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Sinteza propunerilor și obiecțiilor la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex la Legea nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative) 

 

Organele care au 

înaintat propuneri sau 

obiecţii 

№ Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

     Textul „(Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1997, nr.81, art.667)”, expus la art. 

IX din proiect, urmează de substituit cu textul 

„(republicat în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2017, nr. 451-463, art. 768)". De 

asemenea, considerăm necesar de exclus din 

articolul nominalizat sintagma "cu 

modificările şi completările ulterioare", 

deoarece potrivit alin. (5) din art. 41 al Legii 

nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind 

actele legislative, actele legislative prin care s-

a modificat ori completat actul legislativ se 

consideră abrogate la momentul republicării 

acestuia şi pot servii doar pentru evidenţă. 

 

     La art. XXII din proiect este necesar de 

substituit cifra „138" cu cifra „22", iar textul 

„(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2006, nr. 102-105, art.484), cu modificările şi 

completările ulterioare" urmează de substituit 

cu textul „(republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 387, art. 789)". 

 

     Concomitent menţionăm că, în vederea 

respectării prevederilor lit. f), alin. (2) din art. 

12 al Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 

     Se acceptă. 

     Se operează în cuprinsul proiectului 

modificările propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     Se operează în cuprinsul proiectului 

modificările propuse. 

 

 

 

 

 

     Se acceptă. 
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privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, urmează de elaborat şi 

proiectul actului normativ al Guvernului de 

aprobare a proiectului de lege, prezentat spre 

avizare. 

 

Procuratura Generală 4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Referitor la Articolul XXII din proiect,    s-a 

admis o eroare deoarece textul propus de a fi 

modificat se regăseşte în art. 22 alin. (3) din 

Legea nr.152 din 08.06.2006 privind Institutul 

Naţional al Justiţiei, iar art. 138 nu există în 

textul acestei Legi. 

 

     La Articolul XXVI din proiect, considerăm 

necesar de a exclude cuvântul „minor' din 

sintagma „interesele copilului minor", propusă 

pentru amendarea alin. (21) al art. 13 din Legea 

nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie. 

Argumentăm această opinie prin prisma 

prevederilor art. 1 alin. (2) al Legii nr. 338 din 

15.12.1994 privind drepturile copilului, care 

stipulează că „ o persoană este considerată 

copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 

ani", ceea ce este suficient pentru a reglementa 

raportul social care este obiectul normei 

juridice supuse modificării. Mai mult, 

analizând ad absurdum noţiunea de „victimă'" 

de la art. 2 din Legea nr.45 din 01.03.2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, constatăm că legiuitorul, folosind în 

aceiaşi definiţie noţiunile de „adult " şi 

„copil” le diferenţiază prin prisma criteriului 

de atingere a majoratului, ceea ce permite de a 

concluziona că noţiunea de „copil" în sensul 

     Se acceptă. 

     A se vedea opinia Ministerului Justiției la 

obiecția cu nr. 2. 

 

 

 

 

     Se acceptă. 

     La art. XXVI din proiect se exclude 

cuvîntul „minor”. 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

legii menţionate este identică cu cea prevăzută 

de Legea nr. 338 din 15.12.1994. 

 

     Cu referire la Articolul L din proiect, în care 

se propune completarea art. 25 al Legii nr.68 

din 14.04.2016 cu privire la expertiza 

judiciară şi statutul expertului judiciar, cu un 

aliniat nou (21), se constată că această 

prevedere este ambiguă. Astfel, acelaşi subiect 

(minorul) este menţionat atît la aliniatul (2), 

care este în vigoare, cît şi la aliniatul (21), care 

se propune pentru completarea normei. De 

asemenea, prevederea dată este confuză 

referitor la participanţii care pot asista la 

examinarea persoanei supuse expertizei. Spre 

exemplu, aliniatul (2) prevede participarea 

reprezentantului legal al minorului, iar în alin. 

(21) se propune participarea mandatarului, 

ocrotitorului provizoriu, curatorului, tutorelui. 

