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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Denumirea 

Autorului 

avizului 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Consiliul de 

Mediere 

1.  Art. II – Legea nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală. 

Se propune la art.10, alin.(2), lit.a) după cuvintele „sau de avocat” se completează cu 

sintagma, „mediatorii înscrişi în Registrul de Stat al mediatorilor”, din următorul considerent:   

1. Potrivit art.58, alin.(2) din Constituţia  Republicii Moldova, cu privire la  Contribuţiile 

financiare ale cetăţenilor Republicii Moldova, “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure 

aşezarea justă a sarcinilor fiscale”. În sensul acestui articol, justificarea sarcinii fiscale a 

mediatorului trebuie să fie luată  în concordanţă cu noţiunea unui contribuabil, care îl defineşte 

Codul Fiscal al RM, şi statutul de mediator definit prin Legea nr.137 din 03.07.2015 cu privire 

la mediere. 

2. Pentru a deveni un contribuabil, mediatorul trebuie să aibă un venit impozabil. În sensul 

Legii nr.137, pentru a exercita profesia, mediatorul atestat, care a dobîndit calitatea în 

conformitate cu Legea nr.137, trebuie să-şi înregistreze locul desfăşurării activităţii, care este  

birou de mediere sau organizaţia de mediere  în Registrul de Stat al mediatorilor.  

3. Registrul este unica bază de date a mediatorilor care activează, ţinută de  Ministerul 

Justiţiei, actualizat de Consiliul de Mediere. Astfel, obţinerea atestatului, fără înregistrarea în 

Registrul de stat al mediatorilor unui sediu fie biroului de mediere fie organizaţiei de mediere, 

unde el este înscris în Lista, nu este temeiul suficient  pentru a deveni contribuabil impozitelor 

de stat, concomitent nu poate fi supus impozitării obligatorie. 

4. Un alt considerent este, că calitatea de mediator este compatibilă cu orice profesie, dacă 

nu există limitele stabilite prin alte legi. Astfel, mediatorul care deţine atestat, poate activa în 

alt domeniul şi va avea venit din altă sursă. Doar cel, care are locul pentru a desfăşura profesie 

de mediator, are venit obţinut din sursa de exercitare a  profesiei, cum sunt serviciile 

profesionale, şi este supus impozitării ca liberul profesionist. 

Nu se acceptă. 

Obligația persoanei care dorește 

să devină mediator, de a se 

înregistra în Registrul de stat al 

mediatorilor derivă din Legea nr. 

137 cu privire la mediere.  

Nu considerăm necesară 

dublarea acesteia în Legea nr. 1585 

din 27.02.1998. 

2.  Art.IV – Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06 iunie 2002. 

Referitor la completarea art.1334 alin.(1) cu propoziţie, care va duce la indivizibilitatea 
Se acceptă. 

Textul a fost exclus. 
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tranzacţiei considerăm  următoarele: 

1. Formula nouă vine în contradicţie cu propoziţia existentă a alineatului 1 din art.1334, şi 

poate crea confuzii la interpretarea şi aplicarea acesteia în ansamblu. Formulă nouă amînă 

posibilele examinări tranzacţiei prin prisma imprejurărilor şi  va duce doar la nulitatea  

tranzacţiei în întregime. Indivizibilitatea tranzacţiei va permite în viitor  să rămîn valabile 

viciile acesteia, prin prisma  imposibilităţii să fie lovită nulă în parte unor cauze ale acesteia. 

 Astfel, propunem să nu fie investită  formula propusă în art.1334, alin.(1) al Codului 

Civil ca să nu creeze interpretarea şi aplicarea eronată. 

2. În  sensul Codului Civil al României, la care se referă modificarea nominalizată, 

explicată în Notă informativă, cum este art.2274, alin.(2): „în cazul în care tranzacţia s-a 

încheiat pentru executarea unui act  anulabil, anularea tranzacţiei poate fi cerută doar de 

partea care la data încheierii tranzacţiei nu cunoştea cauza de anulabilitate”,  are prescripţie 

mai precisă referitor la împrejurările situaţiei în care poate fi aplicată  şi nu se pare  similară cu  

norma formulată pentru Codul Civil al Republicii Moldova. 

Procuratura 

Generală 

 a Republicii 

Moldova 

3.  In scopul asigurării respectării prevederilor art.2 alin.(4) al Codului de procedură 

penală, conform cărora normele juridice cu caracter procesual din alte legi naţionale pot fi 

aplicate numai cu condiţia includerii lor în codul respectiv, se propune completarea acestuia cu 

următoarele amendamente, după cum  urmează: 

Considerăm necesar completarea pct. 11) din alin.(l) al art.52 din cod 

cu sintagma: „şi ale mediatorului", prin care procurorul va fi abilitat cu atribuţia de 

soluţionare a abţinerilor sau recuzărilor mediatorului 

Nu se acceptă. 

