
Notă informativă 

la proiectul Hotărârii Guvernului  

„Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru 

declararea utilităţii publice de interes naţional a terenului cu suprafaţa de 

0,08 ha amplasat pe str. Lenin 185 mun. Comrat” 

 

  Proiectul de hotărîre a Guvernului „cu privire la constituirea Comisiei de 

cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a 

terenului cu suprafaţa de 0,08 ha , amplasat pe str. Lenin, nr. 185, mun. Comrat”, 

a fost elaborat în temeiul solicitărilor Curţii de Apel Comrat, susţinute de către 

Ministerul Justiţiei, şi urmăreşte asigurarea bunei funcţionări a Curţii de Apel 

Comrat.  

  Necesitatea transmiterii Curţii de Apel Comrat a terenului indicat mai sus  

este impusă de lipsa accesului de la strada centrală în sediul instanţei, actuala 

intrare efectuîndu-se printr-o trecere dosită, neamenajată, printre case de locuit, 

loturi de teren, ulicioare destul de înguste . Astfel, actuala intrare, prin 

caracteristicile sale, limitează şi creează dificultăţi accesului cetăţenilor, 

inclusiv şi al transportului (care din lipsă de spaţiu şi amenajare, pune în pericol 

şi viaţa pietonilor), în incinta şi, respectiv, pe teritoriul instanţei. Or, se 

consideră că, accesul liber la justiţie nu este doar un principiu formal declarat 

de normele constituţionale, dar presupune şi garantarea efectivă a sa, inclusiv 

prin asigurarea accesului fizic liber, a tuturor celor interesaţi, în sediul 

instanţelor de judecată, fără a pune în pericol viaţa, sănătatea şi alte drepturi 

garantate de normele naţionale şi internaţionale.  

Asigurarea accesului direct, dinspre strada principală a oraşului , către 

Curtea de Apel Comrat, va contribui la o bună funcţionare a instituţiei, 

asigurînd accesul liber, fără obstacole a cetăţenilor, colaboratorilor şi 

judecătorilor, fiind concomitent asigurate şi drepturile locatarilor din preajma 

instanţei. 

  Totodată, proiectul vine să asigure respectarea mecanismului de  declarare 

a utilităţii publice pentru terenul vizat, conform prevederilor art. 7 din Legea 

exproprierii pentru cauză de utilitate publicănr. 488 din 8 iulie 1999, precum şi 

pct. 2 şi 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 660 din 15 iunie 2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii 

publice a obiectului exproprierii. 
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