 

     Concomitent, în cadrul implementării Legii 

nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilităţi şi ajustării 

legislaţiei naţionale la noile cerinţe prin 

adoptarea Legii nr. 66 din 13.04.2017 cu 

privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative, nu a fost supus modificărilor 

Codul de procedură penală. 

     Prin urmare, prin prezentul proiect de lege 

este necesară operarea modificărilor de rigoare 

şi în Codul de procedură penală, prin 

substituirea noţiunilor „incapabil", 

„capacitate de exerciţiu limitată", 

„incapacitate", utilizate în art.75, 76, 78, 276 

din Cod, în vederea corelării cu terminologia 

 

 

 

     Se acceptă. 

     La art. L din proiect, din cuprinsul 

prevederii referitoare la alin. (21) se exclud 

cuvintele „sau a minorului”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial.  

     Proiectul se completează cu un punct 

distinct, prin care se operează modificări în 

cuprinsul art. 75 din Codul de procedură 

penală, referitor la capacitatea de exercițiu 

procesual penală. Celelalte articole din 

cuprinsul codului se vor racorda la 

prevederile art. 75. 

http://art.art.75/
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uniformizată în corespundere cu Legea nr. 

66/2017. 

Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

     Pentru început, observăm că 

amendamentele iniţiate urmăresc armonizarea 

cadrului legislativ cu modificările operate prin 

Legea nr. 66 din 13.04.2017 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte 

legislative, în vigoare de la 02.06.2017. 

     În ceea ce priveşte Legea nr. 66 din 

13.04.2017, ţinem să indicăm asupra 

obscurităţii procedurii de consultare publică şi 

adoptare a legii, care, în pofida anvergurii şi 

impactului proiectului, nu a fost prezentat spre 

avizare Uniunii Naţionale a executorilor 

judecătoreşti. 

     În consecinţă, constatăm reformarea 

instituţiei capacităţii persoanei fizice prin 

instituirea unui mecanism de ocrotire juridică 

a adulţilor, care, datorită manierei de 

reglementare, ar putea genera deficienţe în 

aplicarea practică a noilor reglementări, 

inclusiv în procedura de executare. 

     Or, pentru respectarea şi aplicarea legii, 

aceasta trebuie să fie suficient de precisă şi 

previzibilă, încît să ofere securitate juridică 

destinatarilor săi. Iar, noile dispoziţii legale în 

materie de capacitate juridică a persoanelor 

juridice, ţinînd cont de faptul că configurează 

preeminenţa dorinţei şi a sentimentelor 

persoanei ocrotite, comportă riscul aplicării 

discreţionare a legii. 

 

     În cele ce urmează, observăm că proiectul 

intervine cu modificări în conţinutul normelor 

juridice care reglementează condiţiile de 

accedere în funcţie/profesie, în partea ce ţine 

     Nu se acceptă. 

     Obiecțiile formulate exced obiectului 

supus avizării (se referă la un alt act legislativ, 

care este deja în vigoare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă parțial. 

     În cuprinsul întregului proiect de lege, 

regimul juridic de accedere și de eliberare din 

cadrul unor profesii se uniformizează, astfel 
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10. 

 

 

de capacitatea juridică a potenţialului candidat. 

Totodată, se atestă o tratare distinctă pentru 

diferite categorii de activităţi/funcţii/profesii. 

     Astfel, conform amendamentelor propuse 

la art. VI (judecători), art. VII (angajaţii 

Serviciului Vamal), art. XVI (directorul 

C'NA), art. XVII (avocaţi), art. XXI (medici), 

art. XXIII (ofiţerii de urmărire penală), art. 

XXXVIII (executorii judecătoreşti), art. XLV 

(administratorii autorizaţi), art. XLVIII 

(agentul guvernamental), art. XLIX 

(procurori), art. LII (preşedintele şi 

vicepreședintele Autorităţii Naţionale de 

Integritate), pentru angajarea în funcţiile, 

serviciile/accederea în profesiile enumerate, 

persoana trebuie să nu fi fost supusă unei 

măsuri de ocrotire judiciară. 