Reieșind din faptul că 

mediatorul nu face parte din 

organele de urmărire penală și nici 

din  cele ale procuraturii și nici nu 

este parte la procesul penal, 

considerăm că nu este nici de 

competența Procurorului, nici a 

altor reprezentanți ai organelor de 

urmărire penală  „să soluționeze 

abținerile și recuzările 

mediatorilor”. Or, „abținerea 

mediatorului”  este o obligație a 

acestuia, consfințită în art. 5 alin. 

(1) din Legea cu privire la mediere, 

iar statutul acestuia nu prevede 

aplicarea instituției recuzării. 

Plus la aceasta, avînd în vedere 
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faptul că resursele financiare 

destinate medierii garantate de stat 

sînt gestionate de către Consiliul de 

mediere, considerăm  rațional  ca 

problema recuzării mediatorului 

garantat de stat să fie soluționată de 

către Consiliu. 

4.  De asemenea, în vederea asigurării dreptului de a cere recuzarea 

mediatorului de către părţi şi alte persoane participante la procesul penal, se propun 

următoarele completări: 

- articolul 57 alineatul (2) punctul 15) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 60 alineatul (1) punctul 4) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 62 alineatul (1) punctul 3) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 64 alineatul (2) punctul 14) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 66 alineatul (2) punctul 16) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 68 alineatul (1) punctul 6) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 74 alineatul (1) punctul 3) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 78 alineatul (1) punctul 7) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului"; 

- articolul 80 alineatul (1) punctul 3) se completează la final cu cuvîntul 

„mediatorului". 

Nu se acceptă. 

Art. 57 (2) 15) – Nu se acceptă. 

Reiterăm cele expuse la pct. 3 din 

prezenta sinteză. 

Mediatorul acordă servicii de 

mediere în baza contractului de 

mediere. Partea vătămată (art. 60) 

are dreptul să rezilieze contractul 

respectiv și să încheie un alt 

contract de mediere cu un alt 

mediator. Același lucru se referă și 

la: partea civilă (art. 62), bănuit 

(art. 64), învinuit, inculpat (art. 66), 

apărător (art. 68), partea civilmente 

responsabilă (art. 74), 

reprezentantul (art. 80) și 

reprezentantul  legal al victimei, 

părţii vătămate, părţii civile, 

bănuitului, învinuitului, 

inculpatului (art. 78). 

Plus la aceasta, dacă serviciile 

mediatorului sînt achitate din contul 

medierii garantate de stat, atunci 

partea se poate solicita instituției 

care a desemnat mediatorul 
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schimbarea acestuia. 

5.  Pentru implementarea prevederilor alin.(l) al art.37 al Legii cu privire la mediere, care 

prevede informaţia oferită mediatorului în cauzele penale propun următoarele completări: 

Alin.(l) al art.52 din cod se va completa cu pct.241 cu următorul cuprins: „241) asigură 

mediatorului, pînă la începerea procesului de mediere, cu acordul părţilor, prezentarea 

materialelor necesare derulării acestuia, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale". 

La fel, alin.(2) al art.57 din cod se va completa cu punctul 161 cu următorul cuprins: „161) 

asigură mediatorului, pînă la începerea procesului de mediere, cu acordul părţilor, 

prezentarea materialelor necesare derulării acestuia, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi 

penale". 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

6.  Pentru reglementarea condiţiilor şi limitelor participării mediatorului în cadrul procesului 

penal se propune completarea codului cu art.891 şi art.892, cu următorul cuprins: 

„ Articolul 891. Mediatorul 

(1) Mediatorul este persoană oficială, numită în modul stabilit de lege, care asistă părţile 

în procesul de mediere în vederea soluţionării conflictului dintre acestea. 

(2) Mediatorul este obligat: 

1) să asigure în procesul medierii respectarea principiilor de desfăşurare a procesului 

penal, inclusiv principiul neutralităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei, liberului 

consimţămînt, precum şi accesul liber şi egal la aplicarea procedurii de mediere; 

2) să întocmească tranzacţia de împăcare sau procesul-verbal privind încetarea procedurii 

medierii şi să le prezinte organului de urmărire penală sau instanţei de judecată, după caz. 

3) să nu admită ca tranzacţia de împăcare să conţină clauze contrare legii; 

4) să nu utilizeze informaţia obţinută în procesul medierii fără acordul în formă scrisă al 

părţii, la care aceasta face referire; 

5) mediatorul poartă răspundere, în condiţiile legii, pentru divulgarea informaţiei puse la 

dispoziţia sa în etapa de urmărire penală sau de judecare a cauzei penale. 

(3) Mediatorul are dreptul: 

1) să ia cunoştinţă de informaţiile privind părţile participante la mediere; 

2) să se informeze asupra fondului cauzei şi în acest scop să ia cunoştinţă de materialele 

cauzei penale în legătură cu obiectul medierii, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale 

sau judecarea cauzei, inclusiv să ceară să i se pună la dispoziţie materiale suplimentare, 

necesare pentru mediere; 

Nu se acceptă. 

