
 

1 
 

Sinteza propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

(simplificarea Codului de procedură civilă) 

Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecţii 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii Opinia Ministerului Justiţiei 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

 

 

Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Ministerul 

Sănătății 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Departamentul 

Instituțiilor 

Penitenciare 

 

Lipsă de obiecții și propuneri. 

 

Centrul de 

armonizare a 

legislaţiei 

Proiectul preia anumite elemente reglementate de Regulamentul 

(CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi Consiliului din 11 

iulie 2007, necesare pentru instituirea unui mecanism nou de 

examinare a cauzelor civile cu valoare redusă. Acestea se anexează în 

fond pe :  

a) tipurile cauzelor ce cad sub incidenţa procedurii speciale şi  

b) limita cantitativă stabilită în privinţa valorii cererilor care 

urmează a fi examinate în cadrul acestei proceduri. 

Având în vedere caracterul transfrontalier al cauzelor şi cel 

uniformizat al procedurii reglementate de Regulamentul (CE) nr. 

861/2007, o serie de aspecte specifice procedurii europene nu au fost 

preluate, autorul optând în favoarea legislaţiei şi practicii unor state 

membre ale UE privind procedurile naţionale de examinare a 

cererilor cu valoare redusă:  

Se acceptă parțial. 

Referința la prevederile Regulamentului (CE) nr. 

1896/2006 al Parlamentului european și al Consiliului 

din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri 

europene de somație de plată, se exclude din nota 

informativă. 
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Obligativitatea procedurii-procedura europeană (art. 4 din 

Regulamentul UE) conferă dreptul reclamantului de a iniţia 

procedura, prin urmare, aceasta fiind una opţională ce se bazează pe 

iniţiativa reclamantului. Pe de altă parte, proiectul naţional, la fel ca 

şi legislaţia unor state membre ale UE (Germania, Marea Britanie, 

Spania, Suedia etc.) instituie obligativitatea procedurii speciale cu 

conferirea dreptului instanţei şi/sau a parţilor de a solicita examinarea 

cauzei în ordine   generală. 

Iniţierea şi derularea procedurii- procedura europeană prevede 

formulare tipizate pentru iniţierea procedurii de către reclamant, 

precum şi pentru comunicarea ulterioară dintre instanţă şi părţi pe 

parcursul examinării cauzei. Nu toate statele membre ale UE şi nici 

proiectul naţional nu stabilesc astfel de formulare tipizate  specifice 

acestei categorii de procedură specială. 

Tipul procedurii şi probele admise - atât procedura europeană, 

cât şi cea prevăzută de proiectul naţional stabilesc că procedura de 

examinare este scrisă. Cu toate acestea, probele admise în cadrul 

procedurii variază. Procedura europeană admite expertiza, proba cu 

martori şi dezbaterile orale (prin videoconferinţe sau prin intermediul 

altor tehnici de comunicare), atunci când acestea sunt necesare pentru 

pronunţarea hotărârii. Ele, însă, nu schimbă caracterul procedurii 

speciale. Cercetarea probelor în şedinţă de judecată, dezbaterile orale, 

schimbă caracterul procedurii speciale în contextul proiectului 

naţional. Proiectul nu prevede  posibilitatea organizării dezbaterilor 

orale prin videoconferinţă. Practica statelor membre ale UE în 

privinţa probelor admise variază de la proceduri scrise stricte pentru 

anumite categorii de cauze cu valoare redusă, până la proceduri care 

admit dezbaterile orale şi cercetarea probelor în şedinţă de judecată. 

În lumina celor de mai sus, se constantă că prevederile 

proiectului privind procedura în cazul cererilor cu valoare redusă 

preiau din legislaţia relevantă şi practicile statelor membre ale UE 
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aspectele esenţiale ce caracterizează acest tip de procedură. De 

asemenea, acestea reglementează şi unele elemente specifice ale 

procedurii europene, stabilite de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 

cum ar fi, tipurile cauzelor ce cad sub incidenţa procedurii speciale şi 

limita cantitativă stabilită în privinţa valorii cererilor care urmează a 

fi examinate în cadrul acestei proceduri. 

Cu referire la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de 

instituire a unei proceduri europene de somaţia de plată, se constată 

că anumite prevederi ale acestuia se regăsesc în Cap. XXXV al 

Codului de Procedură Civilă - Procedura în ordonanţă (procedura 

simplificată), însă nu au fost identificate norme ale proiectului 

prezentat care transpun actul UE sau modifică procedura în 

ordonanţă. În acest context, pct. 9 al notei informative, inclusiv 

referinţa la actul UE urmează a fi exclusă. 

Ministerul 

Mediului  
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul 

Apărării 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul 

Culturii 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria 

Cahul 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Judecătoria 

Comrat 
Lipsă de obiecții și propuneri.  

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene 

Se reconfirmă avizul formulat prin scrisoarea nr. DI/3/041/1156 

din 30 ianuarie 2017 privind necesitatea de justificare a necesității 

includerii hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, drept izvor de drept, în punctele 1 şi 3 ale Art. III.  

Se reiterează faptul că se înțelege că autorii proiectului s-ar putea 

conduce de Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie a RM cu 

Se acceptă.  

Nota informativă se completează cu următoarele: 

„Totodată, în punctele 1 şi 3 ale Art. III din proiect 

se includ expres, în calitate de izvor de drept - 

hotărârile şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. Aceasa se justifică prin faptul că Convenţia 



 

4 
 

privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi 

ale Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, din 9 iuunie 2014, în sensul art. 46 din Convenţia 

Europeană, unde este stipulat că hotărârile CEDO au forță 

obligatorie. 

Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale şi Protocoalele adiţionale la 

ea, este un tratat internațional care  constituie o parte 

integrantă a sistemului legal intern şi prevederile ei se 

aplică direct ca o oricare altă lege a Republicii 

Moldova. Convenția are prioritate faţă de restul legilor 

interne care îi contravin. Convenția europeană se 

interpretează prin prisma jurisprudenței Curții 

Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În sensul art. 

46 din Convenţia Europeană, hotărîrile CEDO au forţă 

obligatorie.”   

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

La art. III al proiectului:  

La pct. 4, norma propusă în art.121 se va exclude, întrucât 

examinarea cauzei civile după ridicarea excepției de 

neconstituționalitate până la faza de susținere duce la încălcarea 

drepturilor părților, ori, odată ce examinarea cauzei civile a ajuns la 

etapa de susținere, părțile nu mai pot prezenta argumente noi, 

neelucidate sub protecția principiului contradictorialității, întrucât se 

vor încălca prevederile art. 6 CEDO „Dreptul la un proces echitabil”. 

Totodată, ridicarea excepției de neconstituționalitate poate avea loc la 

orice etapă a procesului, iar recursurile se examinează, de regulă, în 

lipsa părților.  

Același argument se aplică şi în cazul art. 122 alin. (5) din 

punctul 5. 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă a fost raliată la cerinţele 

Hotărârii Curţii Constituţionale din 09.02.2016. Mai 

mult decât atât, dezbaterile pot fi reluate dacă Curtea 

Constituțională a admis excepția de 

neconstituționalitate, iar acestea nu vor mai implica 

cercetarea de probe, conform art. 235 CPC și 

modificărilor propuse în proiect la acest articol.  

Drepturile părților nu sunt afectate, având în vedere că  

pledoariile  se amână până la pronunțarea Curții 

Constituționale asupra excepției de 

necontituționalitate, mai ales din perspectiva faptului 

că argumentele derivate din soluționarea excepției de 

neconstituționalitate nu reprezintă argumente noi.  

La pct. 12: la art. 49, recomandăm a se revedea completarea cu 

textul „precum şi de respingere a pretențiilor ca fiind tardive” întrucât 

reieșind din temeiul legii procesuale, judecătorul nu este obligat să 

indice în partea de dispoziție a hotărârii motivul soluției, ori, potrivit 

art. 241 alin. (6) din codul de procedură civilă, dispozitivul cuprinde 

Nu se acceptă. 

Articolul 49 se referă la cazurile în care judecătorul 

este inadmisibil să participe repetat la judecarea 

aceleiași pricini. Propunerea de la alin. (4) are drept 

scop să completeze cazurile când judecătorul deşi a 

examinat anumite pretenţii şi le-a considerat ca fiind 
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concluzia instanței judecătorești privind admiterea sau respingerea 

integrală a acțiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea şi 

termenul de atac al hotărârii. Astfel, prin introducerea sintagmei 

propuse, legislatorul obligă instanța de judecată să-şi motiveze soluția 

în cadrul dispozitivului. 

tardive, va putea participa la examinarea pricinii intre 

aceleaşi părți chiar dacă litigiul va fi examinat în 

ordine generală. În acelaşi timp la examinarea 

pricinilor aferente tardivității, judecătorul urmează să 

îşi întemeieze decizia făcând referire și la art. 1861 din 

proiect. 

La pct. 14: art 53 alin. (2) se consideră inoportun, întrucât în 

cazul admiterii cererii de recuzare actele efectuate de judecător își 

pierd valoarea juridică, iar examinarea se reia de la început; 

Nu se acceptă. 

Chestiunea implică continuitatea ședinței de 

judecată, care poate fi reluată în cazul unei eventuale 

admiteri a cererii de recuzare. 

La art. IV: propunem a revedea posibilitatea modificării şi 

completării prevederilor art. 30 din proiectul de lege, cu alin. (5) 

după cum urmează:  

„(5) Documentele executorii, deciziile (hotărârile) 

contravenționale, inclusiv cele emise de agenții constatatori în 

limitele competenței atribuite lor prin lege în privința străinilor şi 

apatrizilor care nu au domiciliu în Republica Moldova, se remit spre 

executare executorului judecătoresc în a cărei competență teritorială, 

stabilită de camera teritorială a executorilor judecătorești, se află 

sediul organului sau agentului constatator care a emis documentul 

executoriu.”  

Aceste prevederi sunt necesare în sensul excluderii unei lacune 

în legislația națională în cazul refuzului executorilor judecătorești de 

a executa documentele executorii, restituindu-le neexecutate, din 

lipsă de competență teritorială. Astfel din cauza lipsei mecanismului 

de urmărire şi încasare a amenzilor contravenționale de la străini şi 

apatrizi este prejudiciat bugetul de stat. 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului de lege și nu 

poate fi promovată decît după o consultare cu 

instituțiile interesate. 

 

 

 

  

 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului de lege și nu 

Totodată, propunem completarea art. 89 din Codul de executare 

cu sub-alineatul 51 cu următorul conținut: 
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 „51) bunurile care provin din proiectele de asistenţă externă, 

tehnică şi financiară acordate Republicii Moldova de organizațiile 

internaționale şi statele donatoare.”  

Completările se impun în contextul asigurării principiului de 

consecvență şi echilibru între reglementările existente care vin să 

apere interesele statului în calitate de beneficiar al bunurilor care 

provin din proiectele de asistenţă externă, tehnică şi financiară, 

acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările 

donatoare care au statut de bun viitor din domeniul public al statului 

sau al unităților administrativ-teritoriale. Prin urmare, se va ameliora 

mecanismul existent, prin care, în conformitate cu prevederile art. 89 

pct. 5 din Codul de executare, bunurile debitorului care sunt bunuri 

din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-

teritoriale, nu pot fi urmărite în cadrul procedurilor de executare 

silită, ceea ce reprezintă o garanție instituită faţă de bunurile care au 

statut de bun din domeniul public, pe cînd bunurile care au statut de 

bun viitor din domeniul public, care provin din diferite proiecte 

naționale şi internaționale, rămân în afara acestor garanții. 

poate fi promovată decît după o consultare cu 

instituțiile interesate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului al 

Republicii 

Moldova 

La art. II, se propune să fie excluse cuvintele „care nu au copii 

minori comuni” din titlul art. 43 – (înregistrarea declarației comune a 

soților care nu au copii minori), ţinând cont de conținutul noului 

alineat 11, prin care se transferă din competenţa instanţelor de 

judecată în competenţa oficiilor de stare civilă desfacerea căsătoriei 

soţilor (care au copii minori), atunci când între aceştia nu există litigii 

referitoare la partajul proprietăţii comune în devălmăşie, la 

întreţinerea, educarea şi domiciliul copiilor minori comuni sau înfiați 

de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt de muncă.  

Se acceptă. 

Modificările la art. 43 vor avea următorul cuprins: 

„ La articolul 43:  

titlul va avea următorul cuprins: „Înregistrarea 

divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor”; 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria este desfăcută de către oficiul stare 

civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia 
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dintre soţi.” 

la alineatul (2) cuvintele „ , soţii vor confirma că nu 

au copii minori comuni. În declaraţie” se exclud.” 

În acelaşi timp, în alin. 2, art. 43, propunem introducerea după 

cuvintele „soţii vor confirma că nu au copii minori comuni” 

cuvintelor „în cazul prevăzut la alin. (1)”, ceea ce se justifică prin 

faptul că art. 43 în noua sa redacţie va reglementa nu numai 

desfacerea căsătoriei soţilor care nu au copii minori (alin.(1),(2)), dar 

şi cea a soților, care au copii minori (alin.(11)). Or, structura alin. 2 la 

momentul actual rămâne a fi dedicată doar cazului când lipsesc copii 

minori ale persoanelor care divorțează. 

Prin urmare, noua redacţie a titlului art. 43 va fi: „înregistrarea 

divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor”, iar conţinutul alin. 2 

va fi următorul: „În declaraţia comună de divorţ, soţii vor confirma 

că nu au copii minori comuni, în cazul prevăzut la alin. (1). În 

declaraţie se înscriu: 

a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, 

 domiciliul fiecăruia dintre soţi; 

b) numele de familie de până la căsătorie al fiecăruia dintre soţi; 

c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea 

căsătoriei – pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la 

încheierea căsătoriei 

d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie 

respectiv; 

e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor 

f) data depunerii declarației.” 

Se acceptă. 

A se vedea cuprinsul modificărilor la art. 43 mai 

sus. 
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La art. III, se propune ca în art. 75, alin. (11), după cuvintele 

„părinți, copii majori,” să fie introduse cuvintele „bunici şi nepoți 

reciproc,”, astfel încât să existe posibilitatea legală ca persoanele 

fizice să fie reprezentate în procesele civile nu doar de soţ-soţie, 

părinţi şi copii, dar şi de nepoţi ori, după caz, bunicii săi, 

recunoscându-se în aşa mod pe plan procedural relațiile speciale de 

rudenie de gr. II pe linie dreaptă ce există între aceste două categorii 

de persoane. Calitatea reprezentării şi în acest caz va fi asigurată prin 

deținerea de către reprezentant a titlului de licențiat în drept. 

Redacția art.75, alin.(11) ar putea fi următoarea: „Persoanele 

fizice pot fi reprezentate în judecată de către soţ/soţie, părinţi, copii 

majori, bunici şi nepoţi reciproc, dacă aceştia sunt licenţiaţi în drept 

şi sunt împuterniciţi printr-o procură autentificată notarial.” 

Se acceptă parțial. 

Art.75 alin. (11) va avea următorul cuprins: 

„Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de 

judecată de către soț/soție, părinţi, copii, fraţi, surori, 

bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licenţiaţi în drept şi 

sunt împuterniciţi printr-o procură autentificată 

notarial.” 

 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare al 

Republicii 

Moldova 

La art. III,  

La pct. 21, autorul propune completarea art.75 cu alin. (11), care 

permite reprezentarea intereselor anumitor categorii de persoane în 

fața instanțelor judecătoreşti, doar în baza procurii cu condiţia că 

reprezentanţii sunt licenţiaţi în drept. Considerăm această iniţiativă 

una firească şi binevenită, însă, în opinia noastră, cercul persoanelor 

care cad sub incidenţa normei respective, ar putea fi lărgit (justificat), 

astfel încât, nepoţii, buneii, fraţii şi surorile să se poată reprezenta în 

insanţe, dacă întrunesc condiţiile privind deținerea licenței în drept şi 

a procurii corespunzătoare. Ținând cont de cele menționate, 

propunem următoarea formulare a alin. (11) al art. 75: „Persoanele 

fizice pot fi reprezentate în judecată de către soț/soție, rude în linie 

dreaptă şi colaterală până la al II-lea grad inclusiv, dacă aceștia sunt 

licenţiaţi în drept şi sunt împuterniciţi printr-o procură autentificată 

notarial.” 

 

 

Se acceptă parțial. 

Art.75, alin. (11) va avea următorul cuprins: 

„Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de 

judecată de către soț/soție, părinţi, copii, fraţi, surori, 

bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licenţiaţi în drept şi 

sunt împuterniciţi printr-o procură autentificată 

notarial.” 
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La pct. 58, art.186, alin.(3), lit.i) autorul formulează o normă de 

referinţă la art. 166 alin. (2) lit. i), j), l), m). Atragem atenţia că nici 

proiectul, nici Codul de procedură civilă nu conţin normele la care se 

fac referinţe. În acest context, prevederea în cauză trebuie revizuită. 

Se acceptă. 

Articolul 166 alin. (2) se completează cu literele 

h1), h2) şi h3) cu următorul cuprins: 

 „h1) lista probelor anexate; 

 h2) lista probelor reclamate; 

 h3) cererile de reclamare a probelor, efectuare a 

expertizei, numire/recuzare a experților, alte cereri 

formulate;”  

 

Articolul 167 alin. (1) se completează cu literele f), 

g) şi h) cu următorul cuprins: 

„f) copia cererii de reclamare a probelor; 

g) copia cererii de efectuare a expertizei; 

h) copia cererii de recuzare a experților; 

i) copiile altor cereri formulate.” 

 

Articolul 186 alin .(3) lit i) va avea următorul 

cuprins: 

„i) orice cerere indicată în art.166 și/sau 167, în 

funcție de interesul procesual al pârâtului”. 

La pct. 98 autorii propun completarea Codului cu procedura în 

cazul cererilor cu valoare redusă (procedură inspirată din legislația 

Uniunii Europene). Astfel, art. 2762 stabileşte că acţiunile a căror 

valoare nu depăşesc suma de 10 salarii medii pe economie 

prognozate la data sesizării instanţei (echivalent a 53000 de lei 

conform HG 1233-2016), se consideră cereri cu valoare redusă. 

Astfel, în nota informativă, autorii aduc exemple referitoare la 

cuantumul „valorii reduse” din diferite state membre ale Uniunii 

Europene, însă nu demonstrează că în condițiile economice ale 

Republicii Moldova acesta ar fi unul optim. Mai mult ca atât, 

conform art. 2, alin. (1) din REGULAMENTUL (CE) NR.861-2007 

Nu se acceptă. 

