
Ministrul IMM-urilor vrea ca litigiile comerciale să 
fie rezolvate de tribunalele de specialitate

Ministrul delegat pentru IMM-uri, mediul de afaceri si 
turism Maria Grapini lucreaza la un proiect care are in 
vedere ca problemele generate de litigiile comerciale 
sa fie solutionate de tribunale specializate.

Grapini sustine ca pentru inceput diferendele de natură 
comerciala vor intra in competenta unor cinci astfel de 
instanţe specializate.

Crearea unor astfel de tribunale care sa rezolve 
problemele comerciale face parte din planul de masuri 
pe care actualul ministru al mediului de afaceri si 
turismului doreste sa il implementeze si care tinteste 
eficientizarea activitatilor economice locale derulate de 
intreprinderile mici si mijlocii.

La realizarea acestor facilitati prin care se are in vedere clarificarea, simplificarea si reducerea duratei
procedurilor judecatoresti a participat si ministrul justitiei, Mona Pivniceru. In urma discutiilor care au
avut loc saptamana trecuta s-a decis, pe langa constituirea unei institutii specializate pe probleme
comerciale, revizuirea legislatiei, renuntarea la articolele legislative inutile si implicit pastrarea acelora de
impact pentru fiecare domeniu.

Contactat pentru o opinie pe acest subiect, avocatul Stelian Garofil, Deputy Managing Partner la Dragne & 
Asociatii, considera ca masurile descrise de ministrul Grapini nu vor putea fi implementate in curand, astfel 
incat sa produca rezultatele scontate, iar intentia de a reinventa instantele comerciale pare aproape 
imposibila.

Astfel, Stelian Garofil precizeaza ca, pana la intrarea in vigoare a actualului Cod Civil si a noului Cod de 
Procedura Civila, au existat in vechiul cod de procedura civila si legea privind organizarea judiciara dispozitii 
cu privire la infiintarea unor tribunale comerciale. Insa lipsa spatiilor, a dotarilor si a personalului au facut 
inaplicabile aceste prevederi.

Avocatul considera ca infiintarea a cinci tribunale comerciale la nivel national ar duce la blocarea actului de 
justitie, deoarece aceste instante ar trebui sa preia activitatea celor 43 de tribunale, care, in prezent, 
solutioneaza litigiile comerciale. “Este greu de crezut ca in aceste conditii se vor gasi resurse pentru a se 
asigura baza materiala si formarea unui corp de magistrati si personal auxiliar care sa permita unui numar 
limitat de instante sa solutioneze litigiile comerciale de pe intreg teritoriul Romaniei”.
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