Codul de procedură penală 

reglementează drepturile și 

obligațiile participanților la 

procesul penal. 

Atragem atenția asupra faptului 

că mediatorul nu este o parte la 

procesul penal. Procesul de mediere 

are loc în afara procesului penal și 

are drept efect suspendarea 

procesului penal pe durata medierii. 

Statutul mediatorului este 

reglementat în Legea cu privire la 

mediere, la care se face trimitere în 

art. 3441 CPP (proiectul prevede o 

completare în acest sens). 
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3) să beneficieze de întrevederi libere cu părţile, inclusiv cu persoana deţinută în condiţii 

confidenţiale, fără a i se limita numărul şi durata întrevederilor; 

4) să nu fie audiat în privinţa faptelor sau actelor, de care a luat cunoştinţă în cadrul 

procedurii de mediere, cu excepţia declaraţiilor în favoarea părţilor mediate sau atunci cînd 

divulgarea informaţiei are drept scop protejarea interesului superior al copilului sau prevenirea 

şi/sau curmarea unei infracţiuni, 

5) să ceară compensarea cheltuielilor suportate în legătură cu participarea la procesul 

penal în cauza respectivă şi repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului 

de urmărire penală sau ale instanţei; 

6) să primească recompensă pentru lucrul efectuat. 

(3) Mediatorul are şi alte drepturi şi obligaţii în condiţiile legii.  

 

Articolul 892. Incompatibilitatea mediatorului 

(1) Persoana nu poate participa în calitate de mediator : 

1) daca exista circumstanţe prevăzute la art.33 ale cărui prevederi se aplică în mod 

corespunzător; 

2) nu poate fi admis în calitate de mediator în cauzele penale ofiţerul de urmărire penală, 

procurorul, judecătorul, avocatul uneia dintre părţi, precum şi persoana incompatibilă în baza 

unor legi speciale 

3) dacă se află în relaţii de rudenie sau în alte relaţii de dependenţă de persoana care 

efectuează urmărirea penală, de judecător sau de vreuna din părţile la proces ori, după caz, de 

reprezentanţii lor; 

4) dacă nu este în drept să fie în această calitate în baza legii sau a sentinţei judecătoreşti; 

5) dacă se constată incompetenţa ei. 

 

(2) Participarea anterioară a persoanei în calitate de mediator nu exclude participarea ei 

ulterioară în aceeaşi calitate în raport cu aceeaşi persoană şi un alt proces penal. 

(3) Dacă pe parcursul medierii apare o circumstanţă de natură să afecteze neutralitatea 

sau imparţialitatea mediatorului, acesta este obligat să se abţină de la medierea litigiului şi să 

aducă acest fapt la cunoştinţa părţilor. 

(4) In cazul imposibilităţii soluţionării incompatibilităţii mediatorului în 

conformitate cu prevederile alineatului (3) al prezentului articol, recuzarea 
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mediatorului se soluţionează de organul de urmărire penală sau de instanţă de 

judecată, după caz şi hotărîrea asupra acestei chestiuni nu este susceptibilă de a fi 

atacată. 

7.  Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.303 din 21.04.2009 cu privire la aprobarea 

condiţiilor de achitare din contul statului a serviciilor de mediere în cauze penale, se instituie 

procedura şi condiţiile de efectuare a plăţilor în cauză. 

Luînd în consideraţie faptul că în unele cazuri statul suportă cheltuieli în cazul procedurii 

medierii, propunem ca acestea să fie incluse la pct. 1) din alin.(2) al art.227 din cod, cu 

completarea listei persoanelor care beneficiază de aceste plăţi cu cuvîntul „mediatorilor". 

Nu se acceptă. 

Mediatorul își desfășoară 

activitatea în baza  contractului 

încheiat cu părțile procesului de 

mediere. Respectiv, activitatea 

mediatorului este remunerată de 

către părți în baza prevederilor 

contractului dat.  

 Dacă una sau ambele părți nu 

au suficiente venituri pentru a 

remunera mediatorul, atunci acestea 

pot beneficia de serviciile unui 

mediator garantat de stat, în baza 

Hotărîrii Guvernului nr.303 din 

21.04.2009. 

Avînd în vede faptul că procesul 

de mediere se desfășoară în afara 

procesului penal, cheltuielile pentru 

activitatea mediatorului nu pot fi 

incluse în art. 227 CPP. 