     Totodată, potrivit art. XXXVI (traducători 

şi interpreţi autorizaţi), art. XLVII (mediatori), 

art. LI (notari), printre cerinţele pe care 

urmează să le întrunească persoana pentru 

admiterea în profesia respectivă, este suficient 

ca persoana "să nu fie supusă unei măsuri de 

tutelă, în condiţiile în care hotărîrea 

judecătorescă prin care s-a instituit tutela 

prevede_expres această interdicţie". 

     Astfel, deşi măsurile de ocrotire judiciară 

diferă după intensitatea și durata intervenției în 

viața persoanei, nota informativă nu conține 

careva argumente, care ar justifica rațiunea și 

necesitatea particularizării criteriilor de 

accedere în diferite funcții/profesii/activități. 

  

     La art. XXXVIII din proiect, considerăm 

necesară completarea în final cu textul "sau 

contractuală din motivul unei boli mintale". 

încît nu vor putea fi admise și menținute în 

profesie persoanele în privința cărora a fost 

instituită o măsură de ocrotire judiciară sub 

formă de tutelă. Excepție vor fi doar 

profesiile/funcțiile unde sunt necesare 

întrunirea unor condiții suplimentare 

referitoare la sănătatea și condiția fizică a 

candidatului ori unde sunt adoptate acte 

normative care enumeră afecțiuni ce nu 

permit exercitarea funcției (și care analizate 

separat nu neapărat pot justifica instituirea 

unei măsuri de tutelă). 

     Relaxarea dată a regimului se înscrie în 

rîndul măsurilor depuse în vederea ralierii 

prevederilor legislației naționale la 

standardele europene, totodată considerîndu-

se că examinarea fiecărui caz în parte (de 

stabilire a unei măsuri de ocrotire judiciară) în 

cadrul unui proces judiciar prezintă suficente 

garanții pentru a se efectua o triere eficientă a 

persoanelor care ar putea accede într-o 

profesie anumită și care au anumite deficiențe 

de discernămînt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Măsurile de ocrotire contractuale prin 

natura lor nu implică neapărat o situație a 
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11. 

     Or, în conformitate cu prevederile alin. (l) 

art. 481 al Codului civil, persoana fizică care a 

atins majoratul sau care a dobîndit capacitate 

deplină de exercițiu pe altă cale legală și care, 

în urma unei boli mintale ori a unei deficiențe 

fizice, mintale sau psihologice, nu poate, în 

mod deplin, conștientiza acțiunile sale ori 

exprima voința poate beneficia de o măsură de 

ocrotire, instituită în funcție de starea sau 

situația sa. 

      Alin. (3) al aceleiaşi norme reglementează 

că măsurile de ocrotire pot fi contractuale 

(contractul de asistenţă, mandatul de ocrotire 

în viitor) şi judiciare (ocrotirea provizorie, 

curatela, tutela). 

     Din perspectiva celor menţionate, se atestă 

că, deşi, diferite ca formă, temeiurile aplicării 

măsurilor de ocrotire sunt identice. 

     Prin urmare, persoana fizică care, în 

virtutea unor circumstanțe expres 

reglementate, nu poate, în mod deplin, 

conștientiza acțiunile sale ori exprima voința  

poate fi supusă unei măsuri de ocrotire 

judiciară, la fel cum poate beneficia de o 

măsură de ocrotire contractuală, ambele fiind 

de natură să influențeze într-o anumită măsură 

asupra capacităţii juridice a persoanei. 

     Din aceste motive, considerăm oportun ca 

activitatea de executor judecătoresc să fie 

exercitată de persoana care nu a fost supusă 

unei măsuri de ocrotire în urma unei boli 

mintale sau psihologice. 

 

     De asemenea, avînd în vedere că proiectul 

de Lege vine să asigure corelarea cadrului legal 

cu noul concept al instituţiei capacităţii 

persoanei, care în urma unei boli mintale să 

nu poată conștientiza acțiunile sale (chiar și 

parțial) sau să nu poată a-și exprima voința. 

