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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Denumirea 

autorității/insti

tuției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Consiliul 

Național 

pentru 

Asistență 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

1. Modificările şi completările propuse la art. 3 alin.(1),lit. d); 6, alin.(2
3
), lit.b) și la 

art.8 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările 

ulterioare,  urmează a fi revizuite după cum urmează: 

 la art.3 alin. (1), lit. d), prepoziția  “precum” din sintagma „ precum și a 

Oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat”      urmează a fi exclusă; 

Se acceptă. 

2.  art. 6, alin. (2
3
), lit. b), după cuvintele ” executorilor judecătoreşti” se 

completează cu cuvintele ”Oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat”, din considerentul că în articolul 

respectiv, ca persoane cu drept de li se elibera informația sunt enumerate 

organele respective, ci nu conducătorii acestora. 

Se acceptă. 

3.  Art. 8, alin. (3) se completează cu ”Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional 

pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat” după sintagma ”organele fiscale”, 

ci nu ca urmare a substituirii sintagmei ”oficiile de executare ale 

Departamentului de executare”, or, aceste organe , conform modificărilor au o 

altă denumire. 

Se acceptă. 

4. Modificările și completările propuse la Codul de executare al Republicii Moldova 

nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, urmează a fi 

revizuite după cum urmează: 

 La art.11 lit. n), sintagma “deciziile coordonatorilor oficiilor teritoriale ale 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat ”, urmează a fi 

completată cu sintagma “privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea 

asistenței juridice garantate de stat”.  

Necesitatea introducerii acestei concretizări este justificată prin faptul că 

Se acceptă. 
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coordonatorii Oficiilor teritoriale  adoptă mai multe categorii de decizii, însă 

doar cele menționate la lit.n), vor constitui documente executorii şi se vor 

executa conform normelor stabilite de Codul de Executare al RM. 

5.  Art. 15 se completează cu litera h) cu următorul cuprins: ,,h) de restituire a 

cheltuielilor legate de acordarea asistenței juridice garantate de stat. 

Completarea respectivă este necesară pentru reglementarea juridică a situației în 

care, cererea debitorului privind contestarea deciziei va fi admisă parțial, fiind 

modificat cuantumul sumei ce urmează a fi restituită și instanţa va elibera un 

titlu executoriu în corespundere cu dispozitivul hotărîrii pronunțate. 

Titlul executoriu emis în temeiul unei asemenea hotărîri va fi prezentat de către 

instanța de judecată, din oficiu, spre executare.   

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

6.  Art. 37, alin. (7) se completează cu litera f) cu următorul cuprins: 

,, f) restituirea cheltuielilor legate de  acordare a asistenței juridice garantate 

de stat.  

Art. 37, alin. (7) prevede cazurile în care creditorii sînt scutiți de obligaţia 

avansării taxelor pentru efectuarea din oficiu a actelor executorului judecătoresc. 

Din considerentul că cheltuielile legate de  acordarea asistenței juridice 

garantate de stat constituie sume ce sunt vărsate în contul statului, de această 

scutire vor beneficia și Oficiile teritoriale. 

Nu se acceptă. 

Conform art. 37, alin. (7) lit. 

e) Cod de executare, De obligaţia 

avansării taxelor pentru 

efectuarea din oficiu a actelor 

executorului judecătoresc sînt 

scutiţi creditorii conform 

documentelor privind încasarea 

sumelor în beneficiul statului şi 

confiscările. 

Reieșind din faptul că atît 

CNAJGS, cît și oficiile sale 

teritoriale au statut de persoane 

juridice de drept public, iar 

sumele legate de acordarea 

asistenței juridice garantate de 

stat se încasează în beneficiul 

statului, deciziile acestora se 

încadrează în lit. e) menționată 

supra. 

Astfel, art. 37 din Codul de 
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executare nu necesită a fi 

completat. 

7. Completarea punctului 2.8.3, alin. (2) din anexa la Legea nr.393-XVI din 8 

decembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile 

prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.18-20, art.61), va fi revizuită în 

vederea înlocuirii sintagmei“, coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”, cu sintagma „ Oficiile 

teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat”.  