8.  Luînd în consideraţie faptul că rezultatul medierii constituie încetarea urmăririi penale, 

este necesar includerea acestor prevederi în pct.l) din alin.(2) al art.285 din cod, care urmează 

să fie completat la final cu sintagma: „ , ori în cazul în care este aplicată procedura de 

mediere." 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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9.  In scopul eficientizării aplicarea procedurii de mediere se propune completarea Codului 

de procedură penală cu un capitol nou, III1, cu următorul cuprins:  

„Capitolul III1. PROCEDURA DE MEDIERE  

Articolul 5041. Noţiuni generale 

(1) Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre 

părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, în cazul învinuirii persoanei în săvîrşirea 

unei infracţiuni uşoare ori mai puţin grave, iar în cazul minorilor - şi a unei infracţiuni grave 

prevăzute la cap. II-VI din Codul penal, precum şi în cazurile prevăzute la art.276 alin.(l) din 

prezentul cod. 

(2) Participanţi la procesul de mediere sînt părţile şi mediatorul. Părţi în procesul de 

mediere pot fi atît persoane fizice, cît şi persoane juridice, inclusiv autorităţi publice şi se poate 

realiza de către unul sau mai mulţi mediatori. 

(3) Părţile participă la procesul de mediere personal sau prin reprezentant, ori 

reprezentant legal, recunoscuţi conform legislaţiei şi pot fi asistate de avocat, traducător, 

interpret. 

(4) Părţile pot recurge la mediere benevol, inclusiv după pornirea unui proces în 

instanţa judecătorească, convenind să soluţioneze, pe această cale, orice conflict în materie 

penală, precum şi materie civilă pasibil a fi soluţionat în limitele procesului penal. 

(5) Medierea poate fi solicitată de către oricare dintre părţi, iar cu acordul acestora şi 

de către instanţa judecătorească sau, după caz, de organul de urmărire penală. 

(6) Procedura medierii începe la data în care părţile aflate în conflict încheie 

contractul de mediere. In cazul în care una dintre părţi a propus lansarea procedurii de 

mediere, iar acceptul din partea celeilalte părţi nu a parvenit într-un termen de 15 zile, se 

consideră că medierea nu a fost acceptată şi procesul penal continuă conform  normelor 

generale. 

(7) Mediatorul va putea constata că părţile nu pot ajunge la un acord în cazul în care 

conflictul mediat nu se soluţionează în cel mult 3 luni de la data acceptării medierii, iar părţile 

nu solicită prelungirii procedurii de mediere. 

(8) Prelungirea termenului medierii pe o perioadă mai mult de 3 luni de zile poate 

avea loc doar cu acordul organului de urmărire penală sau al instanţei de judecată, după caz. 

(9) Părţile sînt în drept să renunţe la mediere în orice moment, fapt care se 

consemnează într-un proces-verbal, care se înmînează părţilor şi se prezintă organului de 

Nu se acceptă. 

Procesul de mediere este 

reglementată detaliat în Legea nr. 

327 cu privire la mediere. Proiectul 

propune expunerea în redacție nouă 

a art. 3441 alin. (4), astfel făcîndu-

se referință expresă la legea 

menționată.  

Drept urmare, principiile, 

etapele și regulile procesului de 

mediere vor fi aplicabile medierii 

penale, cu atît mai mult că legea 

menționată conține un articol 

consacrat medierii penale. 

Suplimentar, reiterăm  că 

procesul de mediere are  loc în 

afara procesului penal, cu 

suspendarea ultimului  pe durata 

medierii (dacă este una din 

situațiile prevăzute la art. 276 

CPP). 
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urmărire penală sau instanţei de judecată, după caz. 

(10) In cazul minorilor, garanţiile prevăzute de lege pentru desfăşurarea 

procesului penal trebuie asigurate, in mod corespunzător, si in cadrul procedurii 

medierii. 

Articolul 5042. Procedura medierii 

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa de judecată va asigura mediatorului, pînă 

la începerea procesului de mediere, fără a prejudicia desfăşurarea urmăririi penale, prezentarea 

materialelor necesare derulării acestuia, precum şi materialele suplimentare solicitate, 

(2) Examinarea judecătorească este suspendată pînă la finalizarea procedurii medierii, 

dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere, sau mai mult de 

termenul negocierilor, prelungit cu acordul organului de urmărire penală sau al instanţei de 

judecată. Procesul penal se reia din oficiu, la primirea tranzacţiei de împăcare sau al 

procesului-verbal privind încetarea procedurii medierii. 

(3) Dacă în rezultatul procedurii de mediere, părţile acceptă condiţiile formulate, ele 

semnează o tranzacţie de împăcare, contrasemnată de către mediator, care va include 

angajamentele asumate de părţi. 

(4) Desfăşurarea procesului penal în procesul urmăririi penale sau judecării cauzei 

penale este efectuată cu respectarea condiţiilor generale ale desfăşurării urmăririi penale sau 

ale judecării cauzei, care se aplică în mod corespunzător. 

Articolul 5043. Examinarea tranzacţiei de împăcare 

(1) Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească verifică, în prezenţa 

părţilor, dacă tranzacţia de împăcare a fost semnată conştient, benevol şi cu respectarea 

drepturilor părţilor . 

