației 

 Acțiunea 5.1.4. punct. 1- Dna. Zinaida Guțu  

 Acțiunea 5.3.2. punct. 1 – Dl. Pavel Burghelea  

 Acțiunea 5.3.3. punct. 1 – Camera Înregistrării de Stat 

 

Centrul de Guvernare Electronică  

- Acțiunea 5.3.1. punct. 1  

 

16:15 – 

16:25 

Informații cu privire la modul și tehnica de întocmire a Raportului Sectorial de 

Monitorizare. 

 

Reprezentantul Secretariatului  

16:25 – 

16:45 

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

precum şi a invitaţilor adiţionali. 

 

 

 

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

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

prevăzute pe ordinea de zi (fiind prezenți 6 membri din cei 10 membri cu drept de vot).  

 

1. Completarea și finisarea elaborării Planului de activitate pentru anul 2012 de către Grupul de 

lucru Nr. 5  

 

Planul de activitate al Grupului de lucru pentru Pilonul V a fost votat (în varianta prezentată de către 

Secretariat) de către membrii acestuia cu mențiunea - să se completeze cu informația referitoare la 

acțiunile care urmează a fi întreprinse de către Institutul Național al Justiției.  

 

2. Prezentarea informațiilor de către instituțiile responsabile privind implementarea acțiunilor 

prevăzute în Planul de acțiuni pentru primul semestru al anului 2012 

 

Acțiunea 5.1.1. punct. 1. Efectuarea studiului datelor statistice privind a) numărul de cereri depuse în 

cauzele economice în instanțele de pe raza sediului părților, b) numărul agenților economici înregistrați 

în unitățile administrativ-teritoriale , care pot fi implicați în cauzele economice.  

Raportor – Dna. Lilia Ioniță / Ministerul Jutiției  
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A fost realizată o încercare de studiu de către BERD, dar conceptul lor a fost întors de către Ministerul 

Justiției. Ministerul Justiției așteaptă un nou document.  

 

Acțiunea 5.1.1. punct. 2. Elaborarea proiectului de modificare a Legii nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească în vederea redistribuirii posturilor de judecători către curțile de apel 

și judecătorii.  

Raportor – Dna. Lilia Ioniță / Ministerul Jutiției 

 

Această acțiune este realizată, Legea de modificare fiind deja votată în data de 6 martie 2012.  

 

Acțiunea 5.1.1. punct. 3. Elaborarea cadrului normativ privind mutarea sediului colegiului civil al Curții 

de Apel Chișinău la adresa sediului fostei Curți de Apel Economice.  

Raportor - Dna. Lilia Ioniță / / Ministerul Jutiției 

 

Această acțiune nu va fi realizată întrucât a fost considerată neoportună din motive obiective. A fost 

încheiat un contract de locațiune cu Curtea de Apel Chișinău pentru acordarea spațiului necesar, prin 

urmare nu a fost necesară intervenția la nivel legislativ.  

 

Acțiunea 5.1.4. punct. 1. Elaborarea unui studiu privind reglementarea și aplicarea mecanismelor de 

recunoaștere și executare a hotărârilor arbitrale străine.  

Raportor – Dna. Zinaida Guțu / Ministerul Justiției  

 

Până la această etapă au fost întreprinse un șir complex de activități referitore la reglementarea instituției 

arbitrajului. Până la sfârșitul lunii iulie 2012, va fi pregătit un studiu care va cuprinde 3 studii mai mici: a) 

evaluarea cadrului legal privind arbitrajul, b) optimizarea cadrului legal, c) executarea și recunoașterea 

hotărârilor arbitrale străine. Recunoaşterea hotărârilor arbitrale – în acest context trebuie cercetate nu 

legile cu privire la arbitraj, ci procedura civilă. Sunt identificate deficiențe – reglementarea condițiilor de 

formă pentru actele prezentate la recunoaștere. Concluzia pentru explicare acestui fenomen este instruire 

insuficienta a judecătorilor, aceasta este o instituție nouă, necesitatea de a modifica cadrului normativ, 

necesitatea de a organiza acțiuni de instruire. Acest studiu va fi prezentat în cadrul Grupului de lucru 

(când vor fi finalizate amendamentele propuse pentru modificarea legii cu privire la arbitraj, codul de 

procedură civilă) în luna septembrie. Este necesar de prezentat Grupului de lucru poziția comună a 

Ministerului Justiției referitor la conceptul propus de expert (mai cu seamă asupra aspectului de unificare 

a celor 2 legi cu privire la arbitraj, sau reglementarea doar în Codul de procedură civilă).  

 

Acțiunea 5.3.2. punct. 1. Efectuarea unui studiu privind registrul unic al agenților economici și 

organizațiilor necomerciale.  