Cu referire la indicarea plafonului a se vedea 

argumentarea din nota informativă. 

Inter alia, dacă e să acceptăm idea unei norme care 

se legiferează pentru viitor nu putem nega specificul 

economiei naționale a RM, marcată de puternice 

procese de inflație. În cel puțin 10 ani suma propusă de 

autorii proiectului va constitui o valoare extrem de 

redusă și va impune schimbare. Pentru a realiza 

obiectivul unei optimizări a costurilor suportate de stat 

pentru înfăptuirea justiției considerăm oportun ca suma 

indicată în proiect să constituie actualmente pentru RM 
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AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 11 

iulie 2007 de stabilire a uni proceduri europene cu privire la cererile 

cu valoare redusă, sunt considerate acțiuni cu valoare redusă cererile 

ce nu depășesc suma de 2000 de euro. Deci, în Republica Moldova 

plafonul este mai mare, decât cel stabilit la nivelul Uniunii Europene, 

ale cărei țări membre sunt mult mai dezvoltate economic în 

comparație cu țara noastră. În aceste condiții, plafonul de 10 salarii 

medii pe economie îl considerăm prea mare pentru Republica 

Moldova. Respectiv, autorii trebuie să-și întemeieze raționamentul 

care a stat la baza stabilirii plafonului, reieșind din nivelul de 

dezvoltare economică al statului nostru. 

- valoarea redusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pct. 99, autorii propun completarea Codului de procedură 

civilă cu compartimentul B3 cu următorul titlu: „Suspendarea și 

retragerea actelor permisive ce vizează activitatea de întreprinzător. 

Capitolul XXII3 Licențelor/autorizațiilor ce vizează activitatea de 

întreprinzător.” Astfel, considerăm că titlul propus nu este coerent, 

iar autorul trebuie să-l regândească. Atragem atenția şi asupra 

faptului că la Capitolul XXXIV1 din Cod este reglementată procedura 

de retragere a licențelor şi autorizațiilor ce vizează activitatea de 

întreprinzător. 

Se acceptă. 

Titlul compartimentului și capitolului vor avea 

următorul cuprins:  

„B.3 SUSPENDAREA ŞI RETRAGEREA 

LICENŢELOR/AUTORIZAŢIILOR CE VIZEAZĂ 

ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR 

Capitolul XXII3 

SUSPENDAREA ŞI RETRAGEREA 

LICENŢELOR/AUTORIZAŢIILOR CE VIZEAZĂ 

ACTIVITATEA DE ÎNTREPRINZĂTOR” 
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Centrul 

Naţional 

Anticorupţie al 

Republicii 

Moldova 

Textul proiectului de lege de la art. V, cu excepţia art. 141, 

dublează prevederile capitolului XXXIV2 din Codul de procedură 

civilă al Republicii Moldova nr. 225/2003 – „Autorizarea testării 

integrității profesionale şi aprecierea rezultatului testului de 

integritate profesională”. 

Conform art. 18 alin. (3) din Legea nr. 780-2001 privind actele 

legislative: „În cazul în care proiectul de act legislativ cuprinde 

prevederi din legislația în vigoare, acestea, de regulă, nu se 

reproduc, dar se face  trimitere la ele”. De aceea, textul propus nu 

necesită a fi reprodus prin includere in Legea 325/2013 privind 

evaluarea integrității instituționale. Un alt raționament al neincluderii 

prevederii este cel al obiectului juridic de reglementare, care în 

normele propuse în proiect ține de procedura judiciară. 

Se acceptă. 

Articolul V va avea următorul cuprins: 

„Art. V. – Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 

privind evaluarea integrităţii instituţionale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 35-41, art. 73) 

se completează cu art. 141 cu următorul cuprins: 

 „Articolul 141.  Competenţa de autorizare a 

testării integrităţii profesionale şi de apreciere a 

rezultatului testului de integritate profesională 

Cererea de autorizare a testării integrităţii 

profesionale şi aprecierea rezultatului testului de 

integritate profesională se examinează de către 

judecătoriile de drept comun în raza de activitate a 

cărora își au sediul autoritățile indicate în art. 12.” 

 

Propunerea introducerii art. 143 „Aprecierea rezultatelor testului 

de integritate profesională” este lipsită de coerenţă. Atenţionăm 

asupra faptului că Legea 325/2013 deja reglementează la art. 17 

„Aprecierea rezultatului testului de integritate profesională”, astfel 

completarea legii cu art. 143 cu aceeaşi denumire dar cu un conţinut 

diferit, va crea un conflict de norme şi confuzii la aplicarea legii. Cu 

riscul repetării, Codul de procedură civilă nr.225/2003 deja 

reglementează la art. 3438 „Aprecierea rezultatului testului de 

integritate profesională” cu un conţinut identic. 

Se acceptă. 

Articolul 143 se exclude din proiectul legii. 
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În ceea ce priveşte atribuirea în competenţa judecătorului de 

intrucţie a „aprecierii rezultatului testului de integritate profesională”, 

prevăzută la art. 143 din proiect, aceasta contravine conceptului Legii 

325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, potrivit căruia 

testarea integrităţii profesionale este o procedură strict disciplinară. 

Art. 11 alin. (2) din Legea 325/2013, prevede expres că „rezultatele şi 

materialele testului de integritate profesională nu pot fi utilizate ca 

mijloace de probă într-un proces penal sau contravențional împotriva 

agentului public testat.” Totodată, potrivit alin. (3) din acelaşi articol, 

„metodele şi mijloacele de testare şi fixare a testelor de integritate 

profesională nu reprezintă activităţi speciale de investigaţii în sensul 

Legii nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de 

investigaţie”. 

Mai mult decât atât, judecătorul de instrucţie asigură controlul 

judecătoresc doar în cursul urmăririi penale, competenţa căruia este 

reglementată de art. 41 din Codul de procedură penală nr. 122/2003. 

Se acceptă. 

Obiecția este înlăturată odată cu excluderea art. 143 

din proiect. 

Prevederile pe care autorul le formulează pentru art. 141 

considerăm oportun de a fi incluse în art. 3436 din Codul de 

procedură civilă, care reglementează aspectele de competență (în 

ceea ce priveşte autorizarea testării integrităţii profesionale şi de 

apreciere a rezultatelor testului). 

Se acceptă. 

Art. IV pct. 109 din proiect va avea următorul 

cuprins: 

„109. Articolul 3436 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 3436. Competenţa de autorizare a testării 

integrităţii profesionale şi de apreciere a rezultatului 

testului de integritate profesională 

Cererea de autorizare a testării integrităţii 

profesionale şi aprecierea rezultatului testului de 

integritate profesională se examinează de către 

judecătoriile de drept comun în raza de activitate a 

cărora își au sediul autoritățile indicate în art. 12 din 

Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea 

integrităţii instituţionale.”” 

Prevederile de la art. V se exclud în totalitate. 
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Inspectoratul 

Naţional de 

Probațiune 

 

 

 

 

 

Art. III, pct. 70, în art. 213 alin. (2) sintagma „oficiul de 

probațiune” să fie substituită cu sintagma „organele de probaţiune”. 

Se acceptă. 

Articolul 213: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Participantul la proces care nu se poate 

prezenta în ședința de judecată din cauză că se află 

peste hotarele Republicii Moldova, execută pedeapsa 

în penitenciarele din Republica Moldova, din cauza 

dizabilităților locomotorii sau internării într-o instituție 

medicală, poate fi audiat  prin intermediul 

videoconferinţei  la cerere sau din oficiu. Audierea prin 

intermediul videoconferinţei a participantului aflat 

peste hotarele Republicii Moldova are loc din sediul 

misiunii diplomatice a Republicii Moldova, a instituției 

penitenciare, a instituției medicale, de asistență socială, 

a autorității tutelare sau a organelor de probațiune, 

după caz, care dispune de mijloace tehnice 

corespunzătoare și care verifică identitatea 

participantului”. 

 

Art. III, pct. 72, în art .216 alin. 11 sintagma „Inspectoratul 

Naţional de Probaţiune” să fie substituită cu sintagma „organele de 

probaţiune”; 

Propunerile sunt întemeiate conform art.15 alin. (2) din Legea 

nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, care prevede: 

„Inspectoratul naţional de Probaţiune şi subdiviziunile sale 

teritoriale formează organele de probaţiune.” 

Se acceptă. 

Articolul 216: 

se completează cu alineatul (11) care va avea 

următorul cuprins: 

„(11) Audierea martorului are loc în sala de şedinţă. 

În cazul imposibilităţii de a se prezenta în şedinţă, la 

cererea participanţilor, a martorului sau din oficiu, 

instanţa poate dispune audierea martorului prin 

intermediul videoconferinţei. Audierea prin 

intermediul videoconferinţei a martorului aflat peste 

hotarele Republicii Moldova are loc din sediul misiunii 

diplomatice a Republicii Moldova; a martorului aflat 

pe teritoriul Republicii Moldova – din biroul notarial, a 
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organelor de probaţiune sau biroul executorului 

judecătoresc; a martorului care execută pedeapsa în 

penitenciarele din Republica Moldova – din instituția 

penitenciară în care execută pedeapsa; a martorului 

internat într-o instituție medicală care nu se poate 

deplasa pentru a participa la ședințele de judecată – din 

sediul instituției medicale, dacă acestea dispun de 

mijloace tehnice corespunzătoare și cu verificarea 

identității martorului”. 

 

Curtea de Apel 

Chişinău 
Referitor la modificarea al. 2 art. 18 CPC, dat fiind faptul că, la 

data de 01.11.2016 Consiliul Superior al Magistraturii a dispus 

reluarea activităţii grupului de lucru în componenţă lărgită, cu 

participarea reprezentanţilor societăţii civile, mass-media, precum şi 

altor instituţii interesate, în vederea modificării regulamentului 

privind accesul în sediile instanţelor judecătoreşti. Astfel, la 

definitivarea modificărilor propuse la art. 18 al. 2 CPC, urmează a fi 

luate în considerare inclusiv şi prevederile regulamentului privind 

accesul în sediile instanţelor judecătoreşti. 

Nu se acceptă. 

Regulamentul menţionat a fost suspendat de către 

Curtea Supremă de Justiţie. Referinţa la un act 

suspendat nu este fundamentată. 

Prevederile legale propuse în proiectul de lege nu 

se pot subordona unui act normativ departamental. Or, 

voința supremă în stat o asigură legiuitorul. 

 

Curtea 

Supremă de 

Justiţie a 

Republicii 

Moldova 

La Art. III  Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 

225-XV din 30 mai 2003, 

La pct. 4, se propune  la art. 121 alin. (4),  eliminarea sintagmei 

„cu recurs separat” precum şi propoziţia următoare. 

Se acceptă. 

Art. 121 alin. (4) va avea următorul cuprins:      

„(4) Dacă nu sunt întrunite în cumul condițiile alin. 

(2) instanța refuză ridicarea excepției de 

neconstituționalitate printr-o încheiere  care poate fi 

atacată odată cu fondul cauzei.” 
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La pct. 5, se propune completarea art. 122 cu alineatul (11) şi 

(12) cu următorul cuprins:  

 (11) Solicitarea avizului consultativ trebuie să se refere la 

dificultăţi de aplicare corectă a normei de drept susceptibilă de 

interpretări diferite. Solicitarea avizului consultativ nu va conţine 

formularea unei simple întrebări cu privire la aplicarea unui text de 

lege. 

(12) Obiectul solicitării îl constituie o veritabilă problemă de 

drept, dacă întruneşte următoarele condiţii: 

a) solicitarea să fie formulată în legătură cu existenţa unei cauze 

aflate în curs de judecată; 

b) lămurirea chestiunii de drept să fie determinantă în ce privește 

soluționarea pe fond a cauzei în care a fost ridicată; 

c) să fie nouă, dezlegarea dată chestiunii de drept să nu fi fost 

deja soluţionată printr-un aviz consultativ anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

La alin. (3) cuvântul „irevocabilă” se substituie cu „nu se supune 

nici unei căi de atac”. 

Se acceptă. 

Articolul 122 se completează cu alin. (11) și (12) cu 

următorul cuprins: 

„(11) Solicitarea avizului consultativ trebuie să se 

refere la dificultăţi de aplicare corectă a normei de 

drept susceptibilă de interpretări diferite. Solicitarea 

avizului consultativ nu va conţine formularea unei 

simple întrebări cu privire la aplicarea unui text de 

lege. 

(12) Obiectul solicitării îl constituie o veritabilă 

problemă de drept, dacă      întruneşte următoarele 

condiţii: 

a) solicitarea să fie formulată în legătură cu 

existenţa unei cauze aflate în curs de examinare în 

instanța de judecată; 

b) lămurirea problemei de drept să fie determinantă 

în ce privește soluționarea pe fond a cauzei în care a 

fost ridicată; 

c) problema să fie nouă, interpretarea dată 

problemei de drept să nu fi fost deja soluţionată printr-

un aviz consultativ anterior.” 

 

Nu se acceptă.  

Propunerea făcută există în textul proiectului remis 

spre avizare. 

La pct. 10, se propune pentru claritatea normei din articolul 42 

completarea textului propus pentru art. 42 la  art. 187 din proiect. 

Se acceptă. 

Art. 187 se va completa cu alin. (3) cu următorul 

cuprins:  

”(3) Acțiunea civilă acceptată spre conexare 

conform art. 187 alin. (1) și (2) se examinează 

concomitent cu acțiunea inițială. ” 

Propunerea de completare a art. 42 se va exclude 
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din proiect. 

La pct. 11, la art. 43 alin. (4) se propune substituirea sintagmei 

„a cărei încheiere este irevocabilă şi nu este susceptibilă de recurs” cu 

sintagma „a cărei încheiere nu se supune nici unei căi de atac”. 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următoarele: 

„Articolul 43: 

la alineatul (4) cuvintele „a cărei încheiere este 

irevocabilă şi nu este susceptibilă de recurs” se 

substituie cu cuvintele „a cărei încheiere nu se supune 

nici unei căi de atac”.” 

 

La pct. 21, se propune a fi modificat articolul 75 prin excluderea 

 sintagmei „majori, dacă aceştia sunt licenţiaţi în drept”. 

Se acceptă parțial. 

Art.75, alin.(11) va avea următorul cuprins: 

„Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de 

judecată de către soț/soție, părinţi, copii, fraţi, surori, 

bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licenţiaţi în drept şi 

sunt împuterniciţi printr-o procură autentificată 

notarial.” 

La pct. 23, la articolul 85 alin. (1) se propune reamplasarea n1 

astfel încât să se regăsească la sfârșitul enumerării din lit. a, cu 

excluderea sintagmei „participanţii la proces”. 

Se acceptă.  

Art. 85 alin. (1) lit. a) se completează la final cu 

următorul cuprins: 

„- privind încasarea cheltuielilor de judecată 

suportate în procese civile anterioare, indiferent de 

calitatea procesuală în respectivele procese”. 

La pct. 40, la articolul 149 alin. (1) CPC termenul „înscrisă”  în 

Registrul de stat al experţilor judiciari de substituit cu termenul 

„inclusă” în Registrul de stat al experţilor judiciari, conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1411 din 27 decembrie 2016 

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Comisiei de 

calificare şi evaluare a experţilor judiciari, Regulamentului privind 

condiţiile de desfăşurare şi promovare a examenului de calificare 

pentru atribuirea calităţii de expert judiciar şi a modelului licenţei 

pentru exercitarea profesiei de expert judiciar. 

Nu se acceptă. 

Conținutul pct. 40 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 
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La pct. 87, art. 254 se propune reformularea lit. d) din proiect 

după cum urmează:  

d) hotărârile emise de judecătorii, contestate cu recurs. 

În acest context considerăm saltară instituirea a două niveluri de 

jurisdicție pentru mai multe categorii de cauze, dar sîntem de părerea 

că în loc de apel, unica cale de atac trebuie să fie recursul. Nu este 

vorba de reanimarea recursului secțiunea I care a existat pînă la 

01.12.2012, ci de o cale de atac similară recursului la încheieri care 

există actualmente. 

Se acceptă parțial.  

Articolul 254 alineatul (2) se completează cu litera 

d) cu următorul cuprins: 

”d) hotărârile emise de judecătorii, contestate cu 

apel, fără drept de recurs.” 

La pct. 115, se consideră că completarea Codului de procedură 

civilă cu art. 3621 nu este justificată şi se propune excluderea normei 

date şi va complica examinarea cauzelor în apel. 

Nu se acceptă. 

Apelul incident este definit în proiect destul de 

simplu și clar. Este apelul pe care intimatul decide să-l 

depună ca mijloc de apărare, pe care nu l-ar fi utilizat 

dacă nu era cererea de bază. Deși apelul incident este 

în esență depus peste termen, norma propusă 

ordonează în timp data limită de depunere a acestuia - 

nu mai târziu de data depunerii referinţei la cererea de 

apel. Soarta procesuală a apelului incident este similară 

apelului depus prin alăturare, instituție care există în 

CPC al RM din 2003. Complicații procesuale nu 

credem că vor apărea, însă intimatului i se va garanta 

principul egalității de arme indispensabil unui proces 

civil echitabil. 

La pct. 115, la art. 3631 alin. (3) din proiect se propune 

substituirea sintagmei „cauţiunea rămâne,  pînă la adoptarea unei noi 

hotărâri irevocabile, la contul în care este depusă” cu sintagma 

„cauţiunea depusă se restituie”. 

Nu se acceptă. 

Cauțiunea depusă garantează executarea hotărîrii, 

iar efectele negative pe care le are de suportat apelantul 

sînt o consecință a repunerii în termen a apelului. 
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La pct. 132, la articolul 426 alin. (3) - necesită a fi modificat 

termenul de examinare a recursului (3 luni). Modificarea este 

justificată de faptul că se examinează legalitatea unei încheieri pentru 

care termenul de 3 luni este excesiv de mare. Propunem termen de 30 

de zile lucrătoare. 

Se acceptă parţial.  

La articolul 426 alin. (3) cifra „3” se înlocuieşte cu 

cifra „2”. 

La pct. 133, se optează pentru menţinerea actualei redacţii a lit. 

b) şi lit. c) art. 427 care este mai clară şi nu generează probleme de 

interpretare. 

Nu se acceptă. 

Instanța de judecată examinează recursul împotriva 

încheierii și nu întregul fond al pricinii. De aceea se 

operează modificările de rigoare, substituind cuvintele 

„problema în fond” cu cuvintele „problema 

respectivă”. 