(2) în scopul asigurării confidenţialităţii procesului de mediere, în temeiul şi în 

condiţiile legii, mediatorul nu poate fi audiat în privinţa faptelor sau actelor de care a luat 

cunoştinţă în cadrul procedurii de mediere. Cu consimţămîntul scris al părţilor, mediatorul este 

în drept să facă declaraţii în favoarea părţilor mediate, însă darea declaraţiilor, în aceste cazuri, 

exclude participarea lui ulterioară în procesul de mediere. 

(3) în cazul în care organul de urmărire penală sau instanţa de judecată este convinsă 

de veridicitatea acordului de împăcare şi ajunge la concluzia că acesta a fost încheiat în mod 

liber, benevol, conştient, fără presiune sau teamă, încetează procesul penal. 

(4) Adoptarea hotărîrii în procesul urmăririi penale sau judecării cauzei penale este 
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efectuată cu respectarea condiţiilor generale procesual-penale, care se aplică în mod 

corespunzător. 

 10.  Cu referire la Codul contravenţional: 

Urmează de menţionat că articolele 26 si 29 din Codul contravenţional, la care se face 

referinţă în Art. XV din proiectul de lege, prevăd înlăturarea răspunderii contravenţionale în 

cazul împăcării victimei cu făptuitorul, însă reieşind din proiectul art.4551. - „Tranzacţia", nu 

este clar definit cine sunt părţile semnatare ale acestui act juridic, precum şi contravenţiile în 

privinţa cărora poate fi încheiată această tranzacţie, fapt care ar putea genera ideea că oricare 

proces contravenţional poate fi încetat ca urmare a unei tranzacţii. 

Se acceptă. 

Art. 26 a fost completat cu un 

temei nou de înlăturare a 

răspunderii contravenționale – 

încheierea tranzacției. 

Legea cu privire la mediere 

stabilește cu claritate că tranzacția 

se semnează de către părțile la 

procesul de mediere. Art. 35 alin. 

(2)  stabilește expres cine are 

calitatea de părți în acest proces. 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină  

11.  La Art. VII - Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr.l593-XV din 26.12.2002, la punctul 2 din 

proiect, modificarea articolului 3 la noţiunea de angajator, urmează a fi expusă în contextul 

completării acesteia cu sintagma „mediator". Astfel, acesta modificare va permite aducerea în 

concordanţă a acestei norme cu modificările expuse în prezentul proiect la Legea nr.l593-XV 

din 26.12.2002 şi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

12.  La art. III 
a) în pct. 1, enunţul: „după cuvintele „anumite cazuri" se completează cu cuvintele „de 

mediatori" urmează a fi exclus. În condiţiile Legii nr. 137 din 03 iulie 2015 cu privire la 

mediere, medierea este modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în 

cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor 

mediatori, iar mediatorul este persoana terţă, atestată în condiţiile prezentei legi, care asigură 

desfăşurarea procesului de mediere în vederea soluţionării litigiului dintre părţi. Mediatorul 

Nu se acceptă. 

a) Avînd în vedere faptul că 

mediatorul este obligat să sesizeze 

autoritățile competente cînd 

constată o încălcare a drepturilor 

copilului, considerăm că mediatorul 

contribuie astfel la ocrotirea 

drepturilor familiale și necesită a fi 
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este obligat să sesizeze autorităţile competente dacă constată o încălcare a drepturilor familiale 

sau a drepturilor copilului; 

b) prevederile pct. 1, pct. 3 şi pct. 4 urmează a fi uniformizate. În varianta propusă nu 

este clar stabilit dacă recomandarea autorităţii tutelare de a se adresa la mediator este 

obligatorie sau opţională. 

inclus în art. 7 alin. (2) din Codul 

familiei. 

b) O  „recomandare”  nu poate 

avea caracter obligatoriu.  Referitor 

la obligația autorității tutelare de a 

recomanda părților să se adreseze 

unui mediator – aceasta este 

obligatorie, părinții urmînd să 

decidă dacă doresc sau nu să se 

adreseze unui mediator. 

13.  La art. IV  
Punctul 5 urmează a fi exclus, deoarece prevederile propuse contravin art. 20 din 

Constituţia Republicii Moldova şi art. 5 din legislaţia procedurală civilă care asigură accesul 

liber la justiţie. Astfel, considerăm că dreptul la cerere de anulare a tranzacţiei trebuie oferit 

tuturor părţilor, pentru a mări şansele eliminării situaţiei de nulitate şi de a crea premize de 

legalitate a tranzacţiei. 

Se acceptă. 

Textul a fost exclus. 