De exemplu, la măsura asistenței la luarea 

deciziei poate recurge o persoană perfect 

sănătoasă și cu discernămîntul lucid (însă care 

manifestă un comportament prodig).  

     Așadar, includerea și a măsurilor de 

ocrotire contractuală ca un impediment la 

accederea în funcția de executor judecătoresc 

este o abordare nejustificat de restrictivă, care 

nu a fost admisă la nici o profesie în cadrul 

prezentului proiect.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se acceptă.  
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juridice a persoanei fizice, considerăm 

necesară ralierea prevederilor Codului de 

executare, în partea ce ţine dc exercitarea prin 

reprezentanți a drepturilor în procedura de 

executare. 

     În caz contrar, admiterea în procedura de 

executare silită a persoanelor însărcinate cu 

ocrotirea ar fi lipsită de suport juridic. 

     Proiectul se completează cu un punct 

distinct, prin care se operează modificările de 

rigoare în cuprinsul Codului de executare. 

Agenția Servicii Publice 12.      La iniţiativa legislativă a unui grup de 

deputaţi, la data de 09 noiembrie 2017 sub nr. 

346 a fost înregistrat în Parlamentul Republicii 

Moldova proiectul de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 273-XIII din 09 

noiembrie 1994 privind actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte, care prevede 

redarea alineatului (13) din articolul 4 în o 

redacţie nouă. 

     Menţionăm că la data de 22 februarie 2018, 

proiectul de lege respectiv a fost aprobat în 

plenul Parlamentului Republicii Moldova în 

prima lectură. 

     Reieşind din cele expuse, propunem 

excluderea articolului IV din proiectul 

prezentat spre avizare. 

     Se acceptă. 

     Art. IV se exclude din cuprinsul 

proiectului. 

Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În contextul intrării în vigoare a 

modificărilor la Codul civil şi anume reieşind 

prevederile art. 481 alin. (3) din Cod, măsurile 

de ocrotire pot fi contractuale (contractul de 

asistenţă, mandatul de ocrotire în viitor) şi 

judiciare (ocrotirea provizorie, curatela. 

tutela).  

     Astfel, reieşind din norma prenotată şi 

ţinând cont de faptul că administratorul 

gestionează persoana juridică intuitu personae, 

pentru a nu supune riscului administrarea 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entităţilor supravegheate de CNPF şi pentru 

asigura stabilitatea, siguranţa şi eficienţa 

sectorului financiar nebancar, prevenirea 

riscurilor şi protejarea drepturilor 

participanţilor la piaţa financiară nebancară, 

propunem următoarele: 

- La art. VII, pct. 2. din Proiectul prenotat, 

art. 73 alin. (5), lit. d) din Legea nr. 1134/1997, 

va fi expus în următoare redacţie: 

"d) persoanele în privinţa cărora a fost 

instituită o măsură de ocrotire ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La art. XXIV, în art. 29 alin. (21) lit. c) din 

Legea 407/2006, după cuvintele ,,nestinse şi" a 

se introduce sintagma „ca în privinţa acesteia, 

să nu fi fost instituită o măsură de ocrotire". 

Modificarea dată se impune în vederea 

asigurării unei administrări prudente şi corecte 

a asigurătorului (reasiguratorului) şi ţinând 

cont de faptul că persoana care intenţionează 

să obţină sau care deţine participaţie calificată 

în capitalul social al asigurătorului 

(reasiguratorului), potrivit art. 1 din Legea 

407/2006 exercită o influenţă semnificativă 

asupra administrării asigurătorului 

(reasiguratorului). 

 

 

 

 

 

 

 

     Nu se acceptă. 

     Stabilirea unei interdicții atît de restrictive 

pentru a ajunge o persoană cu funcție de 

răspundere în cadrul unei societăți nu se 

justifică și contravine scopului enunțat al 

proiectului de a oferi un regim mai relaxat și 

mai flexibil de accedere într-un șir de profesii 

și de beneficiere de anumite drepturi pentru 

persoanele în privința cărora a fost instituită o 

măsură de ocrotire judiciară, în deplină 

corespundere cu practica internațională din 

domeniu. 