Se acceptă. 

8. Completările la Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 

614), cu modificările ulterioare, la art. 14, alin. (2), cu literele d
1 

și d
2 

; la art. 23, 

alin.3) și la art. 25, alin., alin. (3
1
), (3

2
) sunt susținute parțial, cu unele intervenții: 

 Art. 14 urmează a fi completat cu alin. (5
1
), ci nu cu alin. (2

1
), pentru a respecta 

ordinea prezentării organelor și funcțiile ce le revin. Respectiv, deoarece despre 

coordonatorii oficiilor teritoriale și atribuțiile lor se fac mențiuni la alin. (4), (5), 

respectînd consecutivitatea, va fi mai rezonabil ca alin. (5
1
) să reglementeze 

acest drept al coordonatorilor. 

Se acceptă. 

 

 

9.  Completările propuse la art. 14, alin. (5
1
) vor fi revizuite în vederea enumerării 

exhaustive a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor  

deţinătoare de registre de stat care urmează să pună la dispoziția coordonatorilor 

Oficiilor Teritoriale în regim on-line și gratuit informaţiile relevante pentru 

procedura de verificare a veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată 

de stat,  prin introducerea  sintagmei  “inclusiv Inspectoratul Fiscal Principal de 

Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Tehologiilor 

Informaționale, Agenția Relații Funciare și Cadastru, pentru evitarea invocării 

eventualelor interpretări inutile. 

Se acceptă. 

 

10.  Propoziția a doua a art. 14, alin. (5
1
), va fi modificată în vederea substituirii 

sintagmei „Consiliul Național”, cu sintagma „Oficiile teritoriale ale Consiliului 

Național”. Această modificare este justificată prin faptul că Oficiile sunt 

subiecte de drept distincte și doar ele vor accesa aceste informații, prin urmare 

angajamentele urmează a fi luate nemijlocit de ele, dar nu de Consiliu, care nu 

Se acceptă. 
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utilizează în propria activitate accesul la aceste registre. 

11.  La art. 23 alin. (3), după cuvintele ,, asistenței juridice ,, se completează cu 

cuvintele ,,calificată , fapt despre care nu a fost informat oficiul teritorial ”, 

precum și după cuvintele ,,de acordare a asistenţei juridice” se completează cu 

cuvintele ” garantate de stat, suportate din momentul îmbunătățirii situației 

financiare ale acesteia”, deoarece sintagma garantat de stat semnifică prin sine 

faptul că cheltuielile sunt garantate de stat.  

Se acceptă. 

Textul propus a fost redactat. 

12. Completarea cu art. 23
1 

a Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat, este susținută parțial, cu următoarele intervenții: 

 Alin. (2), lit. b) va fi completat, după cuvintele “contenciosului administrativ”, 

cu sintagma “, respectînd procedura prealabilă.” Această procedură oricum 

este obligatorie. Practic acel termen de 30 de zile oferit pentru executare 

benevolă va fi și termenul de depunere a cererii prealabile la Oficiul Teritorial 

sau la CNAJGS. Astfel, în cazul intenției debitorului de a contesta, Oficiul 

teritorial va fi la curent cu faptul că persoana are o asemenea intenție și nu va 

purcede la executarea silită. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

13.  Conținutul propus la alin.(3) va fi transferat în alin. (4), cu completarea 

cuvîntului  „irevocabilă”, după cuvîntele”definitivă şi” de la lit. b). 

Se acceptă. 

 

14.  Alin.(3) va avea următorul cuprins: “În caz de recunoaștere a datoriei și 

achitare benevolă a sumei solicitate, persoana vizată în decizie trebuie să 

prezinte Oficiului teritorial dovada achitării în termen de 7 zile din momentul 

achitării.” 

Se acceptă parțial. 
Textul a fost redactat. 

Termenul de 7 zile a fost înlocuit 

cu  termenul de 30 de zile, care 

este stabilit la alin. (2), deoarece 

este termenul  în care persoana 

poate recunoaște sau nu datoria. 