14.  La art. VIII 
Conform proiectului se propune utilizarea sintagmei „intermediere a muncii” în loc de 

"mediere a muncii", fără a aduce argumente importante în favoarea propunerii respective. Mai 

mult ca atît, conform dicţionarului explicativ al limbii române, atît cuvîntul "mediere" cît şi 

"intermediere" semnifică mijlocire. Concomitent. în domeniul ocupării forţei de muncă în 

practica internaţională se utilizează sintagma "mediere a muncii", aceasta fiind un serviciu de 

ocupare a forţei de muncă, furnizat de serviciile publice de ocupare a forţei de muncă. Spre 

exemplu, conform Legii României nr. 76 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea, ocupării forţei de muncă, de asemenea, se utilizează sintagma", mediere a muncii", 

în acelaşi timp existînd şi Legea medierii. Ori, cuvîntul "medierea" poate fi utilizat în diferite 

domenii. 

Suplimentar menţionam, că "mediere a muncii" se utilizează nu doar în Legea nr.l02-XV 

din 13 martie 2003, ci şi într-un şir de acte normative secundare, instrucţiuni, ordine interne, 

fapt care ar însemna necesitatea ajustării cestora, ceea ce reprezintă un volum de lucru 

nejustificat. 

Nu se acceptă. 

Aducerea în concordanță a 

cadrului normativ conex nu poate fi 

stopată din cauza că sînt multe acte 

normative  departamentale ce 

necesită a fi modificate și se va crea 

„un volum de lucru nejustificat”.  

Argumentul dat este evaziv. 

Plus la aceasta, remarcăm că 

utilizarea noțiunii de „mediere a 

muncii” va crea confuzie cu 

noțiunea de „medierea litigiilor de 

muncă”. Or, societatea nu este 

suficient de informată referitor la 

procesul de mediere, ceea ce va 

crea confuzii atît în domeniul 
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medierii, cît și în domeniu dreptului 

muncii. 

De asemenea, nu considerăm 

justificată urmarea practicii 

imperfecte în acest domeniu a 

României. 

15.  La art. X 
În opinia noastră, completarea propusă la art.352 din Codul muncii este una conceptual 

greşită şi prin urmare, nu poate fi acceptată. In susţinerea acestei opinii invocam următoarele 

argumente: 

1) Potrivit prevederilor art.355 din Codul muncii, cererea privind soluţionarea litigiului 

individual de muncă se depune în instanţa de judecată. Instanţa de judecată va examina cererea 

de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la 

data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură 

civilă. Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la 

data emiterii. 

Conform prevederilor art.360 din Codul muncii, în situaţia în care părţile conflictului 

colectiv de muncă nu au ajuns la o înţelegere sau nu sînt de acord cu decizia comisiei de 

conciliere, fiecare din ele este în drept să depună, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

adoptării deciziei sau primirii informaţiei respective (art.359 alin.(8) şi (9)), o cerere de 

soluţionare a conflictului în instanţa de judecată. Instanţa de judecată va examina cererea de 

soluţionare a conflictului colectiv de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la 

data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură 

civilă. Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la 

data emiterii. 

Astfel, situaţia în care părţile unui litigiu individual de muncă sau ale unui conflict 

colectiv de muncă nu vor reuşi să soluţioneze aceste diferende prin intermediul organelor de 

jurisdicţie a muncii {prevăzute de art.351 din Codul muncii) nu este posibilă în practică. 

2) Medierea ca modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor individuale şi a 

conflictelor colective de muncă pe cale amiabilă poate fi aplicată doar pînă la examinarea 

cauzei în fond de către instanţa de judecată şi nicidecum după aceasta. Aceasta reiese atît din 

prevederile Legii cu privire la mediere nr.137 din 3 iulie 2015, cît şi din teoria dreptului 

Se acceptă. 

Articolul referitor la 

completarea Codului muncii a fost 

exclus din proiect. 
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muncii. 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătoreșt

i 

16.  Considerăm necesară excluderea sau revederea substanțială a normei instituite la alin.(1) art. 

1331 Cod Civil, avînd în vedere că a doua parte a normei în redacția propusă, “…chiar dacă 

aceste drepturi derivă din raporturi juridice diferite de cele ce fac obiectul litigiului dintre 

părți” – este susceptibilă de interpretări extensive, implicînd riscul prejudicierii drepturilor și 

libertăților unor terțe persoane, participante la raporturile juridice prescrise. Menționăm că 

nota informativă nu justifică în nici un fel necesitatea modificării propuse, motiv din care 

considerăm că în lipsa unor argument pentru adoptare, dar evidentele riscuri aferente aplicării 

ei  în practică, norma respectivă nu face a fi promovată. 

Se acceptă. 

Textul a fost exclus. 