La pct. 135-136, se propune  excluderea alin. (6) art. 432 din 

proiect şi completarea art. 433 cu un nou alineat (2) cu următorul 

cuprins: 

lit. a) alin. (1) a prezentului articol nu se va aplica la examinarea 

recursului împotriva hotărârii pronunţate de către Curtea de Apel în 

procedură de insolvabilitate. 

Se acceptă parţial. 

Modificările în privința art. 433 vor avea următorul 

cuprins: 

„Articolul 433: 

alineatul (1) se completează cu litera e) cu 

următorul cuprins: 

„e) recursul este depus împotriva unui act ce nu se 

supune recursului, cu excepția cazurilor prevăzute de 

art. 429 alin. (5).” 

se completează cu alineatul (2) cu următorul 

cuprins: 

„(2) La examinarea recursului împotriva hotărârii 

pronunţate de către curţile de apel în procedură de 

insolvabilitate nu se aplică prevederile  alin. (1) lit. 

a).” 

La pct. 139, la art. 438 în alin. (2) şi (22) din proiect se propune 

substituirea sintagmei „irevocabilă” prin sintagma „nu se supune nici 

unei căi de atac”. 

Se acceptă. 

L art. 438 în alin. (2) şi (22) din proiect se substituie 

sintagma „irevocabilă” cu sintagma „nu se supune nici 

unei căi de atac”. 
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La pct. 142, se propune art. 4451 în următoarea redacţie: 

„Instanţa de recurs dispune printr-o încheiere care nu se supune 

nici unei căi de atac, încetarea procedurii de recurs, din oficiu sau la 

cerere, dacă după admisibilitatea recursului se constată existenţa 

unuia din temeiurile prevăzute la art. 433”. 

Se acceptă.  

Articolul 4451 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 445¹. Încetarea procedurii de recurs 

Instanţa de recurs dispune printr-o încheiere care nu 

se supune nici unei căi de atac, încetarea procedurii de 

recurs, din oficiu sau la cerere, dacă după 

admisibilitatea recursului se constată existenţa unuia 

din temeiurile prevăzute la art. 433.”  

 

La pct. 143, se propune reformularea ultimei propoziţii a alin. 

(2) art. 446 din proiect după cum urmează: „Doar în aceste cazuri 

încheierile de inadmisibilitate a revizuirii nu se supun nici unei căi de 

atac.” 

Se acceptă. 

Articolul 446 alin. (2) va aveaa următorul cuprins:  

„(2) Doar încheierile de încetare a procesului  

conform art. 265 lit.c) și d), precum și cele prin care se 

respinge acțiunea ca fiind tardivă conform art.  1861 se 

pot supune revizuirii. Încheierile judecătorești care nu 

se referă la fondul cauzei, precum și deciziile emise în 

privința acestora nu se supun revizuirii.  Doar în 

aceste cazuri încheierile de inadmisibilitate a 

revizuirii nu se supun nici unei căi de atac.” 

 

Se propune modificarea art. 424 alin. (3) după cum urmează: 

„(3) Încheierile Curţii Supreme de Justiţie nu se supun nici unei 

căi de atac.”  

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu urmărorul text: 

„La articolul 424 alineatul (3) cuvintele “rămîn 

irevocabile de la momentul emiterii.” se substituie cu 

cuvintele “nu se supun nici unei căi de atac.” 



 

20 
 

Se propune modificarea art. 4261  lit. a) după următoarele 

alternative: 

- cererea de recurs a fost depusă în afara termenului legal; sau 

- cererea de recurs a fost depusă în afara termenului legal, iar 

recurentul nu solicită repunerea în termen sau instanţa de recurs a 

refuzat să efectueze repunerea în termen;  

 

 

De completat articolul cu următorul cuprins: 

f) cererea de recurs nu corespunde prevederilor art. 437 alin.(1). 

Se acceptă. 

Art. 4261  alineatul (1) lit. a) va avea următorul 

cuprins: 

„a) cererea de recurs a fost depusă în afara 

termenului legal, iar recurentul nu solicită repunerea în 

termen sau instanţa de recurs a refuzat să efectueze 

repunerea în termen;”  

 

Se acceptă. 

Art. 4261  alineatul (1) se completează cu lit. f) cu 

următorul cuprins: 

„f) cererea de recurs nu corespunde prevederilor 

art. 437 alin. (1)”. 

 

 Se propune ca lit. g) și h) art. 449 CPC să poată fi utilizate nu 

doar de către Agentul Guvernamental, ci și de către ceilalți 

participanți ai procesului. 

Se acceptă. 

La art. 447 lit c) va avea următorul cuprins: 

“c) Agentul guvernamental precum și subiecții de 

la lit. a) și b), în cazurile prevăzute la art. 449 lit. g) şi 

h).” 

Se propune excluderea alin. (3) art. 448 CPC. Se acceptă. 

La articolul 448 alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

Procuratura  

Republicii 

Moldova 

La Art. I, se propun următoarele modificări:  

La pct.1, se propune modificarea art. 36 alin. (1) Codul familiei, 

potrivit căruia căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul stare civilă, 

în lipsa litigiilor, şi în cazul în care soții au copii minori la 

întreținerea, educarea și domiciliul lor, poate fi acceptată doar cu 

condiția în care ambii soți semnează în scris în fața autorității de stare 

civilă acordul privind stabilirea părintelui împreună cu care vor locui 

copiii minori comuni. Aceasta condiție se impune pentru a stabili cu 

siguranță părintele în grija și protecția căruia rămîn copiii, precum și 

pentru evitarea eventualelor abuzuri și conflicte între părinți cu 

referire la custodia copiilor. 

Nu se acceptă.  

Stabilirea părintelui împreună cu care vor locui 

copiii minori comuni  se face  cu concursul şi 

participarea autorității tutelare, doar în cazul în care nu 

există un acord comun între părinți în privința 

domiciliului copilului și pe acesta îl stabilește instanța 

de judecată (art. 63 alin. (3) CF). Autoritatea tutelară 

va verifica veridicitatea şi posibilitatea părinţilor de a 

acorda minorului loc de trai.  

În cazul existenței acordului comun al soților, 

autoritatea tutelară nu se implică la stabilirea 
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În acest sens, se propune completarea art. 36 alin. (1) cu 

sintagma „La desfacerea casatoriei, soții vor prezenta oficiului de 

stare civilă un acord în scris privind stabilirea părintelui împreună cu 

care vor locui copiii minori comuni”.  

domiciliului copilului (art. 63 alin. (1) CF). 

Pe de altă parte, oficiul de stare civilă este 

autoritatea improprie pentru constatarea acestor tipuri 

de cazuri. 

Concomitent, se propune excluderea din proiect a sintagmei‚ 

„sau adoptați comuni sau adoptați de ambii soți’’, deoarece, potrivit 

art. 40 și art. 42 din legea privind regimul juridic al adopției, părintele 

adoptiv are față de copilul adoptat drepturile și obligațiile părintelui 

biologic față de copilul său și specificarea suplimentară a statutului 

copilului nu este necesară, or, copilul adoptat are aceleași drepturi și 

obligații ca și copilul biologic. 

Nu se acceptă. 

Pentru claritate rămîne a fi reglementat conform 

proiectului, cu atît mai mult că în privința aceasta nu 

au făcut obiecții– Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei şi organele de stare civilă. 

Astfel, articolul 36 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria va fi desfăcută de către oficiul 

stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul 

unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei 

în condiţiile Legii cu privire la actele de stare civilă.” 

 

Propunerea de a expune art. 36 (1) în redacție nouă urmează să 

fie coroborată și cu prevederile art.  41 lit. a) din Legea nr. 100 din 

26.04.2001 privind actele de stare civilă. 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următoarele: 

„3. La articolul 41 litera a) cuvintele „- dacă aceştia 

nu au copii minori comuni” se exclud.” 

 

La Art. III, se propun următoarele modificări: 

La pct. 3, se propune substituirea în art. 12 alin. (1) Cod de 

procedură civilă (în continuare CPC), sintagma „ale altor autorităţi 

administrative centrale” de substituit cu sintagma  „ale altor autorități 

ale administrației publice centrale”.  

Nu se acceptă.  

În Legea Nr. 98 din 04.05.2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate este 

utilizată anume noțiunea de „ autorităţi administrative 

centrale”. 
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La pct. 3, înainte de cuvintele‚ „legilor organice și ordinare” de 

inclus cuvintele‚ „legilor constituționale”.  

Nu se acceptă. 

Propunerea nu este esențială și nu generează 

probleme de interpretare. Cu atît mai mult că legile 

constituționale fac parte integrantă a Constituției. 

La pct. 3, se solicită explicația noțiunii de „uzanță”, prevăzută la 

art. 12 alin. (1) CPC (pct. 3 din avizul precedent, și la pct. 6 privind 

modificarea art. 17 CPC (pct. 6 din avizul precedent). 

Nu se acceptă.  

Articolul 4 din Codul civil conţine noţiunea de 

„uzanţă”. Dublarea noţiunii este o eroare de tehnică 

legislativă. 

La pct. 7, privind completarea CPC cu art. 171 se consideră 

necesară stabilirea prin lege a procedurii de depunere a dosarelor prin 

intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, deoarece 

la moment acesta lipsește. 

Nu se acceptă. 

Completarea este destul de clară. Plus la aceasta se 

urmează a fi adoptat un regulament al Consiliului 

Superior al Magistraturii care va detalia specificaţiile 

tehnice şi condiţiile de depunere a actelor prin 

intermediului Programului integrat de gestionare a 

dosarelor.  

Propunerea nu face obiectul proiectului. 

La pct. 11, de modificare art. 43 alin. (3) CPC se propune 

excluderea sintagmei „...se face în faza pregătirii pricinii pentru 

dezbateri judiciare…”, deoarece sunt cazuri de strămutare a pricinilor 

după pregătirea acesteia pentru dezbateri, motivele strămutării cauzei 

devenind cunoscute instanței după această fază. Din redacția propusă 

rezultă ca dacă cauza nu va fi strămutată în faza pregătirii pricinii 

pentru dezbateri judiciare ea ar urma sa fie judecată cu încălcarea 

competenţei. 

Nu se acceptă.  

Menținerea normei propuse este un factor 

favorizant pentru tergiversarea nejustificată a 

proceselor civile. În acelaşi timp, prin excluderea 

normei propuse, legalitatea unei încheieri pronunțate 

pe chestiunea strămutării pricinii va putea fi verificată 

la examinarea cauzei civile în ordine de apel. 

Proiectul prevede la art. 43 alin. (3) că strămutarea 

pricinii de la o instanţă la alta  se face în faza pregătirii 

pricinii pentru dezbateri judiciare doar în cazurile 

specificate la alin. (2) lit. a), b) şi c). Strămutarea 

pentru celelalte motive (care pot implica motive ce 

survin după această etapă) se poate face și ulterior. 

La pct. 12, propunerea privind completarea art. 49 alin. (4) CPC 

cu cuvintele ,,precum și de respingere a pretențiilor ca fiind tardive’’, 

se consideră inoportună, deoarece în practica judiciară judecătorii, 

Nu se acceptă. 

Proiectul propune o ordine conceptual nouă de 

examinare a cererilor tardive, astfel încât tardivitatea 
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deși resping pretențiile ca fiind tardive, examinează nu doar 

tardivitatea cererii dar și fondul cauzei civile și au formată o opinie 

asupra fondului cauzei. Participarea repetată a judecătorilor care au 

respins pretențiile ca fiind tardive la judecarea aceleiași pricini civile 

contravine principiilor generale de drept. 

să se examineze înaintea fondului. În acest caz, nu 

există nici o rațiune care să împiedice același judecător 

să continue examinarea fondului unei cauze despre 

care instanța ierarhic superioară a constatat că totuși nu 

este tardivă. 

La pct. 16 al proiectului art. 60, alin. (3) CPC se propune 

excluderea sintagmei „În acest caz instanța va restitui parții printr-o 

încheiere protocolară, cererea de modificare a obiectului sau 

temeiului acțiunii, precum și actele anexate”, deoarece depunerea 

unei cereri de modificare a obiectului sau temeiului acțiunii după 

începutul dezbaterilor judiciare va constitui o acțiune civilă nouă, 

care poate fi depusă în instanță în ordine generală și acest fapt nu va 

duce la simplificarea procedurii ci la complicarea acesteia, deoarece 

partea va depune cererea separat, solicitând, ulterior, conexarea la 

cauza civilă inițială, circumstanțe care vor tergiversa desfășurarea 

procesului, vor solicita cheltuieli suplimentare, etc. 

Mai mult, propunerea contravine prevederilor art. 60 alin. (2) 

CPC, în care este statuat dreptul reclamantului la modificarea 

temeiului si obiectului  acțiunii pe tot parcursul examinării cauzei 

civile. 

Nu se acceptă. 

Propunerea are drept scop de clarificare, ordonare a 

procesului şi de evitare a unui eventual abuz din partea 

părţilor. Aceasta nu crează careva confuzii şi nu 

contravine articolului menţionat.  

 

Procuratura Generală reiterează opinia expusă în avizul 

precedent, la pct. 6, referitoare la redacția art.17, alin. (1) CPC,  

 

 

 

 

 

 

 

 

pct. 18, referitoare la art.62, alin. (3) CPC,  

 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă este prevăzută de versiunea 

actuală a  art. 17 din Codul de procedură civilă. Autorii 

proiectului nu au intervenit pe modificarea menţionată, 

iar propunerea nu este argumentată. În plus, 

considerăm că expresia nu se dublează, întrucât prima 

dată este utilizată pentru a delimita scopul emiterii 

hotărârilor, iar a doua oară este utilizată pentru a indica 

denumirea acestora. 

 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă este o novație procedurală 
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pct. 19, referitoare la art. 65 alin. (5) CPC, 

 

prin care s-a considerat necesară excluderea propunerilor 

privitor la faptul ca examinarea recursului nu afectează continuitatea 

procesului, instanța de judecată va examina în continuare cauza civilă 

după expedierea recursului instanței ierarhic superioare, însă doar va 

amâna susținerile verbale pana la pronunțarea deciziei instanței 

superioare. Aceasta propunere rezidă din faptul că instanța ierarhic 

superioară urmează sa examineze dosarul civil în totalitate. Mai mult, 

aceste modificări vor complica activitatea judecătorilor, care vor fi 

nevoiți sa facă copii ale dosarului şi să le expedieze instanței 

ierarhice superioare, respectiv nu vor simplifica procedura de 

examinare a cauzei, ci o vor complica. 

care se propune să fie aplicată în multe cazuri similare 

pentru a descuraja exercitarea abuzivă a recursurilor la 

încheieri judecătorești. Nu există pericole care să 

pericliteze continuitatea sau finalitatea procesului. 

 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă este o novație procedurală 

care se propune să fie aplicată în multe cazuri similare 

pentru a descuraja exercitarea abuzivă a recursurilor la 

încheieri judecătorești. Nu există pericole care să 

pericliteze continuitatea sau finalitatea procesului. 

La pct. 24, se propune excluderea din art. 86 alin. (1) CPC a 

completării cu sintagma ,,Judecătorul până la acceptarea cererii de 

chemare în judecată”, deoarece legislația procesual-civilă nu 

reglementează o procedură de acceptare a cererii de chemare în 

judecată. Judecătorul primește, refuză, restituie sau nu da curs cererii 

și nu ,,acceptă” cererea de chemare în judecată. 

Nu se acceptă. 

Potrivit art. 168 Cod de procedură civilă, 

judecătorul are în atribuţii şi opţiunea de acceptare a 

cererii.  

La pct. 44 privind modificarea art. 154, alin. (4) CPC, se 

consideră că după fraza ,,expertul este obligat sa prezinte explicații in 

fata instanței judecătorești” urmează a fi inclusă și sintagma din 

redacția actuală a Codului de procedura civilă ,,ori de cate ori i se va 

cere’’. 

Nu se acceptă. 

Conținutul pct. 44 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 
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La pct. 45 propunerile privind abrogarea art. 156 CPC 

(excluderea expertizei în cadrul comisiei), art. 157 CPC (expertizei 

complexe) și art. 159 CPC (expertizei suplimentare și repetate), se 

consideră inoportune, deoarece prin excluderea posibilităților de 

efectuare a expertizelor de acest gen, vor fi limitate drepturile și 

interesele persoanelor la dobândirea probelor și stabilirea adevărului. 

Nu se acceptă. 

Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar (nr. 68 din 14.04.2016) stabileşte 

aceste tipuri de expertize. Dublarea prevederilor este o 

eroare de tehnică legislativă. 

Conținutul pct. 45 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 

La pct. 57, se propune modificarea art. 185 alin. (3).  

Considerăm ca prin obligarea participanților la proces de a 

înainta demersurile respective doar la etapa pregătirii pricinii pentru 

dezbateri judiciare aceștia sunt limitați în drepturile procesuale. 

Mai mult, din proiect rezultă că, în cazul în care, după etapa 

pregătirii pricinii pentru dezbateri, parților le-au devenit cunoscute 

circumstanțe care exclud participarea judecătorului, expertului ș.a. la 

judecarea cauzei aceștia nu vor fi în drept sa înainteze cereri de 

recuzare, din care considerente  propunem ca sintagma ,,La etapa 

pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare” sa fie exclusă. 

 

La același pct. 57, de modificare a art. 185 alin. (4) CPC se 

propune excluderea sintagmei ,,sub sancțiunea decăderii din acest 

drept”, deoarece limitează drepturile părților și a participanților de a 

înainta un demers  de încetare sau scoatere de pe rol doar la faza 

pregătirii  pricinii pentru dezbateri judiciare. 

În cazul în care părțile sau/ și participanții vor afla despre 

circumstanțele care conduc la încetarea procesului sau scoaterea 

cererii de pe rol, după începerea dezbaterilor judiciare, potrivit 

modificărilor propuse, nu  vor mai dispune de dreptul de a înainta 

astfel de cereri. 

Nu se acceptă.  

Menținerea normei propuse este un factor 

favorizant pentru tergiversarea nejustificată a 

proceselor civile.  

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Sancţiunea de decădere are drept scop ordonarea 

participanților de a solicita încetarea procesului sau 

scoaterea de pe rol a cererii pe anumite temeiuri doar 

pînă la un anumit moment. Intenţia este de a nu 

fragmenta procesul civil. 
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La pct. 62, privind modificarea a art. 193 alin. (1) CPC urmează 

să fie data explicația sintagmei ,,se face într-o singură ședința 

continuă.” 

Nu se acceptă. 

Reglementarea este destul de clară, iar scopul 

proiectului este de a promova ideea continuității 

procesului și a ședinței neîntrerupte, iar propunerea nu 

se încadrează în scopurile proiectului. 