15.  Alin.( 5) va avea conținutul propus la alin.(4) cu introducerea sintagmei ” 

teritorial privind  restituirea cheltuielilor legate de acordarea asistenței 

juridice garantate de stat costituie titlu executoriu din data devenirii ” după 

cuvîntul „Oficiului”. 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

16.  Alin. (6) va avea conținutul propus la alin.(5) cu substituirea  sintagmei               

”alin.(2), lit.a) ”, cu sintagma  „alin. (3)”. 

Nu se acceptă. 

Drept urmare a redactării alin. 

(5), alin. (6) a fost comasat cu 
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acesta.  

17. 

 
 Alin. (7) va avea conținutul propus la alin.(6).  Sintagma ” în baza deciziei 

respective, în ordinea procedurii de executare silită, se va urmări doar suma 

stabilită prin hotărîrea definitivă a instanţei de judecată.”, va fi substituită cu 

sintagma „ instanţa de judecată va elibera un titlu executoriu în corespundere 

cu dispozitivul hotărârii pronunțate. Titlul executoriu emis în temeiul unei 

asemenea hotărîri va fi prezentat de către instanța de judecată din oficiu spre 

executare, în conformitate cu art. 15 alin. 2) al  Codului de executare.” 

 

Nu se acceptă. 

Drept urmare a acceptării 

propunerii CNAJGS de a 

completa art. 15 din Codul de 

executare cu prevederea 

referitoare la transmiterea spre 

executare, din oficiu, de către 

instanța de judecată a titlului 

executoriu în pricinile ce țin de 

încasarea cheltuielilor pentru 

acordarea asistenței juridice 

garantate de stat, nu este necesară 

repetarea acestei prevederi (în 

altă formulare) în cadrul acestui 

alineat.  

De asemenea, remarcăm că și 

în Legea contenciosului 

administrativ este reglementat 

modul de transmitere a titlului 

executoriu de către instanța de 

contencios administrativ. 

18. Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, nr. 225 din 30.05.2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art. 451), cu 

modificările ulterioare, urmează a fi modificat după cum urmează: 

În  art. 96, alin. (2), propoziția a 2-a: “Sumele respective se transferă în 

contul oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat”, se substituie cu următorul conţinut: “Sumele respective vor fi 

încasate de la partea care a pierdut procesul în conformitate cu Legea cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat.” 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 

Procuratura 

Generală 

19. La articolul I, pct. 3 prin care se propun amendamente la art. 8 din Legea cadastrului 

bunurilor imobile, prevederile expuse nu se regăsesc la articolul indicat și nu este 
Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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clară necesitatea substituirii sintagmelor expuse și nu completarea cu acestea. 

20. La articolul III, ținînd cont de prevederile punctului 2.8.3 se constată indicat greșit 

alineatul (2) în loc de (6). 

Se acceptă cu mențiunea că pct. 

2.8.3 nu conține alin. (6). În 

situația în care se are în vedere 

alin. (6) de la pct. 2.8.2 – 

proiectul a fost completat. 

21. La articolul IV, pct. 3, care propune completări pentru Legea cu privire la asistența 

juridică garantată de stat la art. 23
1
 alin. (4), ținînd cont de amendamentele propuse 

pentru art. 11 din Codul de executare, considerăm oportun înlocuirea cuvintelor 

”titlu executoriu” cu cuvintele ”document executoriu”. 

Se acceptă. 

 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

22. La art. IV (referitor la modificarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistența juridică garantată de stat) la pct. 1 (modificarea și completarea art. 14), în 

alin. (2
1
) de exclus cuvîntul ”gratuit”, deoarece nici o cheltuială bugetară nu poate fi 

aprobată fără stabilirea sursei de finanțare, conform prevederilor art. 131 alin. (6) din 

Constituția Republicii Moldova. Urmează a fi argumentate cheltuielile pentru 

implementarea acestui proiect prin completarea Notei informative cu fundamentarea 

economico-financiară, conform prevederilor Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 

2001 privind actele legislative. 

Nu se acceptă. 

Prin intermediul prezentului 

proiect nu se creează baze de 

date noi, ci se acordă acces la 

baze de date deja existente, 

modul de gestionare a cărora nu 

se va modifica din cauza că va 

apărea încă un utilizator al 

acestora. Respectiv, nici 

cheltuieli suplimentare nu vor fi. 

