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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea  

pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de 

asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 

 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

La 10 decembrie 2015 Parlamentul a adoptat Legea nr. 225 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative. Legea respectivă a creat un mecanism indispensabil pentru 

activitatea Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (în continuare – 

CNAJGS) – accesul on-line al CNAJGS la bazele de date ale autorităților administrației 

publice centrale și locale și altor instituții posesoare de registre de stat. Accesul respectiv 

este necesar în vederea îmbunătățirii mecanismului de verificare a veniturilor solicitanților de 

asistență juridică garantată de stat, fapt care va contribui la reducerea numărului situațiilor în 

care de asistența respectivă beneficiază persoane neîndreptățite (venitul acestora depășește 

venitul minim stabilit prin Hotărîre de Guvern sau situația financiară a cărora s-a îmbunătățit pe 

parcursul beneficierii de asistență juridică garantată de stat, precum și de la persoanele care au 

beneficiat de asistență juridică calificată gratuită parțial). 

În acest sens, Legea nr. 255 din 10 decembrie 2015 a completat art. 14 din Legea nr. 198-

XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat cu un alineat nou (51), 

care prevede expres următoarele: „Coordonatorii oficiilor teritoriale au dreptul să solicite şi să 

primească gratuit în regim on-line din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi 

locale, a instituţiilor posesoare de registre de stat informaţia necesară pentru verificarea 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat. Condiţiile de accesare a 

informaţiei menţionate vor fi stabilite prin acordurile încheiate între oficiile teritoriale ale 

Consiliului Naţional şi posesorul registrului de stat, conform legislației cu privire la registre și 

protecţia datelor cu caracter personal. Coordonatorii oficiilor teritoriale pot solicita eliberarea 

informației din registrele de stat și pe suport de hîrtie. În acest caz, deținătorul de registre de 

stat va putea încasa plata pentru eliberarea informației în condițiile stabilite de lege.”. 

Remarcăm că în prezent, CNAJGS are doar 4 oficii teritoriale și, respectiv, 4 coordonatori. 

Menționăm că, solicitarea informației de la CNAS prin demers oficial se practică rar în 

prezent, din considerentul că această procedură de lucru are o durată prea mare, ceea ce 

creează impedimente considerabile în verificarea veniturilor solicitanților de asistență juridică 

garantată de stat mai ales atunci cînd asistența respectivă trebuie acordată în temeiul art. 19 

alin. (1) lit. a) și lit. e) Legea nr. 198/26.07.2007 (în cazul cînd persoanele au nevoie de 

asistenţă juridică pe cauze penale, şi interesele justiţiei o cer, însă nu dispun de suficiente 

mijloace pentru a plăti acest serviciu, precum și în cazul cînd au nevoie de asistenţă juridică în 

cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ, însă nu dispun de suficiente 

mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind complexe din punct de vedere juridic sau 

procesual). 

 Conform art. 16 din Legea privind accesul la informație, termenul de examinare a 

solicitării este de 15 zile, existînd și posibilitatea de a prelungi termenul respectiv. Remarcăm că 

termenele stabilite nu pot fi aplicate în cazul asistenței juridice garantate de state, or, astfel 

apare riscul ca pînă la recepționarea răspunsului de la CNAS, asistența juridică garantată 

de stat să fie acordată unor persoane care de facto nu întrunesc condițiile pentru a 

beneficia de aceasta. Acest fapt duce la cheltuieli nejustificate de la bugetul de stat. 

Considerăm că, în situația în care este vorba despre respectarea dreptului constituțional 
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la libertatea individuală și siguranța persoanei (art. 25 Constituția R.M.), operativitatea 

reacționării organelor statului nu trebuie să se ciocnească de careva impedimente formale. 

Din considerentul că modul de funcționare și utilizare a fiecărui registru de stat la care 

CNAJGS are nevoie de acces gratuit în regim online este reglementat de cîte un act normativ 

separat, este necesară și modificarea sau completarea acestor acte normative. Astfel, urmare a 

modificărilor operate în legislație, deja au fost create premisele normative pentru accesul 

gratuit al  CNAJGS la bazele de date ale Agenției Relații Funciare și Cadastru. 

Promovarea proiectului Hotărîrii Guvernului privind la completarea pct. 4 din 

Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 are drept scop: 

- aducerea în concordanță a cadrului normativ cu Legea nr. 255 din 10 decembrie 2015; 

- asigurarea accesului gratuit în regim online a CNAJGS la Registrul de stat al evidenţei 

individuale în sistemul public de asigurări sociale; 

- realizarea acțiunii 3.1.1.(5) Elaborarea mecanismului de acces la bazele de date pentru 

verificarea capacităţii de plată a solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat din Planul 

de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-

2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

În prezent, CNAJGS nu are acces on-line la bazele la datele și documentele din Registrul 

de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, deoarece în conformitate 

cu prevederile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 489 din 8 iulie 1999 privind sistemul public de 

asigurări sociale, datele și documentele din Registrul menționat fac parte din categoria 

informației confidențiale. Casa Națională de Asigurări Sociale este obligată conform 

prevederilor art. 30 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter 

personal, să asigure confidențialitatea lor, precum și să ia măsurile organizatorice și tehnice 

necesare pentru protecția datelor cu caracter personal.  

Pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de 

asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000, conține noțiunea 

”contract de furnizare a informației - contract oneros, sinalagmatic, încheiat între furnizor 

(CNAS) şi o persoană fizică sau juridică, denumită solicitant cu privire la eliberarea de către 

furnizor a informaţiei cerute de către solicitant care achită plata (cu excepţia autorităţilor 

administraţiei publice, instanţelor judecătoreşti şi organelor de drept) şi îndeplineşte toate 

condiţiile stipulate în legislaţie şi în contract;”  

Avînd în vedere că modul de funcționare și utilizare a Registrului de stat al evidenţei 

individuale în sistemul public de asigurări sociale este reglementat prin hotărîre de Guvern, este 

necesară completarea Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 cu privire la crearea 

Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. 

În special, se propune completarea textului din paranteze de la noțiunea „contractului de 

furnizare a informației”, pentru a prevedea expres că CNAJGS va avea acces gratuit la registrul 

respectiv, la fel ca și autorităţile administraţiei publice, instanţele judecătoreşti şi organele de 

drept. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului atrage doar cheltuieli financiare referitor la încheierea 

acordurilor privind accesul la bazele de date dintre Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat şi instituţiile deţinătoare a unor asemenea baze de date, care vor fi compensate 

din mijloacele bugetare destinate asistenţei juridice garantate de stat.  
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Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare. 

Prezentului constituie cadrul normativ conex pentru Legea nr. 225 din 10 decembrie 2015 

pentru modificarea și completarea altor acte legislative și normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa 

în procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei www.justice.gov.md, la directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de 

acte normative remise spre coordonare. 

Menționăm că proiectul a fost susținut fără obiecții de către Ministerul Finanțelor și 

Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. 

Pe parcursul consultării publice a proiectului,  au parvenit recomandări de la Casa 

Națională de Asigurări Sociale. 

Nu au fost recepționate recomandări de la reprezentanții societății civile. 

Constatările expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie, în proiect nu au fost atestate incompatibilităţi 

cu standardele internaţionale anticorupţie, din textul proiectului nu rezultă promovarea unor 

interese/beneficii de grup sau individuale în detrimentul interesului public, nu au fost 

identificate cerinţe excesive care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea drepturilor sau 

obligaţiilor subiecţilor vizaţi. De asemenea, nu au fost identificate norme de trimitere, blanchetă 

sau în alb, capabile să genereze coruptibilitate.  
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