La pct. 69, propunerea de completare a art. 211 cu alin. (3) 

CPC, potrivit căruia ,,Dacă pârâtul recunoaște acțiunea, instanța de 

judecată va pronunța o hotărâre de admitere a pretenției fără a cerceta 

probele”, urmează a fi exclusă, deoarece instanța de judecată la 

emiterea hotărârii este obligată să cerceteze probele, în conformitate 

cu prevederile  art. 239 CPC care reglementează că ,,hotărârea 

judecătoreasca trebuie sa fie legală şi întemeiată. Instanța îşi 

întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constate nemijlocit de 

instanța şi pe probele cercetate în ședința de judecată” şi în acest caz 

emiterea unei hotărâri legale nu este posibilă. 

De asemenea, în argumentarea celor expuse, se menționează și 

prevederile art. 60 alin. (5) CPC, care statuează că: ,,Instanța nu va 

admite renunțarea reclamantului la acțiune, nici recunoașterea 

acțiunii de către pârât, nu va confirma tranzacția dacă acestea 

contravin legii ori încalcă drepturile, libertățile și interesele legitime 

ale persoanei, interesele societății sau ale statului.” 

 

Procuratura Generală acceptă propunerile făcute la punctele 70 

și 72 despre modificarea art. 213 alin. (2) CPC și art. 216 alin. (11) 

CPC, care prevăd audierea participanților la proces şi a martorilor 

prin intermediul videoconferinței, considerându-le progresiste, dar cu 

respectarea condiției de elaborare şi implementare a unor reguli şi 

regulamente care ar clarifica modalitate de aplicare a acestui sistem, 

inclusiv de preîntâmpinare de răspundere penală a martorului pentru 

declarații mincinoase etc. 

Nu se acceptă. 

Excluderea modificării propuse ar împovăra 

excesiv şi fără careva scopuri justificate procesul civil. 

Nu este raționament în a examina probele pe care le-a 

administrat reclamantul dacă faptele confirmate de 

acestea sunt recunoscute de către pârât. 

Iar prevederile art. 60 alin. (5) sînt preluate în art. 

211 alin. (3) din textul proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se accepă. 

Propunerile făcute vor constitui obiectul de 

reglementare a unor regulamente ale sistemului 

judecătoresc. 
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La pct. 73, privind modificarea art. 220 alin. (1) CPC potrivit 

căruia ,,Audierea martorului se înregistrează audio, după caz şi video 

cu anexarea suportului digital al înregistrării declarațiilor la 

materialele dosarului” se consideră drept una progresistă, dar se 

insistă şi asupra păstrării redacției actuale a legii, deoarece 

înregistrările audio și video ale ședințelor de judecată pot fi efectuate 

necalitativ, pot fi deteriorate sau pierdute, se consideră oportună şi 

păstrarea variantei actuale din Codul de procedură civilă de 

consemnare a dispozițiilor martorului în procesul-verbal al ședinței 

de judecată de către grefier şi de semnare pe fiecare pagină şi la 

sfârșitul lor de către președintele ședinței, grefier și martor, după ce 

acesta din urmă ia cunoștință de ele. 

 

Aceeași situație este consemnată și la pct. 76, privind 

modificarea art. 230 alin. (4) CPC. 

Nu se acceptă. 

Modernizarea procedurii de audiere a martorului 

fără  a afecta  valoarea probantă a acestui mijloc de 

probație este un deziderat în contextul simplificării 

procesului. Dacă depozițiile martorului se înregistrează 

audio, nu există nici o stringență acută ca dinamica 

unei ședințe de judecată să fie încetinită de 

stenografierea acestora.  Îngrijorarea că înregistrarea 

audio ar putea fi defectuoasă sau ar putea dispărea din 

dosar prezintă exact același pericol ca și în cazul în 

care acestea ar fi înregistrate olograf sau la calculator. 

La pct. 96 se reiterează poziția privind clarificarea sintagmei 

„pentru fiecare act de procedură îndeplinit în afara ședinței cu 

participarea părților”, prevăzută la art. 273 CPC, deoarece nu este 

clar ce se înțelege  prin acte de procedură îndeplinite în afara ședinței. 

Legislația procesual-civilă nu reglementează o astfel de procedură. 

Nu se acceptă. 

Această normă este una generală, actele de 

procedură se pot realiza în afara ședinței de judecată. 

Această procedură este reglementată și la art. 274 din 

proiect.  

 

La pct. 97 propunerea de excludere a art. 276 CPC nu este 

oportună și contravine principiilor procesului civil (disponibilitatea în 

drepturi a participanților la proces, principiul contradictorialității ș.a.) 

precum și practicii CEDO, deoarece partea trebuie să dispună de 

posibilitatea de a înainta obiecții asupra procesului-verbal al ședinței 

de judecată.  

Nu se acceptă. 

Norma se propune a fi exclusă în contextul 

schimbării conținutului procesului-verbal, astfel încât 

observațiile la procesul-verbal își pierd rațiunea. Nu se 

justifică nici într-un fel un pseudodrept care exercitat 

fiind nu schimbă nici într-un fel modul de 

instrumentare a cauzelor civile întregistrate audio. 

 

La pct. 98 la propunerea de completare a CPC cu un articol nou 

2764, se consideră că termenul de 6 luni de adoptare a dispozitivului 

de către instanța de judecată este exagerat și nu va duce la 

Nu se acceptă.  

Deși instituirea de termene procedurale exacte este 

totuși o relativitate, considerăm că pentru a evita la 



 

28 
 

simplificarea  procesului și la reducerea termenului de examinare a 

cauzelor, ci dimpotrivă la tergiversarea examinării lor, cu 

posibilitatea părților de a solicita ulterior repararea prejudiciului 

material și moral în conformitate cu Legea nr. 87 din 21.04.2011. 

Se propune includerea unui termen de 90 de zile, care, în opinia 

instituției, va fi unul rezonabil şi nu va afecta drepturile și interesele 

cetățenilor. 

 

maximum  probabilitatea încălcării acestora, plângerile 

justițiabililor, sancționările magistraților, legiuitorul 

trebuie să stabilească termene suficiente pentru ca 

acțiunile procedurale să fie exercitate cu diligență și să 

poată fi menținute de către instanțele superioare. 

La pct. 99, din art. 2783 se propune excluderea sintagmelor ,,sau 

de către procuror” şi ,”de procuror”, deoarece contravine prevederilor 

Legii nr. 3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură şi art. 71 CPC, or, 

procurorul participă la judecarea pricinilor civile în calitate de 

participant la proces dacă el însuși a depus cererea de chemare în 

judecată. 

Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată doar în 

cazurile specificate la art. 71 alin. (2) CPC - pentru compensarea 

prejudiciului cauzat autorităților publice prin infracțiune, precum şi 

pentru anularea actelor care au cauzat prejudiciul, în cazul încetării 

urmăririi penale în temeiul art. 275 pct. 4), 5) și 9) din Codul de 

procedura penală. 

Procurorul este obligat să intervină neîntârziat pentru a asigura 

obținerea măsurilor de protecție a victimei violenței în familie, prin 

solicitarea emiterii de către instanța de judecată a ordonanței de 

protecție, în procedura penală, în condițiile art. 2151 Cod de 

procedura penală.   

Nu se acceptă. 

Textul a fost doar reamplasat de la art. 3181-3186 

din CPC în vigoare, fără a suferi careva modificări de 

conţinut. 

La pct. 113 se propune următorul cuprins al art. 353 CPC: ,,(1) 

În termen de 5 zile de la data depunerii obiecțiilor conform art. 352 

alin. (4) sau examinării obiecțiilor conform art. 352 alin. (5), 

judecătorul care a emis ordonanța dispune, prin încheiere care nu se 

supune nici unei căi de atac, admiterea obiecțiilor debitorului, dacă 

acestea sunt temeinice şi veridice şi anulează ordonanța sau dispune, 

prin  încheiere, respingerea obiecțiilor”. Se consideră că modificarea 

Nu se acceptă. 

Procedura în ordonanţă este una simplificată, şi este 

instituită pentru a apăra drepturi incontestabile (art. 7 

din Codul de procedură civilă), fiind o alternativă a 

procedurii generale pe acţiuni civile. Justițiabilul poate 

recurge fără impedimente la examinarea plenară a 

cauzei sale civile, citând şi audiind pârâtul, obiecțiile 
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propusă nu este oportună şi necesită a fi revizuită, deoarece denotă 

încălcarea dreptului persoanei la un recurs efectiv şi anume faptul că 

încheierea emisă de judecător nu se supune nici unei căi de atac. 

 

căruia au fost admise anterior în procedura în 

ordonanță.  Lipsirea căilor de atac reconfirmă 

caracterul simplu al procedurii în ordonanță şi nu oferă 

teren pentru tergiversarea apărării unui drept în acest 

fel. 

 

La pct. 115 se propune completarea CPC cu art. 3621 „Apelul 

incident” și art. 3631 ,, Efectul suspensiv al apelului exercitat în afara 

termenului legal”, propunem pentru claritate utilizarea unuia și 

aceluiași termen al apelului. 

Nu se acceptă.  

Nu este oportună unificcarea temenilor, întrucît au 

însemnătate diferită. Apelul incident este diferit de 

apelul exercitat în afara termenului legal, fiind vorba 

de repunerea în termen a apelului. 

În privința apelului incident, proiectul de lege nu și-

a propus să legifereze acțiuni care în esență constituie 

încălcări procedurale și nici să promoveze astfel de 

termeni juridici. Apelul incident este un instrument de 

apărare a intimatului care nu s-ar fi exercitat dacă nu ar 

fi apelul de bază. Legiferarea acestui drept se face 

pentru a asigura egalitatea de arme a părților în 

procesul civil. 

 

La pct. 119 propunerea de excludere a alin. (3) al art. 368 CPC 

se consideră ilegală, deoarece privarea părților de posibilitatea de a 

contesta cu recurs încheierea de a nu da curs cererii de apel va aduce 

atingere drepturilor și intereselor persoanelor și încalcă principiile 

CEDO, dreptul la un recurs efectiv, la un proces echitabil, etc. 

 

Se acceptă.  

Abrogarea alin. (3) al art. 368 CPC se exclude din 

proiect. 

La pct. 121 de modificare a art. 370 alin. (2) CPC, se consideră 

că propunerea ca instanța de apel să efectueze actele procedurale în 

vederea pregătirii pricinii pentru dezbateri în termen de până la două 

luni va duce la tergiversarea procesului și nu la simplificarea şi 

urgentarea acestuia. 

Nu se acceptă.  

Toate acțiunile procedurale trebuie ordonate în 

timp, pentru ca procesul civil în întregime să dureze un 

termen optim și previzibil. Plus și instanța și 

participanții la proces trebuie să cunoască reperele 

temporale, depășirea cărora determină sancționarea. 
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La pct. 132 de modificare a art. 426 CPC, prin care recursul 

urmează a fi examinat ,,pe baza copiei certificate sau electronice a 

dosarului, a recursului şi a referinței la recurs”, amendamentele nu 

pot fi acceptate pe motiv ca acestea complică activitatea 

judecătorilor, care vor fi nevoiți să facă copii ale dosarului şi să le 

expedieze instanței ierarhice superioare, modalitate care nu va 

simplifica procedura de examinare a cauzei, ci o va complica. 

Nu se acceptă. 

Expedierea dosarului către instanțele de apel/recurs 

s-a dovedit a fi destul de anevoioasă, fapt care a 

împiedicat examinarea în termen a cauzelor. 

Expedierea copiei dosarului ar reduce din timp.  

La pct. 134 propunerea de modificare a art. 429 alin. (5) CPC, 

potrivit căreia ,,O hotărâre susceptibilă de apel şi de recurs poate fi 

atacată, în cadrul termenului de apel, direct cu recurs, dacă părţile 

consimt expres, prin înscris autentic sau prin declarație verbală, dată 

în fata instanței de fond şi consemnată în proces-verbal. In acest caz, 

recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea sau aplicarea 

eronata a normelor de drept material”, se consideră nefuncțională şi 

inaplicabilă în practică. 

Nu se acceptă. 

Amendamentul are drept scop oferirea posibilității 

parților de a ataca o hotărâre judecătorească direct cu 

recurs la Curtea Supremă de Justiție, reducând astfel 

termenul de examinare a cauzei. Omiterea fazei de 

examinare a cauzei în apel necesită acordul părților și 

va fi posibilă doar în situația în care se invocă 

aplicarea eronată a normelor de drept material. 

Universitatea 

de Stat din 

Moldova 

Pct. 11 din proiect cu referire la art. 43 alin. (3) considerăm 

necesară reformularea propoziției a 2 după cum urmează: “Încheierea 

de strămutare a pricinii nu se supune nici unei căi de atac, dar poate 

determina ridicarea unui conflict negativ de competență.” 

Se acceptă. 

Articolul 43 alineatul (3) va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Strămutarea pricinii de la o instanţă la alta din 

motivele specificate la alin.  (2) lit. a), b) şi c) se face 

în faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, în 

temeiul unei încheieri motivate a instanţei în care este 

intentat procesul. Încheierea de strămutare a pricinii nu 

se supune nici unei căi de atac, dar poate determina 

ridicarea unui conflict negativ de competență.” 

Pct. 31 din proiect cu referire la art. 105 alin. (11) considerăm 

necesară reformularea propoziției a doua pentru a accentua condiția 

de citare electronică a persoanelor fizice: “La solicitarea persoanelor 

în cauză citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice 

prin mijloace de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte sau prin poșta electronică din cadrul Programului 

integrat de gestionare a dosarelor.“ 

Se acceptă. 

La articolul 105 alineatul (11) va avea următorul 

cuprins: 

„(11) Citaţia sau înştiinţarea se expediază 

autorităţilor publice, persoanelor juridice de drept 

privat şi avocaţilor prin intermediul Programului 

integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc 
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de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte. La solicitarea persoanelor în 

cauză citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă 

persoanelor fizice prin mijloace de comunicare ce 

asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor 

acte sau prin poșta electronică din cadrul 

Programului integrat de gestionare a dosarelor.”; 

Pct. 87 din proiect propunem reformularea lit. d) alin. (2) art. 

254 după cum urmează: “hotărârile emise de judecătorii, contestate 

cu apel, fără drept de recurs.“ 

Se acceptă. 

Articolul 254 alineatul (2) se completează cu litera 

d) cu următorul cuprins: 

„d) hotărârile emise de judecătorii, contestate cu 

apel, fără drept de recurs.” 

 

Se propune excluderea de la pct. 48 din proiect a completării 

art.166 cu literele h1), h2), h3), h4), h5)  și respectiv din pct. 49 din 

proiect cu referire la art. 167 excluderea literelor f), g), h), i), și j), 

precum și  din pct. 58 din proiect cu referire la art. 186 propunem 

excluderea literei i) se formulează cererile indicate la art. 167 

alineatul (1) litera f), g), h), i) și j), după caz și actele indicate la art. 

166 alineatul (2) lit. i), j), l), m); 

Se acceptă parţial. 

Articolul 166 alin. (2) se completează cu  

literele h1), h2) şi h3) cu următorul cuprins: 

 „h1) lista probelor anexate; 

 h2) lista probelor reclamate; 

 h3) cererile de reclamare a probelor, efectuare a 

expertizei, numire/recuzare a experților, alte cereri 

formulate;”  

 

Articolul 167 alineatul (1) se completează cu 

literele f), g) şi h) cu următorul cuprins: 

 „f) copia cererii de reclamare a probelor; 

 g) copia cererii de efectuare a expertizei; 

 h) copia cererii de recuzare a experților; 

 i) copiile altor cereri formulate.” 

 

Articolul 186 alin.3 lit. i) va avea următorul 

cuprins: 

„i) orice cerere indicată în art.166 și/sau 167 în 
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funcție de interesul procesual al pârâtului”. 

Se consideră oportun la lit. c1) art. 187 următoarea redacție  

„c1) remite pîrîtului şi, după caz, intervenientului principal 

copiile de pe înscrisurile prezentate suplimentar de către reclamant 

sau intervenientul principal după studierea referinţei;” 

Se acceptă parţial. 

Modificarea se va face la art. 185. 

Articolul 185 alineatul (1) se completează cu litera 

c1) cu următorul cuprins: 

”c1) remite pîrîtului şi, după caz, intervenientului 

principal copiile de pe înscrisurile prezentate 

suplimentar de către reclamant sau intervenientul 

principal după studierea referinţei; 

În același context referitor la lit. c), f) și g) alin. (3) art. 186 din 

proiect propunem următoarea redacție: 

„c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui, 

dacă pîrîtul este o persoană juridică, datele bancare, codul fiscal, 

numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care referința se 

depune de reprezentant; dacă pîrîtul locuieşte în străinătate, adresa 

din Republica Moldova unde urmează a i se comunica actele de 

procedură; 

f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de 

fapt şi de drept; 

g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;”  

Se acceptă. 

Art. 186 alin. (3) lit. c), f) și g) vor avea următorul 

cuprins: 

„c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori 

sediul lui, dacă pîrîtul este o persoană juridică, datele 

bancare, codul fiscal, numele reprezentantului şi adresa 

lui, în cazul în care referința se depune de reprezentant; 

dacă pîrîtul locuieşte în străinătate, adresa din 

Republica Moldova unde urmează a i se comunica 

datele de procedură; 

f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, 

circumstanţele de fapt şi de drept; 

g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;” 

 

Pct. 60 din proiect cu referire la art. 187 alin. (2) propunem 

redactarea:  

“(2) Judecătoriile (judecătoria) sesizate ulterior vor dispune 

conexarea și strămutarea pretenţiilor la judecătoria sesizată mai întîi 

printr-o încheiere ce poate fi atacată odată cu fondul cauzei.“ 

Se acceptă. 

Art. 187 alin. (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Judecătoriile (judecătoria) sesizate ulterior vor 

dispune conexarea și strămutarea pretenţiilor la 

judecătoria sesizată mai întîi printr-o încheiere ce poate 

fi atacată odată cu fondul cauzei.” 
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Pct. 61 din proiect referitor la art. 190 propunem redactarea 

propoziţiei a doua după cum urmează: 

 

„În funcție de complexitatea cauzei instanța va stabili ședința de 

judecată în mai multe, în zile consecutive comunicând participanților 

la proces acest lucru.” 

Se acceptă revizuit. 

La articolul 190 alineatul (1) se completează cu o 

propoziție care va avea următorul cuprins: 

„În funcție de complexitatea cauzei instanța va 

stabili ședința de judecată în mai multe zile 

consecutive, comunicând participanților la proces acest 

lucru.”.” 