De asemenea, menționăm 

faptul că în legislație deja există 

suficiente exemple de situații în 

care, pentru unii utilizatori  

accesul la bazele de date este 

gratuit.  

A se vedea art. 8 alin. (4) din 

Legea nr. 1543 din 25.02.98; pct. 

2.8.3 alin. (2) din Legea nr. 393 

din 08.12.06, etc. 

23. La art. IV (referitor la modificarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistența juridică garantată de stat) la pct. 1 (modificarea și completarea art. 14), în 
Se acceptă. 
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alin. (2
1
) de substituit sintagma ”din domeniul” cu sintagma ”cu privire la registre 

și”. 

24. La art. IV (referitor la modificarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistența juridică garantată de stat) la pct. 3 (completarea cu art. 23
1
) în alin. (1) și 

(3) de concretizat ”10 zile” și ”30 zile”, lucrătoare sau calendaristice. 

Nu se acceptă. 

Termenele utilizate în proiect 

se referă la zile calendaristice. 

Regulile generale cu privire la 

calcularea termenelor sînt 

stabilite în Titlul IV Cod civil. 

Astfel, conform art. 265 Cod 

civil, dacă ultima zi a termenului 

este o zi de duminică, de sîmbătă 

sau o zi care, în conformitate cu 

legea în vigoare, la locul 

executării obligației este zi de 

odihnă, termenul expiră în 

următoarea zi lucrătoare. 

Drept urmare, nu considerăm 

necesară concretizarea tipului 

zilelor. 

25. În Nota informativă la compartimentul ”Condițiile ce au impus elaborarea 

proiectului și finalitățile urmărite” nu este corect dat numărul Legii 231 din 25 

noiembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 2011-2016. 

Se acceptă. 

Agenția Relații 

Funciare și 

Cadastru 

26. În rezultatul examinării proiectului prezentat s-a constatat că modificările și 

completările care se propun a fi operate în art. 8 alin. (3) al Legii cadastrului 

bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.98, s-au efectuat nu la redacția actuală a 

Legii cadastrului bunurilor imobile, ce la cea care era în vigoare în anul 2006. Din 

acest considerent, recomandăm modificarea pct. 3) al Art. I din proiect și expunerea 

acestuia cu următorul conținut: 

”3. La art. 8: 

la alin. (3) după cuvintele ”organele procuraturii,” de completat cu cuvintele 

”coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului Național de Asistență Juridică 

Se acceptă. 

Textul a fost redactat. 
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Garantată de Stat,”. 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

27. Opinăm că art. III din proiect, pct. l şi pct.5 din art. V din proiect, sunt în 

contradicţie cu imperativele legislaţiei în vigoare şi, în consecinţă, atrag 

excluderea acestora din proiect. 

In cauze penale, mecanismul de recuperare a cheltuielilor respective a fost 

instituit prin art.229 C.proc.pen. al RM. In cauze contravenţionale, mecanismul 

respectiv este reglementat în conţinutul art.383 C.Co. al RM. In cauze non-penale, 

acest mecanism este reglementat, în special, la alin.(2) art.96 C.proc.civ. al RM. 

Din această perspectivă, emiterea deciziei de către coordonatorul Oficiului 

Teritorial, este neîntemeiată şi dublează recuperarea (încasarea) cheltuielilor, 

întrucât recuperarea cheltuielilor respective se dispune prin actul de dispoziţie al 

instanţei judecătoreşti, care, în conformitate cu art. 11 CE, constituie document 

executoriu. 

