Către: Ion CHICU,
Prim-ministru al Republicii Moldova
Copie: Comisiei pentru Situațiile Excepționale

Ref.: Propuneri de măsuri adiționale pentru susținerea sectorului privat

Stimate Domnule Prim-ministru,
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și luând în
considerare măsurile Guvernului impuse în contextul prevenirii răspândirii infecției Covid-19, comunică
următoarele.
În contextul stabilirii unui regim special de activitate a multor companii din sectorul privat, la momentul actual
se prezintă a fi deficientă comunicarea și prezentarea informațiilor/documentelor oficiale atât instanțelor de
judecată, cât și altor reprezentanți ai sectorului justiției (avocații, notarii și executorii judecătorești), care sunt
obligați să asigure continuitatea activității, sub sancțiunea excluderii din profesie (a se vedea pct. 19 din
Dispoziția CSE nr. 6 din data de 26 martie 2020). Considerăm că este absolut necesară impunerea efectuării
schimbului de informații cu avocații, notarii și executorii judecătorești și companiile din sectorul privat prin
email și fără aplicarea obligatorie a semnăturii electronice, luând în considerare activitatea redusă a
sectorului privat în perioada crizei epidemiologice. În calitate de exemplu, atragem atenția la regimul redus
de activitate implementat de băncile comerciale raportat la regimul obișnuit de activitate al executorilor
judecătorești, care continuă să înainteze băncilor zilnic zeci (uneori sute) de scrisori pe suport de hârtie,
solicitând primirea răspunsurilor de asemenea pe suport de hărtie. Ținând cont de gratuitatea serviciilor
oferite de bănci în asemenea cazuri, practica descrisă a executorilor judecătorești este una abuzivă. Or,
instanțele de judecată de câțiva ani deja utilizează cu succes comunicarea cu părțile litigioase profesioniști prin
intermediul e-mail.
Astfel, intervenim cu solicitarea în asigurarea, cel puțin pe durata stării de urgență, a posibilității utilizării a
tuturor formelor de mijloace electronice în comunicare cu instanțele de judecată (inclusiv direct cu judecătorii
și grefierii acestora, și nu doar prin intermediul emailului unic al instanței judecătorești) și reprezentanți ai
sectorului justiției.
O propunere alternativă ar putea fi stabilirea pe perioada stării de urgență, prin derogare de la actele
normative în vigoare, ca documentul electronic să fie considerat valabil, chiar dacă nu a fost semnat cu
semnătura electronică și/sau dacă semnătura electronică aplicată este expirată, cu condiția că mijloacele
electronice utilizate (email, fax, social media etc.) permit identificarea expeditorului/solicitantului de un
anumit serviciu. Pentru confirmarea identității expeditorului/solicitantului, furnizorii de servicii
publice/private, se recomandă utilizarea metodelor alternative de identificare, cum ar fi: comunicarea prin
mijloace video cu solicitarea prezentării unor informații adiționale (nume, prenume, IDNP, prezentarea actului
de identitate etc.) care ar putea confirma autenticitatea informațiilor și a identității persoanei fizice.
Totodată, cu privire la pct. 7 și 8 din Dispoziția CSE nr. 14 din 6 aprilie 2020 considerăm necesară ajustarea
acestora prin extinderea termenului de organizare al Adunărilor Generale atât al acționarilor cât și al
asociațiilor, precum și extinderea termenului de organizare al Adunărilor Generale inclusiv și celor
extraordinare.
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