17.  La punctul 3 al proiectului, propunem a include în  redacția propusă a alin. (2) al art. 1333 

CC după cuvîntul ”mediere” sintagma ”Codului de executare” – din motiv că condițiile de 

punere în executare sunt prevăzute anume de acest act legislativ și acesta va fi nemijlocit 

aplicat la punerea în executare silită a tranzacțiilor 

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 

18.         Referitor la propunerea legislativă care are ca obiect modificarea lit. f) a art. 11 a  

Codului de executare , în vederea asigurării caracterului uniform al terminologiei utilizate în 

domeniul arbitrajului internațional/străin, în contextul Legii nr.135 din 3 iulie 2015 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, prin care noțiunea de „arbitraj internațional” 

a fost substituită cu noțiunea de „arbitraj străin “,  precizăm că legea-cadru de reglementare în 

domeniu, Legea nr. 24 din 22.02.2008 privind arbitrajul comercial internațional, care are 

drept temei prevederile tratatelor internaţionale cu privire la arbitrajul comercial internaţional 

la care Republica Moldova este parte, precum şi ale Legii model din 1985 privind arbitrajul 

comercial internaţional, adoptată de Comisia ONU pentru Dreptul Comercial Internaţional, 

aprobată de Adunarea Generală a ONU şi propusă spre utilizare în legislaţiile naţionale,  

operează cu noțiunea de ”hotărâre de arbitraj internaţional”. 

        De asemenea, după cum este argumentat în studiile de specialitate, noţiunile de 

”hotărâre de arbitraj internaţional” şi ”hotărâre arbitrală străină” nu sunt identice şi aplicarea 

lor corectă are importanţă pentru sensul atribuit normelor care operează cu aceşti termini. Or, 

potrivit Art. I (1) din Convenţia de la New York din 10 iunie1958, calificativul de hotărâre 

(sentinţă) arbitrală ”străină” în raport cu teritoriul Republicii Moldova se referă la două 

categorii de hotărâri arbitrale: (i) hotărârile arbitrale care au naţionalitatea unui alt stat fiind 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă pentru art. 

11 lit. f) din Condu de executare are 

drept scop aducerea în concordanță 

a acesteia cu prevederile Legii nr. 

135 din 3 iulie 2015 pentru 

modificarea și completarea unor 

acte legislative. 
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pronunţate pe teritoriul unui alt stat decât Republica Moldova  și (ii) hotărârile arbitrale 

pronunţate pe teritoriul Republicii Moldova dar care nu sunt ”naţionale” pentru că nu sunt 

guvernate de legislaţia arbitrală a Republicii Moldova. 

19.            Apreciem ca fiind  inoportună propunerea de modificare a art. 191 alin. (1) lit. b) și art. 

212 alin. (2)  al  Codului de procedură civilă, întrucît inițiativa legislativă exclude 

posibilitatea încheierii cărorva tranzacții între părțile litigiului fără participarea mediatorului, 

condiționînd  indirect recurgerea de către părțile litigante la mediere, ceea ce contravine 

Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului, care consacră medierea ca 

fiind o procedură facultativă, alternativă și informală, precum și principiilor de bază ale 

procesului de mediere, reglementate expres în Legea  nr. 137 cu privire la mediere 

din  03.07.2015. (art. 4 lit. a), c)). În acest sens, ar fi oportună completarea articolelor 

menționate cu prevederile în redacția propusă și nu substituirea celor existente la moment. 

Se acceptă. 

Proiectul a fost modificat  

astfel, încît să fie menținută 

posibilitatea actuală de a încheia 

tranzacția și fără participarea 

mediatorului.  

Articolele invocate au fost 

reexaminate. 

 

20.  Cît privește completarea Capitolului XLV al Codului de procedură civilă cu prevederi 

noi de reglementare a “Procedurii de confirmare a tranzacției încheiate în scopul prevenirii 

unui proces civil și de eliberare a titlului de executare silită a acesteia”, vom menționa 

următoarele: 

În mod prioritar remarcăm faptul că noțiunea de “titlu de executare silită” nu se 

regăsește în legislația națională, astfel întru asigurarea uniformizării terminologiei utilizate, 

optăm pentru substituirea în normele de completare prevăzute la p. 19 al proiectului a 

termenului  de “titlu de executare silită” cu termenul de “titlu executoriu”, care este 

consacrat de normele din CPC și Codul de executare. 

Se acceptă cu mențiunea că 

noțiunea de „titlu de executare 

silită” se utilizează în raport cu 

hotărîrile arbitrale (art. 35, art. 169 

alin. (1) lit. d) și Cap. XLIV din 

CPC). 

21.  - alin. (1) al  art. 487 în redacția propusă creează incertitudini în ceea ce privește cercul 

subiecților care întrunesc calitatea de persoană  interesată ce poate depune cererea de 

confirmare a tranzacției.  Or, ar putea exista situații cînd tranzacția cuprinde mai multe 

prevederi, fiecare dintre părți fiind interesată doar de unele dintre ele. Redacția propusă la 

articolul menționat nu oferă soluții certe pentru astfel de situații, și nici nu face claritate 

asupra posibilității eliberării mai multor titluri executorii în temeiul unei tranzacții. Aceste 

aspect trebuie regîndit, pentru a preveni dificultățile în aplicarea normelor. 

Nu se acceptă. 