Raportor – Dna. Sabina Cerbu / Ministerul Justiției  

 

Conceptul a fost remis Dlui. Ministru pentru a fi analizat și ulterior aprobat, în vederea creării Grupului 

de lucru care ar efectua studiul. Această acțiune nu este realizată, dar a fost demarat procesul de analiză 

asupra oportunității, modului de efectuare a studiului dat. Vom apela la Ambasada SUA pentru a obțiune 

un anumit suport pentru a realiza acțiunea conform termenilor și condițiilor indicate în Planul de Acțiuni. 

Pentru a contribui la realizarea acestei activități Camera Înregistrării de Stat a numit o persoană 

responsabilă care să participe la Grupul de lucru care va fi creat pentru realizarea Studiului.  

 

Acțiunea 5.3.3. punct. 1. Modificarea cadrului legal în vederea extinderii volumului de informații din 

registrele electronice de evidență a agenților economici pentru accesul gratuit.  

Raportor - Dna. Nelii Afanasieva / Camera Înregistrării de Stat  

 

Proiectul de modificare a fost remis Guvernului spre examinare – paralel noi întreprindem un șir de 

măsuri pentru ca să asigurăm aspectul tehnic cu privire la informația care va fi pusă la dispoziția 

solicitanților. Noi dispunem pe pagina web de mai multe posibilități de verificare a informației cu privire 

la întreprinderi. Se vizualizează mai multe informații: IDNO, data înregistrării, denumirea, localitatea 

unde este înregistrată. În același timp sunt liste ale întreprinderilor care au redus capitalul social, lichidate, 

cu sediul schimbat, cu modificarea denumirii, etc. Totodată este accesibilă informația cu privire la 
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întreprinderile înregistrate – nr. certificatului de înregistrare, sediul, datele cu privire la administrator, 

telefonul de contact al întreprinderii (această informație fiind disponibilă și clasificată pe raioane). Scopul 

nostru este să facem informația publică cu titlu gratuit, mai centralizat, mai optimizat și accesibil. Spre 

finele anului 2012 va fi realizată această activitate de ține de partea tehnică. La moment suntem în 

așteptarea confirmării din parte Guvernului a proiectului de modificare a cadrului legal.  

 

Acțiunea 5.3.1. punct. 1. Efectuarea unui studiu referitor la metodele de modernizare a sistemului de 

evidență electronică a agenților economici.  

Raportor – reprezentantul Centrului de Guvernare Electronică  

 

Sabina CERBU. Pavel Burghelea din cadrul Ministerului Justiției a discutat cu reprezentanții Centrului de 

Guvernare Electronică pentru a demara efectuarea acestei activități. Este deja un concept la care se 

lucrează și va fi prezentat Ministrului Justiției pentru a fi acceptat.  

 

3. Informații cu privire la modul și tehnica de elaborare a Raportului Sectorial de Monitorizare 

 

Daniela Vidaicu / Secretariatul Grupurilor de lucru. Raportul de monitorizare intermediar sectorial va fi 

întocmit de către Secretariat în baza informației primite de la instituțiile responsabile pentru 

implementarea Planului de acțiuni și în baza datelor obținute pe parcursul celor 5 ședințe de lucru a 

Grupului de lucru pentru monitorizarea implementării activităților prevăzute la Pilonul V. Acest raport va 

fi realizat până la 15 septembrie și va fi remis Grupului de lucru spre analiză care urmează ca la ședința 

din luna septembrie să analizeze documentul și să îl aprobe.  

 

4. Discuții generale și stabilirea subiectelor principale pe ordinea de zi a următoarei ședințe, 

precum și a invitaților adiționali.  

 

Propuneri cu privire la Agendă :  
- Prezentarea Raportului de monitorizare sectorial intermediar.  

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

varianta finalizată.  

Data/ ora  
- Data : 13 Septembrie 2012, ora 15:00  

- Locație: Ministerul Justiției  

 

[ SFÂRȘIT ] 

 

Președintele Grupului de lucru – Sabina CERBU __________________ 

Secretar – Daniela VIDAICU _____________________ 

 

Anexa 1. Prezența la ședința din 12 Iulie. . 

Notă – Membrul Consiliului de mediere nu a fost desemnat la această etapă.  

 

 

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 Arbitrj Comercial 

Internațional  

3 

 

Sergiu Florea Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor 
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4 Viorel Rusu  Centrul de Guvernare Electronică  

5 

 

Eugen Chistol  

 

Ministerul Economiei  

 

6 Vladimir Bezede Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 Membri cu drept de vot absenți 

1 Eugenia Chistruga 

 

Institutul Național al Justiției  

2 Dumitru Visternicean  

 

Consiliul Superior al Magistraturii 

3 Ion Tornea IDIS Viitorul 

4 Dinu Armașu Asociația investitorilor străini 

 Membri observatori 

 

 

Valentin Maleș 

 

Ambasada României în Republica Moldova  

 Secretariat  

1 

 

Vidaicu Daniela Secretariat 

2 Daniela Sorahmetov 

 

Ministerul Justiției / Secretariat  

 

 

 

 

 

 