Totodată, competenţa instanţei judecătoreşti nu poate fi delegată, iar 

coordonatorul OT, nu poate substitui instanţa judecătorească (art.114 din Constituţia 

RM). Or, conform art.229C.proc.pen., „(3) Instanţa poate elibera de plata 

cheltuielilor judiciare, total sau parţial, condamnatul sau persoana care trebuie 

să suporte cheltuielile judiciare în caz de insolvabilitate a acestora sau dacă plata 

cheltuielilor judiciare poate influenţa substanţial asupra situaţiei materiale a 

persoanelor care se află la întreţinerea lor. (4) In cazul condamnării cîtorva persoane 

în aceeaşi cauză, cheltuielile judiciare se repartizează în dependenţă de 

vinovăţia, gradul de răspundere şi situaţia materială a fiecăreia din ele. (5) în 

cazul încetării urmăririi penale în urma împăcării părţii vătămate cu învinuitul, 

inculpatul, instanţa de judecată poate trece cheltuielile judiciare în sarcina părţii 

vătămate, a învinuitului, inculpatului sau numai a uneia din părţi. (6) în caz de deces 

al condamnatului pînă la intrarea în vigoare a sentinţei, cheltuielile judiciare nu pot 

fi puse în sarcina succesorilor lui. (7) în cazul condamnaţilor minori, pot fi 

obligaţi la achitarea cheltuielilor judiciare părinţii sau tutorii minorului 

condamnat dacă se constată că ei au avut neajunsuri serioase la îndeplinirea 

obligaţiilor lor faţă de minor. 

In altă privinţă, în nota informativă se punctează ipoteza în care instanţa nu s-a 

pronunţat asupra obligaţiei părţii de a restitui aceste cheltuieli. In asemenea condiţii, 

Nu se acceptă. 

Subliniem faptul că 

mecanismul de recuperare a 

cheltuielilor pentru AJGS, propus 

prin intermediul prezentului 

proiect, nu dublează și nici nu 

substituie actualul  mecanism, 

reglementat de art. 229 din Codul 

de procedură penală, art. 383 din 

Codul contravențional, art. 96 din 

Codul de procedură civilă ș.a. 

acte legislative și normative,  ci îl 

completează, instituind o 

procedură aparte de recuperare a 

cheltuielilor în situațiile 

prevăzute la art. 22 și 23 alin. (2) 

și (3) din Legea nr. 198 din 26 

iulie 2007. 

Astfel, în procesul civil, penal 

și contravențional, instanța de 

judecată, ca și în prezent, va 

decide prin hotărîre referitor la 

modul de suportare a 

cheltuielilor, iar în cazul în care 

acest aspect va fi omis, instanța 

va emite o hotărîre suplimentară.  

Mecanismul propus de 

prezentul proiect, adică emiterea 

unei decizii de către 

coordonatorul oficiului teritorial 

privind restituirea cheltuielilor 

http://art.229c.proc.pen/
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considerăm că devin incidente dispoziţiile art.250 C.proc.civ., ale art.385 şi art.401 

din C.proc.pen., ale Legii nr.1545 din 25.02.1998 privind modul de reparare a 

prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti. 

În alt context, în nota informativă se specifică, printre altele, că: „în vederea 

eficientizării procesului de recuperare al cheltuielilor statului pentru AJGS, 

prezentul proiect propune instituirea unui mecanism mai eficient şi mai simplificat 

decât cel existent la momentul actual". Sub acest aspect, menţionăm că 

coordonatorul OT nu poate aplică măsuri asiguratorii, ceea ce este necesar în cazul 

recuperării cheltuielilor, indiferent de natura acestora. Măsurile asiguratorii pot fi 

aplicate doar de către instanţa judecătorească, iar emiterea deciziei de către 

coordonatorul OT privind recuperarea cheltuielilor şi neaplicarea măsurilor de 

asigurare, marchează imposibilitatea recuperării acestor cheltuieli, întrucât persoana 

vizată poate înstrăina/tăinui bunurile pasibile urmăririi silite, indiferent de termenul 

acordat persoanei vizate pentru achitarea benevolă, prezentarea confirmării achitării 

etc. 

Prin prisma practicii execuţionale, intervenţia legislativă nuanţată în proiect, nu-

şi dovedeşte eficienţa, dar dimpotrivă, va submina eficienţa mecanismului existent şi 

va crea confuzii semnificative, de natură să compromită mecanismul existent în 

ansamblu. 

legate de AJGS, care va avea 

forță de document executoriu, se 

va aplica doar în cazurile în care 

se va atesta că beneficiarul 

asistenței a obținut AJGS 

prezentînd informații false sau 

dacă beneficiarul a tăinuit faptul 

că situația lui financiară s-a 

îmbunătățit pe parcursul 

procesului, precum și în cazul în 

care beneficiarului asistenței 

juridice i s-a oferit asistență 

calificată gratuită parțial, iar 

acesta refuză să achite partea ce-i 

revine din costuri.  