Pct. 69 din proiect referitor la art. 211 propunem redactarea:  

 

„În cadrul examinării pricinii în fond, preşedintele şedinţei este 

obligat să asigure participanţilor la proces posibilitatea expunerii 

considerentelor referitoare la circumstanţele de fapt şi de drept ale 

pricinii, completărilor, cercetării și aprecierii probelor administrate în 

condiţiile prezentului cod.” 

Se acceptă revizuit. 

La articolul 211 alineatul (1) propoziția întîi va 

avea următorul cuprins: 

„În cadrul examinării pricinii în fond, preşedintele 

şedinţei este obligat să asigure participanţilor la proces 

posibilitatea expunerii considerentelor referitoare la 

circumstanţele de fapt şi de drept ale pricinii, a 

completărilor, a cercetării și a aprecierii probelor 

administrate în condiţiile prezentului cod.” 

Pct. 74 din proiect referitor la art. 224 alin (1) propunem 

excluderea propoziției „Persoanele cărora li s-au prezentat probe 

materiale pot atrage atenţia instanţei judecătoreşti asupra 

circumstanţelor aferente actului cercetării.” 

Se acceptă. 

Articolul 224 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Probele materiale se cercetează de instanţa 

judecătorească şi se prezintă spre examinare 

participanţilor la proces şi reprezentanţilor lor, precum 

şi experţilor, specialiştilor şi martorilor, după caz. 

Declaraţiile depuse se înregistrează audio, după caz și 

video, fapt despre care se fac consemnări în procesul-

verbal al ședinței.”; 

Pct. 75 din proiect referitor la art. 227 propunem redactarea: 

„Dacă persoana care defăimează înscrisul indică autorul sau 

complicele falsului, instanţa, printr-o încheiere judecătorească 

motivată nesusceptibilă recurs, transmite procurorului proba 

defăimătoare fără a suspenda examinarea cauzei. ” 

Se acceptă. 

La articolul 227 alineatul (3) va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Dacă persoana care defăimează înscrisul indică 

autorul sau complicele falsului, instanţa, printr-o 

încheiere judecătorească motivată nesusceptibilă de 
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recurs, transmite procurorului proba defăimătoare fără 

a suspenda examinarea cauzei. ” 

Pct. 112 din proiect referitor la art. 352 propunem redactarea: 

 

”(5) Instanța de judecată este în drept să citeze debitorul și 

creditorul în ședința de judecată pentru a se expune cu privire la 

obiecțiile formulate. În acest caz se va întocmi proces-verbal  și se va 

înregistra audio în condiţiile prezentului cod.” 

Se acceptă. 

Articolul 352 se completează cu alineatul (5) cu 

următorul cuprins: 

”(5) Instanța de judecată este în drept să citeze 

debitorul și creditorul în ședința de judecată pentru a se 

expune cu privire la obiecțiile formulate. În acest caz 

se va întocmi proces-verbal și se va înregistra audio 

ședința de judecată, în condiţiile prezentului cod.” 

Pct. 121 din proiect referitor la art. 370 propunem redactarea:  

„Articolul 370. Pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare 

În cazul în care lipsesc temeiurile prevăzute de articolele 368 şi 

369, în termen de 10 zile de la repartizarea dosarului, completul de 

judecată emite o încheiere prin care acceptă cererea de apel spre 

examinare şi dispune intentarea procedurii de apel. În cazul 

înlăturării neajunsurilor prevăzute de articolul 368, completul de 

judecată emite o încheiere prin care acceptă cererea de apel spre 

examinare şi dispune intentarea procedurii de apel în termen de 10 

zile de la înlăturarea ultimului neajuns.” 

Se acceptă. 

Articolul 370 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 370. Pregătirea pricinii pentru dezbateri 

judiciare 

(1) În cazul în care lipsesc temeiurile prevăzute de 

articolele 368 şi 369, în termen de 10 zile de la 

repartizarea dosarului, completul de judecată emite o 

încheiere prin care acceptă cererea de apel spre 

examinare şi dispune intentarea procedurii de apel. În 

cazul înlăturării neajunsurilor prevăzute de articolul 

368, completul de judecată emite o încheiere prin care 

acceptă cererea de apel spre examinare şi dispune 

intentarea procedurii de apel în termen de 10 zile de la 

înlăturarea ultimului neajuns. 

(2) Instanţa de apel va efectua, în termen de pînă la 

două luni de la data încheierii de punere a apelului pe 

rol, actele procedurale în vederea pregătirii pricinii 

către dezbateri în şedinţă de judecată în conformitate 

cu art.185 şi art.186. Referinţele se depun cu atîtea 

copii cîţi participanţi la proces sînt, plus o copie pentru 

instanţa de apel, inclusiv, după caz, prin intermediul 
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Programului integrat de gestionare a dosarelor cu 

semnătură electronică avansată calificată. 

(3) În cazul în care, în cadrul pregătirii pricinii 

pentru dezbateri judiciare, participantul la proces 

depune cererea de emitere a hotărîrii suplimentare, 

instanţa de apel va suspenda examinarea apelului şi va 

transmite dosarul primei instanţe pentru soluţionarea 

cererii respective. Instanţa de apel va dispune reluarea 

examinării apelului după primirea dosarului de la 

prima instanţă.” 

Pct. 122 din proiect referitor la art. 372 propunem redactarea: 

„(1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să prezinte noi 

probe dacă acestea respectă prevederile articolului 1191 alineatul (2), 

sau dacă acestea nu au fost reclamate de către instanța de fond la 

cererea participanților la proces  sau dacă au fost restituite în mod 

nejustificat de către prima instanţă.” 

Se acceptă. 

Articolul 372 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul 

să prezinte noi probe dacă acestea respectă prevederile 

articolului 1191 alineatul (2), sau dacă acestea nu au 

fost reclamate de către instanța de fond la cererea 

participanților la proces sau dacă au fost restituite în 

mod nejustificat de către prima instanţă.” 

Pct. 138 din proiect referitor la art. 436 propunem excluderea 

propoziției „Prevederile art. 361, 362 alin. (2), 362¹ se aplică în mod 

corespunzător.” 

Se acceptă. 

La articolul 436  se exclude completarea de la alin. 

(1). 

 

Pct. 138 din proiect referitor la art. 438 propunem excluderea 

din alin. (22) a sintagmelor „amînarea sau eşalonarea”. 

Se acceptă. 

La articolul 438 alineatul (22) va avea următorul 

cuprins:  

„(22) Dacă demersul privind scutirea plăţii taxei de 

stat a fost respins, completul din trei judecători dispune 

printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, de a nu da 

curs cererii, acordîndu-i-se recurentului un termen 

rezonabil pentru achitarea taxei de stat. Dacă 

recurentul îndeplineşte în termen indicaţiile din 
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încheierea judecătorească, recursul se consideră depus 

la data prezentării iniţiale. În caz contrar, completul 

din trei judecători, printr-o încheiere care nu se supune 

nici unei căi de atac, restituie cererea de recurs.” 

Propunem completarea art. 267 CPC cu un temei suplimentar de 

scoatere a cererii de pe rol în funcție de achitarea greșită a taxei de 

stat. De exemplu “k1) judecătorul la faza pregătirii cauzei pentru 

dezbateri judiciare constată că reclamantul nu a achitat taxa de stat în 

cuantumul corect prevăzut de lege.” 

Se acceptă. 

Articolul 267 se completează cu lit. k1) cu 

următorul cuprins: 

„k1) judecătorul la faza pregătirii cauzei pentru 

dezbateri judiciare constată că reclamantul nu a achitat 

taxa de stat în cuantumul corect prevăzut de lege.” 

Propunem completarea art. 4261 CPC cu următorul cuprins:  

„(2) Recursul împotriva încheierii judecătorești se va restitui în 

baza cel puțin a unuia din temeiurile prevăzute de alin. (1) printr-o 

încheiere care nu se supune nici unei căi de atac.” 

Se acceptă. 

Articolul 4261 se completează cu alineatul (2) cu 

următorul cuprins: 

”(2) Recursul împotriva încheierii judecătorești se 

va restitui în baza cel puțin a unuia din temeiurile 

prevăzute de alin. (1) printr-o încheiere care nu se 

supune nici unei căi de atac.”  

Propunem la alin. (4) al art. 60 Cod de executare sintagma „art. 

61 lit. b) şi e)” să se substituie cu „art. 61 lit.b), e) şi f” . Motiv - alin. 

(1) al art. 61 a fost completat prin legea 191 din 23.09.16 cu lit. f), iar 

temeiurile de contestare nu au fost completate. 

 

Se acceptă. 

La articolul 60  alin. (4) expresia  „art. 61 lit. b) şi 

e)” se substituie cu „art. 61 lit. b), e) şi f)”. 

La art. 163 Cod de executare în loc de „alineatul (3) se abrogă” 

propunem „alineatul (3) va avea următorul conținut:  Dacă se 

contestă cuantumul onorariului executorului, reclamația se înaintează 

împotriva executorului judecătoresc.” 

Se acceptă parțial. 

Articolul 163 se completează cu alineatul (32) cu 

următorul cuprins: 

„(32) Dacă se contestă cuantumul onorariului 

executorului judecătoresc, reclamanția se înaintează 

împotriva acestuia.” 

 

La art. 1824 CPC propunem de asemenea completarea cu 

prevederi referitoare la caracterul obligatoriu al încheierilor de 

încetare a procesului grație medierii judiciare, astfel încît  nu doar 

Se acceptă. 

Articolul 1824 se completează cu alineatul (21) cu 

următorul cuprins: 
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hotările de desfacere de căsătorie să poată servi temei de înregistrare 

a divorțurilor la OSC. 

„(21) Încheierea judecătorească privind încetarea 

procesului care conține condițiile tranzacției are aceiași 

forță juridică ca și hotărârea judecatorească și este 

obligatorie pentru  autorităţile publice, asociaţiile 

obşteşti, persoanele oficiale, organizaţiile şi persoanele 

fizice şi se execută cu stricteţe pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova.” 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Art. III, la pct. 4 art. 121 de substituit dispoziția „…se amînă 

pledoariile” cu dispoziția „…se amînă finalizarea examinării pricinii 

în fond”. 

Or, potrivit art. 232 (Finalizarea examinării pricinii în fond): 

după examinarea tuturor probelor, preşedintele şedinţei de judecată 

precizează dacă participanţii la proces şi reprezentanţii acestora 

solicită completarea materialelor din dosar. Dacă nu se fac astfel de 

cereri, preşedintele declară finalizarea examinării pricinii, instanţa 

trecînd la susţineri orale. 

În varianta propusă în proiect, instanța de judecată va fi obligată 

să emită încheiere de reluare a procesului. 

Nu se acceptă. 

Reluarea procesului se va impune doar dacă se vor 

impune circumstanțe care și actualmente se pot 

produce. Soluționarea excepției de neconstituționalitate 

cu mare probabilitate nu va impune reluarea 

procesului, ci doar continuarea acestuia, influențînd 

doar la conținutul pledoariilor părților, or, excepțiile de 

neconstituționalitate se referă doar la anumite categorii 

de acte normative care aplicate fiind cauzei civile pe 

rol se vor aplica/interpreta de către participanți și 

instanță în conformitate cu hotărârile Curţii 

Constituţionale. 

La pct. 8 art. 18 alin (2) de completat  cu dispoziția ,,… și doar 

cu acordul părților  și participanților la proces, iar în caz de audiere a 

martorilor, cu acordul acestora”. 

Se acceptă. 

Articolul 18 alineatul (2) va avea următorul 

cuprins: 

“(2) Înregistrarea video, fotografierea, utilizarea 

altor mijloace tehnice decît cele cerute în condiţiile 

alin. (11) pot fi admise numai de preşedintele şedinţei 

de judecată și doar cu acordul părților și 

participanților la proces, iar în caz de audiere a 

martorilor, cu acordul acestora.” 

La pct. 11, art. 43 alin. (3) dispoziția propusă pentru completare 

„în faza de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare” va genera 

examinarea cauzei de către o instanță lipsită de competența de a 

judeca pricina, în caz că pe parcursul examinării pricini se va 

Nu se acceptă.  

Menținerea normei propuse este un factor 

favorizant pentru tergiversarea nejustificată a 

proceselor civile. În acelaşi timp, prin excluderea 
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constata că pricina a fost reţinută spre judecare cu încălcarea 

normelor de competenţă jurisdicţională. 

normei propuse, legalitatea unei încheieri pronunțate 

pe chestiunea strămutării pricinii va putea fi verificată 

la examinarea cauzei civile în ordine de apel. Mai mult 

decât atât, instanțele trebuie să verifice ex oficio 

propria competență, pentru a nu admite examinări 

improprii din lipsă de competență și strămutare 

ulterioară la limita abuzului. 

La pct. 11 art. 43 alin. (6) dispoziția „…întemeiată pe motive 

cunoscute la data soluționării cererii anterioare” urmează a fi exclusă, 

pentru motivele expuse la alin. (3) art. 43 din proiect. 

Nu se acceptă. 

Proiectul are drept scop descurajarea abuzurilor, iar 

formularea aceleiași cereri de strămutare pe motive 

cunoscute la data soluționării cererii anterioare este un 

abuz. 

La pct. 15 art. 58, nu este reglementată procedura de 

încuviințare a actelor de procedură efectuate de minorii cu vîrste 

cuprinse între 14 şi 18 ani, fapt ce va genera tratare diferită. 

Nu se acceptă. 

Forma de încuviințare a actelor de procedură 

urmează a fi apreciată de către instanţa de judecată în 

fiecare caz aparte. 

La pct. 16 art. 60 alin. (3) de completat cu dispoziția ,,… și va 

continua examinarea cererii depuse anterior, ori  va dispune încetarea 

procesului, dacă reclamantul va renunța de la acțiunea inițială.,” 

Se acceptă. 

La articolul 60 alineatul (3) va avea următorul 

cuprins:  

„(3) În faza pregătirii cauzei pentru dezbateri 

judiciare reclamantul este în drept să modifice obiectul 

sau temeiul acțiunii. Exercitarea acestui drept după 

începutul dezbaterilor judiciare constituie o acțiune 

civilă nouă care poate fi depusă în instanța în ordine 

generală şi se continuă examinarea cererii depuse 

anterior, ori se dispune încetarea procesului, dacă 

reclamantul renunță la acțiunea inițială. Instanța 

restituie părţii printr-o încheiere protocolară, cererea de 

modificare a obiectului sau temeiului acțiunii, precum 

şi actele anexate.” 
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La pct. 17 art. 61 alin. (3) urmează a fi completat cu dispoziția  

,,... după procedura stabilită de art. 163 CPC,, (Articolul 163. 

Procedura de examinare a aplicării amenzii) 

Nu se acceptă. 

La moment nu este stabilită o altă procedură de 

aplicare a amenzii, iar împovărarea normei cu trimiteri 

este inutilă. 

Se propune la art. 71 alin. (1) de completat cu sintagma „cît și cu 

cerere pentru eliberarea ordonanței de protecție în interesul victimei, 

care se află în imposibilitate de a depune o astfel de cerere” 

Nu se acceptă.   

Aceste norme se completează reciproc, iar 

menținerea procurorului în calitate de subiect al 

solicitării ordonanței de protecție este deocamdată 

discutabilă, fiindcă însăși procuratura poate renunța la 

această calitate. Cu atît mai mult că  cererea pentru 

eliberarea ordonanței de protecție în interesul victimei, 

în sensul art. 71 reprezintă aceeași cerere de chemare 

în judecată. Completarea propusă nu reprezintă o 

necesitate. 

Art. 85  de  modificat alin. (4) cu o dispoziție care ar reglementa 

că persoana care se adresează cu o cerere de chemare în judecată și 

urmează să achite taxa de stat, dar din motivele indicate la art. 85 

alin. (1), (2) și (4) al Codului de procedură civilă solicită scutirea 

totală/parțială de la achitarea taxei de stat, urmează să prezinte de la 

Inspectoratul fiscal (principal sau și subdiviziunile teritoriale?) o 

încheiere în acest sens privind scutirea totală/parțială de la achitarea 

taxei de stat. 

Nu se acceptă.  

Este o procedură inutilă, atâta timp cât instanța este 

în drept să aprecieze situația materială a persoanei care 

cere scutirea taxei de stat în baza tuturor probelor 

prezentate de către solicitant. 

La pct. 24 art. 86 alin (1) dacă nu vor fi admise propunerile la 

alin. (4) art. 85 CPC de păstrat redacția actuală a art. 86 alin. (1). În 

cazul în care judecătorul a omis să se expună pînă la acceptarea 

cererii de chemare în judecată, ar fi oportună o astfel de prevedere.  

Varianta propusă în proiect, ar fi binevenită în cazul în care în 

toate instanțele de judecată ar fi introdusă secția Grefă, care va 

verifica chestiunile de conformitate a cererii de chemare în judecată 

și pregătirea cauzei către examinare, pînă la transmiterea cererii 

judecătorului spre examinare (a vedea propunerile  CSM după art. 

167 CPC). 

Nu se acceptă. 

Norma propusă spre modificare prezintă un risc 

major de coruptibilitate, fiind o șansă de a accede în 

justiție gratuit în toate cazurile. După acceptarea cererii 

reclamanții nu se vor preocupa de esența problemelor 

de fond, ci de formularea cererilor și demersurilor de 

amânare sau eșalonare a taxei de stat.  În acest fel, 

celeritatea procesului este grav periclitată, iar obiecțiile 

procesuale ale pârâților vor fi realmente reproșuri 

aduse judecătorilor care au pus pe rol discreționar și 
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tacit cereri de chemare în judecată fără a aprecia 

motivele de scutire totală sau parțială de taxa de stat. 

La pct. 29 art. 102 ar fi oportun de păstrat și dispoziția „prin 

telegramă”, avînd în vedere situația din sate. 

Nu se acceptă.  

Telegrama ca mijloc de citare intră în categoria alte 

mijloace. Modificarea propusă se referă exclusiv la 

poşta electronică.  

La pct. 45 se propune menţinerea art. 156, 157 şi 159  Nu se acceptă. 

Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul 

expertului judiciar (nr. 68 din 14.04.2016) stabileşte 

aceste tipuri de expertize. Dublarea prevederilor este o 

eroare de tehnică legislativă. 

Conținutul punctului 45 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 

Se propune introducerea Secției grefă după cum urmează: 

 Articolul 1671. Depunerea cererii de chemare în judecată 

(1) Cererea de chemare în judecată se înregistrează la grefa 

Judecătoriei. 