Precizăm că în proiect se 

utilizează noțiunea de „parte 

interesată”, adică partea la procesul 

de mediere, ale cărei cerințe 

stabilite în tranzacție nu au fost 

executate benevol de partea care s-a 

obligat să o facă. 

Tranzacția nu poate fi învestită 

parțial cu formulă executorie, or, 
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tranzacția este indivizibilă. 

În cazul în care unele prevederi 

ale tranzacției au fost deja 

executate, partea care le-a executat 

va prezenta dovada executării 

respective. 

22.  - Provoacă anumite incertitudini și utilizarea noțiunii de pîrît, în contextul determinării 

instanței competente pentru confirmarea tranzacției, în cazul cînd tranzacția este încheiată de 

părți  ”în scopul prevenirii unui proces civil”, așa cum este prevăzut la art. 487 alin. (1), 

întrucît calitatea de pîrît, potrivit art. 59 CPC o are partea în proces  (persoană fizică sau 

juridică) prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material 

litigios. 

Nu se acceptă. 

Părțile unui proces civil sînt 

reclamantul și pîrîtul. Odată ce , 

pentru confirmarea tranzacției 

persoana se adresează instanței de 

judecată, rezultă că deja a apărut un 

litigiu în legătură cu refuzul 

celeilalte părți de a executa benevol 

tranzacția respectivă. 

Drept urmare, este logic ca, la 

momentul dresării în instanța de 

judecată pentru confirmarea 

tranzacției, părțile să fie numite 

„reclamant” și „pîrît”. 

23.  - La alin. (1) art. 488 la lit. c) și f), semnalăm dublarea prevederilor, or, prin date de 

contact ale părții interesate se are în vedere tocmai numărul de telefon, numărul de fax, 

poșta electronica și alte date de contact.  

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

24.  - Cît privește alin. (2) al aceluiași articol care reglementează actele ce urmează a fi 

anexate la cererea privind confirmarea tranzacției, remarcăm că nu este instituită în nici un 

mod necesitatea probării/verificării dacă condițiile tranzacției  nu au fost executate benevol 

(total sau în parte).  Astfel, rămîne loc pentru situații, în care eliberarea titlului executoriu se 

va realiza chiar dacă tranzacția a fost deja executată. Mai mult, avînd în vedere că, potrivit 

art. 489 alin.(1),  cererea respectivă se examinează fără citarea părților,  rămîne opacă 

modalitatea prin care instanța va stabili temeiurile de neconfirmare a tranzacției (spre 

exemplu, neafectarea drepturilor terțelor persoane sau ale copilului minor), avînd la 

dispoziție doar actele enumerate la alin. (2) art. 488. Aplicarea reglementărilor propuse ar 

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 
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putea genera situații de  abuz, motiv din care consideram imperios necesar a revedea 

conținutul acestui articol. 

25.  - În vederea optimizării activității de executare silită a titlurilor executorii eliberate de 

instanța judecătorească, optăm pentru completarea lit. c) alin. (1) art. 490 cu sintagmele ” 

numărul de telefon, numărul de fax, poșta electronica și alte date de contact.” – or, aceste 

elemente sunt cunoscute instanței de judecată din cererea înaintată, astfel reproducerea lor în 

documentul executoriu nu va crea careva dificultăți.  

Se acceptă. 

Textul a fost completat. 

26.  - precizăm că formularea propusă la art. 490 alin. (1) lit. f) și alin. (2) al aceluiași 

articol, pe lîngă aspectele de neclaritate și imprecizie a textului, creează incertitudine vis-à-

vis de momentul în care încheierea de confirmare a tranzacției devine definitivă și executorie. 

Astfel, considerăm necesar a indica că titlul executoriu necesar pentru executarea silită a 

tranzacției se va elibera după devenirea definitivă a încheierii judecătorești. 

Se acceptă parțial. 

Faptul că titlul executoriu se 

eliberează după devenirea 

definitivă a încheierii judecătorești 

derivă din interpretarea alin. (1) f) 

și alin. (2) din art.490. 

 27.            Atragem atenția asupra faptului că redacția nouă a alin. (1) art. 4551 al Codului 

Contravențional nu se corelează cu celelalte dispoziții ale aceleași norme (alin. (2)) și este în 

contradicție cu scopul legii contravenționale (apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale 

persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluţionarea 

cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii.) În acest 

sens, optăm pentru expunerea alin. (1) art. 4551 în următoarea redacție : 

“(1) În cauzele contravenţionale prevăzute la art. 29 Cod Contravențional, instanţa de 

judecată, pînă la punerea pe rol a cauzei, în termen de cel mult 3 zile de la data repartizării 

cauzei, la solicitarea părţilor, adoptă o încheiere prin care dispune suspendarea cauzei 

contravenționale și inițierea procedurii medierii, în condiţiile Legii cu privire la mediere 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

 

 

 

 

Ministru                                                     Vladimir CEBOTARI 