Deciziile coordonatorilor 

oficiilor teritoriale ale CNAJGS 

vor putea contestate în 

conformitate cu Legea 

contenciosului administrativ 

nr.793-XIV din 10 februarie 

2000. În cazul în care vor fi 

contestate în instanţa de judecată, 

reclamanţii vor putea solicita 

instanţei suspendarea acestor 

decizii, pînă la soluţionarea 

definitivă a cauzei, în 

conformitate cu prevederile art. 

21 din Legea contenciosului 

administrativ  

De asemenea, remarcăm 

faptul că prezentul proiect nu are 
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drept scop instituirea pentru 

coordonatorul oficiului teritorial 

a dreptului de a aplica măsuri 

asiguratorii. Acestea vor fi 

aplicate și în viitor de către 

instanța de judecată sau 

executorul judecătoresc, în 

dependență de etapa la care se 

află un caz. Astfel, dacă în baza 

deciziei coordonatorului 

Oficiului teritorial va fi intentată 

procedura de executare silită, 

măsurile asigurătorii 

corespunzătoare urmează a fi 

aplicate de către executorul 

judecătoresc, conform  Codului 

de executare. 

În contextul celor expuse 

supra, nu se acceptă excluderea 

art. III și pct. l şi pct.5 din art. V 

al proiectului. 

Totodată, menționăm că, în 

vederea evitării unor confuzii ce 

țin de interpretarea proiectului, 

nota informativă a fost redactată. 

28. În scopul îmbunătăţirii mecanismului de recuperare a cheltuielilor 

respective, recomandăm de a menţine implicarea instanţei judecătoreşti, întrucât, 

aplicarea măsurilor de asigurare reprezintă unica modalitate de creare a unui 

mecanism viabil şi eficient de recuperare a cheltuielilor. 

 

Se acceptă. 

După cum a fost menționat la 

comentariile ministerului de la 

pct. 27 din prezenta sinteză, 

implicarea instanțelor 

judecătorești în procesul de 

recuperarea a cheltuielilor de 
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judecată va fi menținut. 

29. Concomitent, subliniem că în cazul intenţiei de îmbunătăţire a acestui 

mecanism, UNEJ recomandă amendarea art.345 C.proc.civ. al RM, în modul 

corespunzător. 

Nu se acceptă. 

În vederea determinării 

modalității optime de 

îmbunătățire a mecanismului de 

recuperare a cheltuielilor pentru 

AJGS, la data de 4 octombrie 

2013 CNAJG cu suportul 

Fundației SOROS Moldova a 

organizat o masă rotundă, cu 

tematica ”Recuperarea 

cheltuielilor suportate în 

legătură cu acordarea asistenței 

juridice garantate de stat”. 

La acest eveniment au 

participat reprezentanți ai 

Ministerului Justiției, Consiliului 

Superior al Magistraturii, experți 

din cadrul PNUD Moldova și 

Fundației SOROS Moldova, 

precum și membrii CNAJGS, 

coordonatorii oficiilor teritoriale 

ale CNAJGS, avocați și profesori 

universitari. 

Au fost analizate cinci opțiuni 

de îmbunătățire a mecanismului 

respectiv, printre care și 

”înaintarea unei cereri de 

eliberare a unei ordonanțe 

judecătorești”.  

Drept urmare a dezbaterilor 
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care au avut loc, a fost selectată 

în calitate de cea mai eficientă 

opțiune recunoașterea 

deciziilor coordonatorilor 

oficiilor teritoriale privind 

restituirea cheltuielilor legate 

de AJGS ca fiind documente 

executorii. 

Anume această opțiune a fost 

promovată de Ministerul Justiției 

în cadrul acestui proiect de lege. 

Astfel, propunerea UNEJ vine 

în contradicție cu conceptul 

promovat de prezentul proiect și 

nu poate fi acceptată. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                              Oleg EFRIM 