(2) Dacă se constată că cererea a fost depusă în judecată fără a se 

respecta condiţiile art.166 şi 167 alin.(1) lit.a), b), c) şi e), judecătorul 

emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, o încheiere pentru a 

nu se da curs cererii, comunicînd persoanei care a depus cererea acest 

fapt de încălcare şi acordîndu-i un termen rezonabil pentru lichidarea 

neajunsurilor. 

(2) Dacă persoana care a depus cererea îndeplineşte în termen 

toate cerinţele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se 

consideră depusă la data prezentării iniţiale în judecată. În caz 

contrar, ea nu se consideră depusă şi, împreună cu actele anexate, se 

restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi 

Nu se acceptă. 

Reglementările actuale nu diferă de norma propusă, 

care în mod neclar conține alineate incorporate, iar 

secția grefă activează oricum în instanțe, deși articolul 

propus nu identifică prerogativele acesteia. Mai mult 

decît atît, articolul propus nu face referire la PIGD 

(sintagma „un judecător” este cel puțin confuză). 

Autorii nu identifică îmbunătățiri ale procesului civil 

prin articolul propus. 
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atacată cu recurs. 

(21) În cazul în care se solicită scutirea, amînarea sau eşalonarea 

plăţii taxei de stat (cu prezentarea documentelor justificative), cererea 

de chemare în judecată nu se restituie, un judecător urmînd să se 

pronunţe, printr-o încheiere nesusceptibilă de atac, asupra demersului 

înaintat.  

(22) Dacă demersul privind scutirea, amînarea sau eşalonarea 

plăţii taxei de stat a fost respins, se dispune, printr-o încheiere 

nesusceptibilă de atac, de a nu da curs cererii, acordîndu-i-se 

reclamantului un termen rezonabil pentru achitarea taxei de stat. 

Dacă reclamantul îndeplineşte în termen indicaţiile din încheierea 

judecătorească, cererea de chemare în judecată se consideră depus la 

data prezentării iniţiale. În caz contrar, cererea de chemare în 

judecată se restituie reclamantului. 

 (3) Restituirea cererii de chemare în judecată nu împiedică 

adresarea repetată cu o cerere de chemare în judecată după lichidarea 

neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru 

adresare în instanța de judecată. 

(4) Dacă cererea de chemare în judecată corespunde prevederilor 

art.166, grefa instanței de judecată înregistrează intentarea procedurii 

și transmite cererea cancelariei pentru repartizare aleatorie. 

Prevederile art.168-170 de adus în concordanță cu propunerile 

referitor la întroducerea secției grefă. 

La pct. 50 art. 170 de completat  cu lit. d) cu următorul cuprins: 

„d) dacă, la depunerea cererii în procedură specială (art. 279-280 

CPC) se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor 

judecătoreşti” ca în pct. 101 din Proiect) 

Se acceptă parţial. 

Propunerea va constitui lit. j).  

La articolul 170 alineatul (1) se completează  cu 

litera j) cu următorul cuprins: 

„j) dacă la depunerea cererii în procedură specială 

se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa 

instanţelor judecătoreşti.” 
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La pct. 57, reglementările propuse la alin. (4) art. 185 nu pot fi 

acceptate pe motiv că pîrîtul poate să nu cunoască despre existența 

acestor circumstanțe la etapa dată, iar drept consecință instanța va 

activa inutil.  

Altă variantă este de a  exclude sintagma „sub sancțiunea 

decăderii” 

Nu se acceptă. 

Sancţiunea de decădere are drept scop ordonarea 

participanţilor de a solicita încetarea procesului sau 

scoaterea de pe rol a cererii pe anumite temeiuri doar 

pînă la un anumit moment. Intenţia este de a nu 

fragmenta procesul civil. 

La pct. 58 nu sînt reglementate consecințele situației în care 

referința nu va avea cuprinsul stabilit în art. 186 alin. (3), fapt ce va 

genera neclarități și tratare diferită. 

Nu se acceptă.   

Ordonarea conținutului referinței are exact aceiași 

forță juridică ca și caracterul obligatoriu al acesteia 

declarat în alin. (2) propoziția întâi. 

Pct. 59 art. 1861 vine în contradicție cu prevederea art. 271 Cod 

Civil, potrivit cărora: acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se 

respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă 

numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripţia, 

depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond. În apel sau în recurs, 

prescripţia poate fi opusă de îndreptăţit numai în cazul în care 

instanţa se pronunţă asupra fondului. 

Nu se acceptă.  

Proiectul de modificare a Codului Civil prevede 

modificarea art. 271, care va avea următorul cuprins: 

 „Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se 

respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie 

extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare 

a curs prescripţia, a creditorilor persoanei, sau la 

cererea oricărei alte persoane care are interes legitim, 

depusă în condițiile Codului de procedură civilă.”   

La pct. 61, completarea art. 190 alin. (1) este inutilă. Nu se acceptă. 

Propunerea are scop de clarificare şi de organizare 

a procedurii de soluţionare a cauzelor civile. 

La pct. 62, varianta propusă la art. 193 în proiect este lipsită de 

temei, din cauză că va genera tardivități nejustificate. Or, sarcina 

medie a unui judecător este de 800-1000 dosare pe an. Dispoziția „o 

singură ședință de judecată continuă”, va  provoca   fixarea ședințelor 

de judecată pentru o dată  de peste 3-4 luni, iar amînările îl vor pune 

în situația pe judecător   să înceapă din nou ședința.  

De fapt   în teoria dreptului principiul continuităţii presupune ca 

aceiaşi judecători să soluţioneze întreg procesul, înlocuirea unora 

dintre membrii completului de judecată fiind posibilă doar în cazul 

unor motive justificate. În lumina acestui principiu, dacă pe parcursul 

Nu se acceptă.  

Se admite o confuzie între nemijlocire 

(непосредственность) și continuitatea ședinței 

(непрерывность). Norma propusă (referitoare la 

continuitatea ședinței de judecată) nu se dorește a fi o 

aplicație a principiului continuității. Proiectul are ca 

scop implementarea unei practici prin  care cauza 

binepregătită pentru dezbateri judiciare să fie fixată 

pentru examinare în ședință, estimând cu o anumită 

aproximație durata examinării acesteia în funcție de 
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judecării cauzei completul se schimbă, este necesar cel puţin ca 

judecătorii care au pronunţat hotărârea să fie aceiaşi cu judecătorii 

faţă de care s-au pus concluzii de către părţi. Principiul continuităţii 

este respectat în cazul repunerii cauzei pe rol, în cazul reluării 

judecăţii după suspendare, în ambele ipoteze menţionate cauza fiind 

judecată de către aceiaşi judecători. 

Astfel, principiul dat nu prezumă că pricina urmează a fi 

examinată într-o singură ședință de judecată continuă. 

complexitate, număr de participanți, mijloace de probă 

administrate, etc. Faptul că judecătorul va fixa 

examinarea cauzei într-o singură ședință continuă, 

fixînd din start datele/orele și locul examinării va 

clarifica multe probleme, de exemplu cea a citării 

necorespunzătoare, a examinărilor legale în lipsa celor 

citați legal, a rejudecărilor abuzive, a abuzurilor 

participanților și reprezentaților acestora. 

La pct. 63 art. 194 alin. (4), greșit se atribuie președintelui de 

ședință funcții tehnice (în apel, recurs, participă mai mulți judecători 

într-un complet). Ar fi mai bine de substituit sintagma “președintele 

ședinței,, cu sintagma ,,judecătorul-raportor.” 

Nu se acceptă. 

Astfel de detalii țin de organizarea internă și nu de 

CPC, iar rolul președintelui ședinței nu trebuie 

diminuat prin deplasarea responsabilităților. 

La pct 65 art. 2041 suntem categoric  împotrivă, pentru 

temeiurile expuse la p. 62 din proiect   (art. 193) 

Nu se acceptă.  

Din aceleași motive expuse la propunerea 

modificării art. 193. 

La pct. 94, la art. 269 urmează de reglementat competența 

judecătorului de a examina unipersonal doar actele de confirmare a 

acțiunilor executorii. 

Totodată, contestațiile înaintate de debitor ori creditor asupra 

acțiunilor executorului judecătoresc, urmează a fi examinate de către 

instanța de judecată, la necesitate, cu participarea părților. 

Nu se acceptă. 

Este la libera apreciere a instanței de a examina 

acțiunile executorii. Norma propusă se face pentru a 

asigura celeritatea procesului la etapa finală – cea de 

executare. 

La pct. 95, art. 270 după cuvîntul „anulează” de completat cu 

cuvîntul „automat”. 

Nu se acceptă. 

Nu pot fi găsite explicații raționale ale propunerii. 

La pct 96 art. 275, discurile sunt valabile un termen scurt, de 5 

ani. Pentru dosar ar fi binevenit de examinat posibilitatea substituirii 

discurilor cu alte mijloace tehnice, cu termenul de valabilitate  egal 

cu cel de păstrare a dosarelor. 

Nu se acceptă. 

Astfel de reglementări nu trebuie să se regăsească 

în legi-cadru. Modalitatea de arhivare ţine de 

competenta Serviciului Arhivă sau Consiliul Superior 

al Magistraturii, după caz. 

Pct. 98 Capitolul XXI¹ 276³ alin (2), pe această categorie de 

dosare prima instanță ca regulă examinează pricina în lipsa părților, 

dar în instanța de apel nu este prevăzută o astfel de procedură. (din 

Nu se acceptă. 

Propunerea are scop de clarificare şi de organizare 

a examinării anumitor tipuri de cauze. Proiectul 
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oficiu) reglementează procedura de judecare a apelului la art. 

2764 după cum urmează: 

„(4) Hotărîrea judecătorească se contestă cu apel și 

se examinează în condițiile prezentului cod. Deciziile 

instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive 

și irevocabile de la pronunțare. 

(5) Instanța de apel examinează cererea de apel  în 

procedură scrisă sau cu citarea participanților la 

proces, prevederile art. 276³ fiind aplicabile 

corespunzător.” 

 

Se propune ca art. 277 și 278 urmează a fi corelate cu 

prevederile proiectului Codului administrativ. 

Nu se acceptă. 

Propunerea va constitui unui proiect de lege 

separat. 

Pct. 99 art . 2789    la alin. (3) cuvîntul „petiționarului” de 

substituit cu cuvîntul „întreprinzătorului”. 

Se acceptă. 

Art. 2789  alin. (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Cererile de suspendare sau de retragere a 

licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de 

întreprinzător se depun la instanţa de judecată de la 

sediul întreprinzătorului.”  

 

 La art. 27812  urmează a fi concretizat momentul că, termenul de 

5 zile, în care se examinează cererea de suspendare sau de retragere a 

licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător, începe la 

data admiterii acesteia spre examinare și nu la data cînd aceasta a fost 

depusă. Or, potrivit art. 2789 (2) judecătorul are la dispoziție 3 zile 

pentru  a decide dacă cererea corespunde cerințelor Codului de 

procedură civilă.  

După sintagma „în termen de 5 zile lucrătoare…,,  de  completat 

cu sintagma „…cu participarea autorității competente și a 

întreprinzătorului…” 

Se acceptă parțial. 

„Articolul 27812. Hotărîrea judecătorească 

Instanţa de judecată examinează cererea de 

suspendare sau de retragere a licenţei/autorizaţiei ce 

vizează activitatea de întreprinzător în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data acceptării acesteia.  După ce 

examinează cererea în fond, instanţa de judecată emite 

o hotărîre prin care o admite sau o respinge.” 
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La art. 3437. Nu este reglementată deplin procedura. Nu sunt 

prevăzute termenele de examinare a cauzelor și termenul de atac. 

Nu se acceptă. 

Procedura este prevăzută de Legea nr. 325 din 

23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale. 

La pct. 115 articolul 362¹ urmează de exclus.  

În Codul de procedură civilă a României, noțiunea de „incident” 

se conține și la capitolul ce reglementează cererea de chemare în 

judecată (cerere incidentă, art. 17 și 2812 Codul de procedură civilă al 

României) 

Nu se acceptă.  

Apelul incident este definit în proiect destul de 

simplu și clar. Este apelul pe care intimatul decide să-l 

depună ca mijloc de apărare, pe care nu l-ar fi utilizat 

dacă nu era cererea de bază. Deși apelul incident este 

în esență depus peste termen, norma propusă 

ordonează în timp data limită de depunere a acestuia - 

nu mai târziu de data depunerii referinţei la cererea de 

apel. Soarta procesuală a apelului incident este similară 

apelului depus prin alăturare, instituție care există în 

CPC al RM din 2003. Complicații procesuale nu 

credem că vor apărea, însă intimatului i se va garanta 

principul egalității de arme indispensabil unui proces 

civil echitabil. 

La pct. 116 art. 364 nu este clară modalitatea în care se vor 

depune cererile, cine le va introduce în program. 

Nu se acceptă.  

Propunerea este în contextul prevederilor Codului 

de procedură civilă cu privire la sistemul electronic 

implementat, în special cel cu privire la Programul 

integrat de gestionare a dosarelor.  

La pct. 117 art. 365¹ este oportună modificarea conținutului 

articolului 3651, coroborat cu art. 368, 370 CPC), similar prevederilor 

art. 438 din Codul de procedură civilă în redacția actuală.  

 

Considerăm necesară instituirea secției Grefă, și în instanța de 

apel (ca în recurs secțiunea 2) care va verifica chestiunile de 

conformitate a cererii de apel și pregătirea cauzei către examinare, iar 

distribuirea cazurilor către judecător ar avea loc doar  după etapa de 

pregătire. Astfel, judecătorul va avea competența data prin lege de a 

examina dosarul și nu de a verifica corespunderea cererii prevederilor 

Nu se acceptă.  

Considerentele sunt expuse deja cu referire la 

propunerea art. 1671. Mai mult decât atât organizarea 

sistemului judecătoresc ține de o altă lege organică. 
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CPC. 

Aceste modificări v-or  duce la micșorarea termenului rezonabil 

de examinare a dosarelor în instanța de apel. Or, cererea de apel va fi 

considerată depusă și dosarului i se va atribui numărul din program, 

doar după înlăturarea neajunsurilor și achitarea taxei de stat. 

 

În cazul în care va rămîne redacția articolului 3651 după cum 

este propus în proiect, conținutul art. 3651 și 368 urmează a fi corelat. 

Or, termenul de 5 zile prevăzut la art. 3651 contravine termenului de 

10 zile prevăzut la art. 368. 

La pct. 120, art. 368 urmează a fi corelat cu art. 365 CPC. Nu se acceptă. 

Propunerea nu e clară şi nu explică scopul corelării. 

Se propune de completat art. 369 alin. (1) cu sintagma „din 

oficiu” 

Articolul 369. Restituirea cererii de apel 

”(1) Instanţa de apel restituie, din oficiu, printr-o încheiere, 

cererea dacă” 

Completările date sînt necesare pentru a evita casările 

nejustificate admise de CSJ. Astfel, Curtea Supremă de Justiție 

anulează încheierile de acest gen pe motivul că nu au fost emise în 

ședință cu participarea părților, fapt ce contravine dispoziției normei 

și logicii. Or, încheierea dată se emite la etapa cînd apelul încă nu 

este pus pe rol, respectiv la această etapă nu poate avea loc ședința de 

judecată. 

Se acceptă parțial. 

O şedință se impune doar în cazul art. 369 alin (1) 

lit.b) CPC. Art. 369 se va completa cu un nou alineat 

(11) care va avea următorul cuprins: 

„(11) Instanţa de apel poate convoca părţile în 

şedinţă prealabilă doar în cazul stabilit la alin. (1) lit. 

b).” 

       

La pct. 121 art. 370 alin. (3) menționarea articolului. 185 

(Actele judecătorului de pregătire a pricinii pentru dezbateri 

judiciare), este de prisos. Or, în instanța de apel nu pot interveni în 

proces persoane noi și nu poate fi invocată tardivitatea (sub 

sancțiunea decăderii din drept care este prevăzut la etapa de pregătire 

a pricinii în primă instanță. (art. 185 (4), art. 1861). 

Nu se acceptă. 

Norma este de blanchetă, iar  unele acte specifice 

pregătirii pricinii pentru dezbateri pot avea loc în 

instanța de apel. Normele la care se face referire se vor 

aplica corespunzător specificului examinării cauzei în 

apel. 
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La pct. 124 art. 376 urmează a fi completat cu dispoziția 

propusă la pct. 98 (art. 2764 alin. (5): instanța de apel examinează 

cererea de apel în procedură scrisă sau cu citarea părților la proces, 

prevederile art. 2763 fiind aplicabile corespunzător. 

Se acceptă parţial. 

Art. 376 se va completa cu alin. (11) care va avea 

următorul cuprins: 

„(11)  Apelul împotriva hotărârilor emise în cazul 

cererilor cu valoare redusă se va examina în procedură 

scrisă sau cu citarea participanților la proces în 

condiţiile examinări pricinii în primă instanţă .” 

 

La pct. 134 art. 429 alin.(4) de completat  în final cu sintagma 

„și în calitate de instanță de fond la examinarea cauzelor electorale.” 

 

 

 

 

Alin. (5) penultima și ultima propoziție (e o dispoziție care va fi 

moartă, ori va fi aplicată pe dosarele pornite la înțelegere între părți 

pentru a obține un beneficiu printr-o hotărîre judecătorească). 

Nu se acceptă. 

Deși nu e clară rațiunea propunerii, chiar și cauzele 

electorale unde curtea de apel este instanță de fond 

există calea de atac a recursului. Particularitățile de 

examinare acestuia nu-i afectează existența. 

 

Nu se acceptă. 

Amendamentul are drept scop oferirea posibilității 

părților de a ataca o hotărâre judecătorească direct cu 

recurs la Curtea Supremă de Justiție, reducând astfel 

termenul de examinare a cauzei. Omiterea fazei de 

examinare a cauzei în apel necesită acordul părților și 

va fi posibilă doar în situația în care se invocă 

aplicarea eronată a normelor de drept material. 

Pct. 135 art. 432 alin. (6) urmează a fi completată cu dispoziția 

„…și împotriva hotărîrilor adoptate de Curtea de Apel în calitate de 

instană de fond (dosare electorale examinate de Curtea de apel în 

calitate de primă instanță”). 

Nu se acceptă. 

Litigiile electorale sunt examinate după o 

procedură specială şi în termeni destul de restrinşi. Mai 

mult ca atît examinarea acestora este stabilită de Codul 

electoral. 

Pct. 136 art. 433 urmează a fi completat cu dispoziția „… cu 

excepția cazurilor prevăzute de art. 429 alin. (5) ”, în situațiile în care 

părțile convin asupra faptului că nu vor folosi calea de atac a 

apelului, recursul se va depune în termen de 30 de zile de la data 

pronunțării dispozitivului hotărîrii (art. 362).  