      A se vedea și opinia Ministerului Justiției 

la obiecția cu nr. 10. 

 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea pentru o situație similară opinia 

Ministerului Justiției la obiecția cu nr. 10. 
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15. - La art. XXVII, în art. 12 alin. (3). lit. f) din 

Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 

139/2007 se va expune în următoarea redacţie: 

"f) este supusă unei măsuri de ocrotire ". 

     Nu se acceptă. 

     A se vedea pentru o situație similară opinia 

Ministerului Justiției la obiecția cu nr. 10. 

Centrul Național pentru 

Protecția Datelor cu 

Caracter Personal 

16.      Cu referire la Art. XLI prin care se 

intenţionează modificarea şi completarea Legii 

nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu 

caracter personal, CNPDCP nu susţine 

modificările propuse, în speţă cele ce vizează 

modificările şi completările propuse la art. 5 

alin. (3) şi art. 6 alin. (1) lit. a) din actul 

legislativ menţionat din următoarele 

considerente: 

     Potrivit art. 61 din Codul familiei, 

drepturile şi interesele legitime ale copiilor sînt 

apărate de către părinţii lor Părinţii sînt 

reprezentanţii legali ai copiilor lor şi 

acţionează în numele lor în relaţiile cu toate 

persoanele fizice şi juridice, inclusiv în 

autorităţile administraţiei publice şi instanţele 

judecătoreşti, fără a avea nevoie de 

împuterniciri speciale. 

     Subsecvent, remarcăm prevederile art. 24 

alin. (1) din Codul Civil, potrivit cărora: 

     În condiţiile prezentului cod, în privinţa 

persoanei fizice care, în urma unei boli mintale 

ori a unei deficienţe fizice, mintale sau 

psihologice, nu poate, în mod deplin, 

conştientiza acţiunile sale ori exprima voinţa 

poate fi instituită, prin hotârîre judecătorească, 

măsura de ocrotire judiciară sub forma 

curatelei, a ocrotirii provizorii sau a tutelei. 

     De asemenea, art. 32, art. 33, art. 34 şi art. 

4838 din Codul Civil, stabilesc temeiurile şi 

cazurile cînd pot fi instituite măsurile de 

     Se acceptă parțial. 

     La art. XLI, pct. 1, prevederea referitoare 

la art. 5 alin. (3) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(3) În cazul subiectului datelor cu caracter 

personal minor sau adult care este supus 

măsurii de ocrotire sub forma tutelei, 

consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal se acordă, în formă scrisă, 

de către reprezentantul legal, în cazul 

minorului, sau de către tutore, în cazul 

adultului.”.  
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ocrotire judiciare sub forma curatelei şi 

tutelei. 

     Ţinem să menţionăm că, pentru a-şi 

exercita cele mai multe drepturi, inclusiv în ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal, copiii necesită reprezentare legală. 

     Astfel, operatorul înainte de a prelucra date 

cu caracter personal ale copiilor urmează să 

obţină acordul prealabil al părinţilor sau al 

altor reprezentanţi legali. 

     Prin prisma prevederilor menţionate supra, 

considerăm că normele propuse de legiuitor 

vor limita în drepturi părinţii, curatorul şi 

ocrotitorul provizoriu în calitate de 

reprezentanţi legali ai persoanei fizice. 

     În acest sens, considerăm că redacţia 

actuală a art. 5 alin. (3) şi art. 6 alin. (1) lit. a) 

din Legea privind protecţia datelor cu caracter 

personal urmează a fi păstrată, deoarece 

termenul de „reprezentant legal" utilizat este 

mai larg. 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Afacerilor 

Interne 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Apărării       Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Finanțelor       Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  
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Oficiul Avocatului 

Poporului 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Autoritatea Națională de 

Integritate 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

Centrul Național de 

Expertize Judiciare 

      Lipsă de obiecții și propuneri.  

 

 

 

 

                          MINISTRU                                                                                     Victoria IFTODI 