Se acceptă parțial.  

Articolul 433: va avea următorul cuprins: 

alineatul (1) se completează cu litera e) cu 

următorul cuprins: 

„e) recursul este depus împotriva unui act ce nu se 
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Urmează de concretizat dacă termenul de 30 de zile poate fi 

repus sau nu. 

supune recursului, cu excepția cazurilor prevăzute de 

art. 429 alin. (5).” 

La pct. 138 La art. 436 urmează a fi exclus art. 3621. Se acceptă parțial. 

Textul: 

 „Articolul 436: 

alineatul (1) se completează cu o propoziție cu 

următorul cuprins: 

„Prevederile art. 361, 362 alin. (2), 362¹ se aplică în 

mod corespunzător.”” – se exclude din proiect. 

 

La pct. 140 art. 442 urmează de completat după cuvîntul 

„insolvabilitate” cu dispoziția „și a celor electorale examinate de 

Curtea de apel în calitate de primă instanță,” 

Nu se acceptă. 

Limita și amploarea examinării cauzelor de 

insolvabilitate în recurs nu trebuie identificată cu 

particularitățile, în special celeritatea cauzelor 

electorale în recurs. 

 

Pct. 144 art. 448, reglementarea urmează a fi menținută pentru a 

evita tratarea neuniformă a competenței la examinarea cererilor de 

revizuire declarate împotriva deciziilor curţilor de apel în privinţa 

cărora Curtea Supremă de Justiţie s-a pronunţat printr-o decizie 

asupra inadmisibilităţii. 

Nu se acceptă.  

Examinarea de către CSJ a cererilor de revizuire în 

privința dosarelor pe care nu le-a examinat în fond 

afectează grav calitatea examinării și împovărează CSJ 

cu cereri de revizuire. 

 

La pct. 146 art. 453 alin. (2), completarea cu dispoziția că 

examinarea legalității încheierii de admitere a cererii de revizuire se 

face „din oficiu”, poate exista. Totodată ultima propoziție din alin. 

(2) este greșită după conținut. 

Astfel, dacă instanța, de competența căreia este calea de atac 

asupra fondului, va menține încheierea de admitere a cererii de 

revizuire, examinarea apelului declarat împotriva hotărîrii urmează a 

fi desfășurată în ședință publică. 

Or, dacă instanța de judecată a admis o cerere de revizuire, 

Se acceptă parţial. 

Ultima propoziţie va avea următorul cuprins: 

„Dacă încheierea de admitere a cererii de revizuire 

se casează, instanţa va admite calea de atac exercitată, 

casînd din oficiu și actul de dispoziție emis urmare a 

reexaminării cauzei după revizuire.” 
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pricina se rejudecă, după casarea hotărîrii, conform regulilor generale 

stabilite de prezentul cod, de către instanţa care a admis revizuirea și 

se finalizează cu adoptarea unei hotărîri noi. 

În situația în care instanța de competența căreia este calea de 

atac asupra fondului va casa încheierea de admitere a cererii de 

revizuire, ea este obligată să caseze și hotărîrea adoptată în urma 

revizuirii și să revină la situația de pînă la revizuire, adică să revină la 

hotărîrea de pînă la revizuire. 

Pct 1, Art. IV articolul 18 Cod de executare, dispoziția alin. (3) 

din proiect ar duce la violarea drepturilor debitorului, care are dreptul 

de a se opune cererii de repunere în termen de prezentare a 

documentului executoriu spre executare, prin prezentarea probelor ce 

ar demonstra contrariul. Or, procedura de executare constituie o etapă 

a procesului de judecată, în care drepturile părților sînt egale. 

 

Nu se acceptă. 

Din norma propusă în proiect nu rezultă că 

debitorul este lipsit de apărare prin instituirea 

procedurii scrise. 

 

La pct 8, art. 79 ultima litera este litera d și nu g. De verificat 

din punct de vedere al tehnicii legislative 

Se acceptă. 

Lit. g se substituie cu pct.4). 

Art. 115 alin. (4) urmează a fi completat cu dispoziția 

„Autorizarea se efectuează prin menționarea „Autorizez” pe demersul 

executorului judecătoresc.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului. 

La art.158. „Soluţionarea de către prima instanţă a întoarcerii 

executării” se propune de modificat dispoziția „…să înainteze în 

această instanță…” cu dispoziția „…în instanța de apel ori de recurs”. 

Or, Curtea Supremă de Justiție în jurisprudență, sa orientează 

instanțele de judecată că astfel de cereri se examinează doar de 

instanța de fond, ce contravin dispoziției alin. (2) art. 158 Cod de 

executare. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului. 

Se propune la art. 163 alin. (2) de modificat conținutul 

articolului după cum urmează „În urma examinării contestațiilor 

instanța de judecată va adopta un act de dispoziție sub formă de 

încheiere, care poate fi atacată cu recurs în condițiile Codului de 

procedură civilă.” 

Nu se acceptă.  

Problema este soluționată deja. Din 28.04.2017 

art.163 conține alin. (4) „Încheierea instanţei de fond 

poate fi atacată cu recurs.”  
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Or, practica judiciară demonstrează că instanțele de judecată 

deseori adoptă în procedura de executare hotărîri în loc de încheiere. 

Pct. 10 art. 164 după sintagma ,,…se examinează în…,,  de 

completat cu sintagma  ,,… în procedură contencioasă,,. 

Se acceptă. 

Articolul 164 se completează cu alineatul (4) cu 

următorul cuprins: 

 „(4) Acțiunea de ridicare a sechestrului depusă de 

terţi se examinează în procedură contencioasă în 

condițiile Codului de Procedură Civilă. Hotărîrea 

judecătorească poate fi contestată cu apel. Decizia 

instanței de apel nu se supune recursului, fiind 

definitivă și irevocabilă de la pronunțare.” 

În tot conținutul Codului de executare urmează a fi indicat că 

încheierea cu privire la confirmarea unor acțiuni ale executorului 

judecătoresc, se examinează unipersonal de către judecător, iar 

contestațiile asupra acțiunilor executorului judecător se examinează 

de către instanța de judecată într-un proces cu participarea 

creditorului, debitorului, executorului judecătoresc. (art. 161 – 163 

Codul de executare). 

Nu se acceptă. 

Contestările la executare de asemenea se vor 

examina unipersonal, ca regulă.  

Considerăm ca în toate cazurile de implicare a 

instanței de judecată în procedura de executare silită, 

să fie posibilă examinarea unipersonală ca regulă, iar 

cea publică ca excepție. Calitatea examinărilor nu va 

avea de suferit, iar termenele de procedură vor fi 

redresate. 

Art. V art.142 la Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind 

evaluarea integrităţii instituţionale, se propune clarificarea termenului 

în care judecătorul va examina cauza. 

Nu se acceptă.  

În cazul în care legea nu prevede un termen, 

urmează a se examina în termen rezonabil. 

 

Art. V Art143 În tot cuprinsul legii de concretizat sintagma 

,,judecătorul,, și nu ,,instanța de judecată,,. Or, în lege sînt folosite 

ambele noțiuni, ele avînd sens diferit. 

De exclus sintagma ,,judecător de instrucție,,. Or, potrivit art.41 

CPP judecătorul de instrucţie asigură controlul judecătoresc în cursul 

urmăririi penale. 

Rezultatele testării integrităţii profesionale nu pot fi folosite în 

Nu se acceptă. 

Articolul 143 se exclude din proiectul legii. 

A se vedea argumentarea la obiecția Centrului 

Național Anticorupție în privința art. V din proiect 

(pag. 11 din prezenta sinteză). 
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procedura penală ori contravențională, ci doar în civilă. Respectiv 

judecătorul de instrucție nu poate verifica materialele testării prin 

prisma competenților ce le deține. 

 

De completat cu dispoziția că, încheierea judecătorului cu 

privire la autorizarea deciziei de iniţiere a testării integrităţii 

profesionale, poate fi contestată cu recurs de către agentul public 

testat odată cu contestarea încheierii prin care judecătorul apreciază 

rezultatele testării integrităţii profesionale sau dispune 

restituirea/recuperarea bunurilor primite de către agentul public testat 

sau a contravalorii acestora e evaluează integritatea instituţională . 

Or, potrivit prevederilor lit.d) alin. (1)  art.7 din Lege agentul 

public are dreptul de a contesta, în ordinea contenciosului 

administrativ, în instanţa de judecată aplicarea testului de integritate 

profesională realizat în privinţa sa. 

Se propune de completat art. 4 al Legii taxei de stat nr. 1216-XII 

din 03 decembrie 1992, cu o dispoziție care ar reglementa că, 

persoana care se adresează cu o cerere de chemare în judecată și 

urmează să achite taxa de stat, dar din motivele indicate la art. 4 din 

Legea taxei de stat nr. 1216-XII solicită scutirea totală/parțială de la 

achitarea taxei de stat, urmează să prezinte de la Inspectoratul fiscal 

(principal sau și subdiviziunile teritoriale ?) o încheiere în acest 

privind scutirea totală/parțială de la achitarea taxei de stat. 

Nu se acceptă.  

Este o procedură inutilă, atâta timp cât instanța este 

în drept să aprecieze situația materială a persoanei care 

cere scutirea taxei de stat în baza tuturor probelor 

prezentate de către solicitant. 

Prezentarea actelor adiţionale este o povară. Plus la 

aceasta informaţia oferită de autorităţile fiscale nu 

indică asupra solvabilităţii persoanei de achitare a taxei 

de stat. 

Avocatul 

Poporului 

Ombudsman 

Cu referire la art. I, pct. 1 (art. III pct. 1) se propune ca înainte 

de cuvintele „de hotărârile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor 

Omului”, urmează de inclus cuvintele „Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului”, dat fiind faptul că jurisprudenţa CEDO nu 

acoperă integral toate aspectele stipulate în Convenţie. Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului este o convenţie cu un efect regional 

şi se aplică cu prioritate faţă de legislaţia naţională potrivit 

prevederilor art. 4 din Constituţia Republicii Moldova. 

Nu se acceptă.  

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale şi Protocoalele 

adiţionale la ea este un tratat internațional care  

constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi 

prevederile ei se aplică direct ca o oricare altă lege a 

Republicii Moldova. Convenția avînd prioritate faţă, 

de restul legilor interne care îi contravin. Convenția 
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Observaţia menţionată se referă şi la pct. 3. Astfel înaintea 

cuvintelor „al hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor 

Omului” se includ cuvintele „Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului”. 

europeană se interpretează prin prisma jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În 

sensul art. 46 din Convenţia Europeană, hotărîrile 

CEDO au forţă obligatorie. Anume aceste 

raționamente justifică completarea propusă a art. 12 

din CPC. 

Mai mult, urmează a se opera și o distincție între 

obiectul reglementării prevederilor art. 2 din CPC care 

se referă la procedura de judecare (izvor de drept 

procesual civil) și art.12 din CPC, care instituie norme 

de aplicare a legislației materiale la examinarea 

litigiilor (izvor de drept material).  

Cu această ocazie, în sensul procedurii de judecare, 

art. 2 alin. (3) expres statuează asupra aplicării directe 

a tratatelor internaționale daca nu rezultă adoptarea 

unei legi naționale. Convenţia Europeană şi 

Protocoalele adiţionale la ea  constituie tratate 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, la 

aplicarea cărora instanţele judecătoreşti urmează să 

ţină cont de prevederile art. 4 alin. (2) din Constituţia 

Republicii Moldova, de prevederile hotărîrii Curţii 

Constituţionale nr. 55 din 14 octombrie 1999 “Privind 

interpretarea unor prevederi ale art. 4 din Constituţia 

Republicii Moldova” din care rezultă că, Convenţia 

Europeană constituie o parte integrantă a sistemului 

legal intern şi, respectiv, prevederile ei trebuie aplicate 

direct ca o oricare altă lege a Republicii Moldova, 

ultima avînd prioritate faţă, de restul legilor interne 

care îi contravin. 



 

53 
 

Cu privire la pct. 2 din proiect, menționăm că nu este exhaustiv 

reglementată lista încălcărilor procesuale pentru care participanții la 

proces urmează să fie sancţionaţi. 

În absenţa unei astfel de liste, instanţa poate aplica sancțiunea 

eronat, bazîndu-se pe percepţii subiective, dar nu pe prevederile 

legale. În cazul în care nu este posibil reglementarea listei exhaustive 

în cadrul normei nominalizate, considerăm oportun reglementarea 

unui articol separat, care va prevedea care sunt acele încălcări 

procedurale, pentru ca persoana să cunoască pentru ce acţiuni 

concrete urmează să fie sancţionat. 

Nu se acceptă. 

Lista exhaustivă a încălcărilor nu poate fi 

enumerată şi stabilită expres.   

Un alt aspect care necesită a fi examinat este reglementat la pct. 

11 alin. (3) şi (6), care privează persoanele interesate de dreptul de a 

contesta încheierea de strămutare a pricinii. Considerăm că, un astfel 

de amendament încalcă grav dreptul persoanelor la un proces 

echitabil. Astfel, ca o garanţie a respectării drepturilor omului, 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului prevede la art. 6, pct. 1 

dreptul oricărei persoane la un proces echitabil: „Orice persoană are 

dreptul de a-i examina cauza în mod echitabil, public într-un termen 

rezonabil, de către un tribunal independent imparţial, stabilit prin 

lege, care va hotări fie asupra incălcării drepturilor cu caracter civil, 

fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptată 

împotriva sa... ” 

La fel, Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

reglementează dreptul procedural, care prevede garanţii pentru 

persoane în faţa instanţelor judiciare. În acest context dispoziţiile 

prevăzute de art. 13 din Convenţie, cu privire la dreptul la un recurs 

efectiv, specifică că „Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi 

recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul de a 

se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci cînd 

încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea 

atribuţiilor lor oficiale.” 

Nu se acceptă. 

Menținerea normei propuse este un factor 

favorizant pentru tergiversarea nejustificată a 

proceselor civile. În acelaşi timp, prin excluderea 

normei propuse, legalitatea unei încheieri pronunțate 

pe chestiunea strămutării pricinii va putea fi verificată 

la examinarea cauzei civile în ordine de apel.     
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Cu referire la pct. 14, alin. (3), reiterăm că amendamentul 

propus se referă la faptul că cererea de recuzare se va judeca de 

instanţa ierarhic superioară spre care se îndreaptă calea de atac doar 

în cazul în care în instanţa sesizată nu se poate constitui completul de 

judecată. Rezultă că dacă recuzarea depusă de partea la proces se 

referă la mai mulţi judecători, aceştia vor avea dreptul să o 

examineze personal, astfel judecătorul recuzat va examina recuzarea 

împotriva sa, astfel fiind încălcat principiul independenţei şi 

imparţialităţii. Dreptul la recuzarea judecătorilor constituie o garanţie 

a respectării drepturilor participanţilor la proces. Astfel, legiuitorul 

prin modificările propuse va crea un sistem judiciar vicios care va 

cauza încălcarea drepturilor procedurale ale cetăţenilor. 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea contravine principiilor procesului 

echitabil, lăsând loc abuzurilor. Scopul proiectului este 

de a eradica abuzurile. 

Potrivit pct. 17 alin. (3), menţionăm că nu este clar ce ar 

însemna cuvintele „în mod abuziv”. Prin urmare, redacţia normei 

propuse este una neclară şi foarte generală. Mai mult ca atît, în cazul 

în care urmează a fi sancţionată persoana fizică, motivul sancţionării 

trebuie indicat expres. Persoana nu va cunoaşte pentru ce este 

sancţionată, iar instanţa de judecată abuziv va interpreta aceste 

norme.  

În acest context, potrivit art. 53, alin. (3) din Legea nr. 780 din 

27.12.2001 privind actele legislative este prevăzut faptul că „codul 

trebuie să întrunească următoarele trăsături calitative. a) precizia, 

claritatea, c) logica, integralitatea, e) caracterul practic.” 

Nu se acceptă. 

În legea cadru nu poate fi definită noțiunea de abuz, 

ea se studiază de doctrină și se exemplifică în practica 

judiciară. Instanțele, în condițiile legii,  vor motiva 

care fapte constituie abuzuri și care nu. 

Următorul aspect evidenţiat se referă la modificarea propusă la 

pct. 34 alin. (3), care considerăm că este una abuzivă luînd în 

considerare faptul că în primul caz persoana va fi sancţionată pentru 

neîndeplinirea cererii şi neînştiinţarea despre prezentarea probelor, 

iar în al doilea caz pentru refuzul de a prezenta probele în termen, 

persoana fiind decăzută din dreptul de a mai prezenta probe. 

Drept urmare, considerăm că amendamentul propus constituie o 

încălcare gravă a drepturilor procesuale ale persoanei creînd o povară 

Nu se acceptă. 

Procesul de conlucrare cu instanțele trebuie să fie 

constructiv și clar. Obstrucționarea începe de la 

ignorarea demersurilor instanței, fapt care trebuie 

sancționat. 
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financiară suplimentară neargumentată. În mod evident persoana 

pentru aceleaşi acţiuni va fi sancţionată de două ori. 

Mai mult ca atît, ridică semne de întrebare expresia „motive 

imputabile”. Astfel, nu este clar care ar fi anume aceste motive, fiind 

necesar indicarea expresă a acestora. 

Un alt aspect care necesită a fi examinat este specificat la pct. 35 

din proiect, art. 1191 şi anume cuvintele „în termenul stabilit de 

instanţă”. Considerăm că este o normă foarte subiectivă, astfel de 

fiecare dată instanţa de judecată în baza intimei convingeri va stabili 

termenul de prezentare a probelor. Drept urmare, această normă poate 

duce la comiterea unui şir de abuzuri din partea judecătorilor, uneori 

aceştia stabilind un termen cît mai restrîns doar pentru a sancţiona 

persoana pentru neprezentarea probelor. Termenul urmează să fie 

stabilit în mod imperativ de cadrul legislativ, dar nu de instanţa de 

judecată. 

Nu se acceptă. 

Rolul instanței este de a ordona procesul de 

prezentare a probelor, inclusiv prin stabilirea de 

termene. 

Cu privire la pct. 37 din proiect şi anume art. 124, menţionăm că 

normele care se referă la decăderea din dreptul de a efectua expertiza 

pentru toate categoriile de persoane din motivul neachitării integrale 

a costului acesteia, contravin reglementărilor din Legea Nr. 68 din 

14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului 

judiciar, unde la art. 75 alin. (8) este specificat „ca excepţie, în cazul 

în care solicitantul are o situaţie materială precară, este o persoană cu 

dizabilităţi sau este beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă prin 

decizia conducătorului instituţiei publice de expertiză judiciară sau a 

expertului judiciar căruia i-a fost dispusă efectuarea expertizei 

judiciare, în cazul în care acesta desfăşoară activitatea în cadrul unui 

birou de expertiză judiciară taxele pentru expertiza judiciară pot fi 

reduse cu pînă la 50%.” 

Prin urmare, prin amendamentul propus, evaziv se încalcă 

dreptul persoanei de a beneficia de scutiri, drept oferit chiar de 

prevederile legale. Astfel, în vederea evitării dublării prevederilor 

legale, redacţia art. 124 urmează a fi modificată după cum urmează: 

Nu se acceptă.  

La alin. (2) al art. 124 pentru neplata expertizei 

solicitantul acesteia este decăzut din dreptul de a 

solicita repetat efectuarea expertizei, nefiind specificat 

volumul plății: integral sau redus. Astfel această 

prevedere nu contravine prevederilor Legii 68/2016. 

Conținutul pct. 37 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 
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la alin. (2) după cuvintele „efectuarea expertizei judiciare” se 

completează cu cuvintele „ cu excepţia prevederilor art. 75 alin. (8) 

din Legea nr. 68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar.” 

Un alt aspect care necesită a fi examinat este redat la pct. 65, 

care reglementează excluderea informării prin citaţie a persoanelor 

care nu s-au prezentat la şedinţă şi celor implicate recent în proces. 

Conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, participanţii la 

proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii se înştiinţează prin 

citaţie privitor la locul, data şi ora şedinţei de judecată sau la locul, 

data şi ora efectuării unor acte de procedură (art. 102 alin. (1) CPC). 

Respectiv, persoana se va considera legal citată numai în cazul în 

care există confirmarea transmiterii şi primirii citaţiei sau înştiinţării. 

În cazul în care persoana nu a fost prezentă la şedinţă, din motive de 

sănătate sau alte motive întemeiate, rezultă că pentru şedinţa 

următoare ea nu va mai fi citată, astfel în mod evident fiindu-i 

încălcat dreptul la un proces echitabil. 

Nu se acceptă.  

În contextul procesului civil, persoana juridică 

urmează să asigure recepționarea corespondenței la 

sediul său, sediul fiind un element de identificare a 

persoanei juridice. 

Conform art. 67 Cod civil, persoana juridică are 

sediul indicat în actele de constituire și este opozabil 

terţilor din momentul înregistrării de stat. Toate 

documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră 

recepționate de către persoana juridică, ultima avînd 

obligația sub sancțiunea plății de daune la publicarea 

unui aviz  în caz de modificare a sediului. Mai mult, 

art. 104 Cod de procedură civilă prevede că înmânarea 

citației/înștiințării se efectuează la sediul înregistrat al 

persoanei juridice.  

În privinţa altor participanți care sunt persoane 

fizice urmează a fi separată calitatea procesuală a 

acestora. Aici urmează a fi luate în considerare 

prevederile art. 100, 104 şi 107 care prevede reguli 

speciale cu privire la citarea părţilor (avocaţi, 

autorităţi, etc). Mai mult ca atât adresele electronice nu 

sunt novații tehnologice rar întâlnite, ci o realitate 

aproape notorie, de aceea acest mijloc contemporan de 

comunicare trebuie să fie utilizat efectiv inclusiv în 

justiție. Participanții la proces trebuie să indice 

adresele electronice pentru a facilita comunicarea cu 

instanța de judecată, acesta fiind un important reper al 

celerității procesului civil. 
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Cu referire la pct. 81 din proiect, menţionăm că amendamentul 

propus contravine scopului proiectului prezentat pentru avizare, luînd 

în considerare că acesta nu urmăreşte reducerea termenului de 

judecare a pricinii. Durata procedurilor judiciare constituie un 

obiectiv prioritar al CEDO legat de drepturile omului, fiind specificat 

în art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Nu se acceptă. 

Stabilirea de termene care să poată să fie respectate 

este în concordanță cu redresarea procedurilor. Nu se 

justifică instituirea de termene excesiv de scurte care 

să fie încălcate atît de către justițiabili, cât și de către 

instanțe de judecată. În acest fel legea procesuală își 

pierde ponderea, iar sancționarea devine discreționară, 

fiindcă ar trebui sancționați toți. 

La fel, menţionăm că este necesar evidenţierea următorului 

aspect. Potrivit Hotărîrii Curţii Constituţionale Nr. 33 din 17.11.2016 

pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul civil şi 

Codul de procedură civilă ale Republicii Moldova (drepturile şi 

libertăţile persoanelor cu dizabilităţi mintale) (sesizările nr. 

49a/56a/63g/90g/2016), anumite norme din Codul de procedură 

civilă au fost declarate neconstituţionale. Salutăm eforturile autorului 

de ajustare a prevederilor proiectului la aspectele stabilite în hotărîrea 

sus-menţionată, însă, menţionăm că rămîne nereglementat art. 306 

alin. (2). 

În contextul celor menţionate, propunem ca propoziţia 

„Problema citării persoanei se soluţionează în fiecare caz, în funcţie 

de starea sănătăţii ei.” de la art. 306 alin. (2) să fie abrogată, în 

vederea ajustării prevederilor Codului de procedură civilă la 

prevederile Hotărîrii Curţii Constituţionale Nr. 33 din 17.11.2016. 

Nu se acceptă. 

Art. 306 a fost expus în redacţie nouă prin Legea 

nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la modificare şi 

completarea unor acte legislative. 

 

 

Un aspect problematic, care urmează a fi examinat se regăseşte 

la pct. 110 din proiect şi anume la substituirea sintagmei „proporţie 

50 la sută din taxa” cu cuvîntul „mărimea“. Considerăm că 

amendamentul prezentat este abuziv şi fără reglementare temeinică. 

Rezultă că, dacă persoana pînă în prezent beneficiază pentru cererea 

de eliberare a ordonanţei judecătoreşti de scutire în proporţie de 50 la 

sută din taxa de stat, stabilită pentru cererea de chemare în judecată în 

acţiune civilă, drept urmare a adoptării proiectului prezentat pentru 

avizare, persoana urmează să achite taxa pentru cererea de eliberare a 

Nu se acceptă.  

Rațiunea unei procedurii simplificate este termenul 

scurt de examinare. Prin urmare examinarea unei cereri 

în procedură simplificată şi mai rapidă ar fi corect să 

implice şi taxe mai mari. Mai mult, conform art. 346 

alin. (4) Cod de procedură civilă, în caz de anulare, 

taxa de stat achitată se trece în contul acțiunii civile, 

ceea ce devine echitabil și proporțional. 
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ordonanţei judecătoreşti echivalentă cu taxa în cazul depunerii cererii 

în acţiune civilă. Nu este clar de ce se urmăreşte privarea persoanei 

de dreptul de a beneficia de scutire şi înrăutăţirea situaţiei financiare 

a acesteia, în special în cazul în care vorbim de persoane cu situaţie 

materială precară. Mai mult ca atît, procedura specială are drept scop 

simplificarea procedurii judiciare, drept urrnare este necesar să fie 

simplificată şi taxa de stat pentru eliberarea ordonanţei. În concluzie, 

menţionăm că acest amendament urmează a fi exclus din proiectul de 

Lege propus pentru avizare. 

Ministerul 

Muncii, 

Protecţiei 

Sociale şi 

Familiei al 

Republicii 

Moldova 

La Art. III, pct. 15, alin. (4) de substituit sintagma - părinţi, 

înfietori sau curatorii acestora cu sintagma – „reprezentanţii legali 

acestora„. În dependenţă de situaţie, reprezentanţii legali ai copilului 

pot fi diverşi. Spre exemplu: părintele educator pentru copilul aflat în 

CCTF, conducătorul instituţiei rezidenţiale de plasament pentru 

copiii plasaţi în aceste institutii sau Direcţiiie asistenţă social şi 

protecţie a familiei/Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor 

copilului pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească, totodată 

pentru a se evita enumerarea tuturor formelor de protecţie sau 

omiterea unora. Din aceleași considerente, la art. III, pct.15, alin. (6) 

se propune excluderea sintagmei „părinţi, înfietori, tutori”. 

Nu se acceptă.  

Modificarea de la pct. 15 a fost exclusă din proiect 

din considerentul că art. 58 a fost modificat prin Legea 

nr. 66 din 13 aprilie 2017 cu privire la modificare şi 

completarea unor acte legislative. Mai mult ca atât  

propunerea se încadrează în prevederile art. 79 Cod de 

Procedură Civilă. 

Pct. 99, la art. 2786 CPC solicităm menținerea redacţiei 

actuale a alin. (5) după cum urmează: 
„(5) Ordonanţa privind măsurile de protecție prevăzute la alin. 

(2) lit. e) şi f) se remite spre executare imediată executorului 

judecătoresc în a cărui competenţă teritorială stabilită de camera 

teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul agresorului. 

Se acceptă parţial. 

Articolul 2786  alin. (5) va avea următorul 

cuprins: 
„(5) Ordonanţa privind măsurile de protecţie 

prevăzute la alin. (2) lit. e) şi g) se remite spre 

executare imediată executorului judecătoresc în a cărui 
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Conform modificărilor operate recent la Legea nr. 45 din 

01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

şi anume alin. (2) art. 15 „Ordonanţa de protecţie se comunică 

imediat subdiviziunii teritoriale ale poliţiei din raza unităţii 

administrativ-teritoriale în care îşi are domiciliul agresorul, care 

asigură informarea neintârziată a agresorului despre măsurile 

aplicate. În cazul eliberării ordonanţei de protecţie în privinţa 

copilului, este informată şi autoritatea tutelară teritorială.” De 

asemenea în art. 152 a legii sus menţionate prevede că supravegherea 

executării măsurilor de prolecţie a victimei violenţei în familie, 

impuse prin ordinul de restricţie de urgenţă şi prin ordonanţa de 

protecţie, este de competenţa poliţiei. Astfel modificările propuse vor 

fi în contradictie cu prevederile legii cadru, precum și vor crea o 

incertitudine faţă de organul responsabil de supravegherea ordonanţei 

de protecţie. În cazul dat organul de poliție fiind unicul organ care 

poate aplica sancţiuni pentru neexecutare și nu structura teritorială de 

asistență socială. 

 

competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a 

executorilor judecătoreşti, se află domiciliul 

agresorului, iar cele de la lit. f) și h) se remit spre 

executare organelor de asistență socială. Executarea 

celorlalte măsuri de protecţie se va realiza în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.” 

 

 

 

 

La alin. (1) art. 2787: CPC se propune excluderea cuvintelor 

„repetate a”, deoarece sugerează posibilitatea de a înțelege că este 

necesară neapărat comiterea repetată (nu doar o singură dată) a 

faptelor de violenţă în familie, în perioada de acţiune a primei 

ordonanţei de protecţie, pentru a solicita prin cerere prelungirea 

termenului de aplicare a măsurilor de protecţie. În corelare cu cele 

menţionate, remarcărn şi recenta hotărâre CEDO, Bălşan împotriva 

României (cererea nr. 49645/09) prin care Curtea Europeană 

Drepturilor Omului cu unanimitate a constat că a fost încălcat art. 3 

precum şi art. 14 coroborat cu art. 3 din Convenţie, şi anume că atît la 

nivel de anchetă, cît și în fața instanţelor naționale s-a considerat că 

actele de violenţă în familie au fost provocate şi că nu au fost 

suficient de grave pentru a intra în sfera de aplicare a legii penale. 

Astfel includerea criteriul „repetate” - ar atrage în sine o practică 

Se acceptă. 

Alin. (1) art. 2787 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2787. Prelungirea şi revocarea 

ordonanţei de protecţie 

(1) Termenul măsurilor de protecţie poate fi 

prelungit de instanţa de judecată la cererea repetată ca 

urmare a comiterii faptelor de violenţă în familie în 

primul termen de aplicare a măsurilor de protecție sau 

ca rezultat al nerespectării condiţiilor prevăzute în 

ordonanţa de protecţie sau dacă, la expirarea 

termenului de aplicare a măsurilor de protecţie, asupra 

victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei 

sau altor acţiuni ilegale din partea agresorului.” 
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eronată în asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie. 

 

Uniunea 

Avocaților din 

Republica 

Moldova 

Proiectul exclude calea de atac a recursului pentru următoarele 

proceduri: 

Capitolul XXI1. Procedura în cazul cererilor cu valoare redusă 

Capitolul XXVI. Declararea capacităţii depline de exerciţiu  

minorului (emanciparea)  

Capitolul XXVII. Declararea persoanei dispărută fără urmă sau 

decedată 

Capitolul XXVIII. Procedura privind măsurile de ocrotire 

Capitolul XXXII. Declararea fără stăpîn a unui bun mobil şi 

declararea dreptului de proprietate municipală asupra unui bun imobil 

fără stăpîn 

Capitolul XXXIII. Constatarea inexactităţii înscrisurilor în 

registrele de stare civilă 

Capitolul XXXIV. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute 

(procedura de reconstituire) 

 

Apreciem că modificarea dată nu este de impact, întrucât 

statistica acestor pricini arată un număr redus de pricini.                                                                                                                                

Pe fond însă modificarea propusă exclude jurisdicţia Curţii 

Supreme de Justiţie (CSJ) şi, prin urmare, se exclude mecanismul de 

uniformizare a practicii judiciare pe calea recursului. De asemenea, 

chiar dacă CSJ ar emite opinii consultative pe marginea acestor 

categorii de pricini, efectul lor ar fi redus în condiţiiie în care CSJ nu 

apare ca instanţă de recurs care asigură respectarea lor, în condiţiile 

în care ultima instanţă în aceste pricini este curtea de apel, şi există 

mai multe curţi de apel în republică, creşte riscul unei jurisprudenţe 

contradictorii. 

 

Nu se acceptă. 

Motivele invocate ce țin de unificarea practicii 

judiciare de către CSJ nu sunt argumentate.  Potrivit 

art. 16 din Legea cu privire la Curtea Supremă de 

Justiţie (nr. 789 din 26.03.1996), este de competenţa 

CSJ să generalizeze practica judiciară, inclusiv în 

absenţa examinării recursurilor pe anumite cauze 

civile. Or la emiterea Recomandărilor CSJ temei este 

practica judiciară la nivelul curţilor de apel, acestea 

fiind competente să examineze recursuri în anumite 

pricini (de ex. asigurarea acţiunii, contestarea actelor / 

acțiunilor executorilor judecătorești). Mai mult ca atât, 

art.17 din Codul de procedură civilă nu instituie careva 

obligaţii de generalizare a practicii judiciare de către 

CSJ anume în urma soluţionării efective a recursurilor.   
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Modificările la art. 58 CPC ar trebui corelate cu modificările 

operate la acelaşi articol prin art. VIII din Legea nr. 66 din 13 aprilie 

2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Această observaţie s-ar putea referi şi la alte modificări operate prin 

Proiect. 

Se acceptă.  

Se efectuează modificările de rigoare la art. 79, 

362, 369, 461 CPC. 

La articolul 79 alineatul (1) cuvintele „şi ale celor 

limitate în capacitatea de exerciţiu” se substituie cu 

cuvintele „și ale celor asupra cărora au fost instituite 

măsuri de ocrotire judiciară”. 

La articolul 362 alineatul (2) cuvintele 

„moştenitorii incapabili şi pentru cei limitaţi în 

capacitatea de exerciţiu” se substituie cu cuvintele 

„moștenitorii asupra cărora au fost instituite măsuri de 

ocrotire judiciară”. 

Articolul 369 la alineatul (1) litera d) cuvintele 

„persoana incapabilă se referă la contestarea hotărîrii 

privind declararea incapacității” se substituie cu 

cuvintele „persoana asupra căreia a fost instituită o 

măsură de ocrotire judiciară se referă la contestarea 

hotărîrii privind instituirea măsurii de ocrotire 

judiciare”. 

La articolul 461 alineatul (2) litera b) cuvintele 

„declararea incapacităţii totale sau parţiale” se 

substituie cu cuvintele „instituirea măsurii de ocrotire”. 

Amendamentele la art. 58 CPC se exclud din 

proiect, fiind introduse în cod prin Legea 66/2017. 

La pct. 98, cu privire la noul art. 2762, care determină domeniul 

de aplicare al regulilor speciale privind cererile cu valoare redusă, ar 

trebui să se clarifice dacă în această procedură sunt judecate şi 

acţiunile în constatare care vizează drepturi patrimoniale, cum ar fi 

acţiunea de anulare a unui contract sau de rezoluţiune a unui contract, 

acţiunea la obligarea încheierii unui contract, acţiunea în rectificarea 

registrului bunurilor imobile, acţiunea de anulare a ordinului de 

concediere şi repunere la locul de muncă (dacă nu sunt însolite de 

Nu se acceptă. 

Acţiunile indicate sunt acţiuni valoarea cărora nu 

poate fi estimată, prin urmare aceste acţiuni vor fi 

examinate în ordine generală. Procedura simplificată 

instituită nu este aplicabilă situațiilor litigioase cu 

referire la alte pretenții principale decît cele referitoare 

la bani sau bunuri.  

Prin urmare acţiunile obiectul cărora îl constituie 
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capătul de cerere de încasare a unei sume de bani). Or, va persista 

dubiul că aceste categorii de pricini, deoarece nu presupun încasarea 

unor sume de bani, tot au o valoare redusă. 

 

Totodată observăm o inconsistenţă dintre redacţia articolului, 

care stabileşte pragul valoric de „nu depăşeşte suma de 10 salarii 

medii pe economie prognozate la data sesizării instanţei” şi nota 

informativă la Proiect, care prevede că pragul valoric este 50.000 lei. 

 

În final, noul art. 2762 nu precizează aplicabilitatea dispozițiilor 

procedurii contencioase la examinarea cererilor cu valoare redusă. 

Sugerăm includerea unui nou alineat (3), cu redacţia: „ Dispozițiile 

prezentului cod privind procedura contencioasă se aplică la 

examinarea cererilor cu valoare redusă în măsura în care dispozițiile 

prezentului capitol nu prevăd altfel.” 

încasarea sumelor (cu caracter pecuniar) sunt acțiuni în 

realizare, nu acțiuni în constatare și nici acțiuni de 

constituire cum sunt cele indicate în propunere.   

 
Se acceptă. 

Nota informativă se ajustează conform proiectului.  

 

 

Se acceptă. 

Art. 2762 se completează cu alin. (3) cu următorul 

cuprins:  

„(3) Dispozițiile prezentului cod privind procedura 

contencioasă se aplică la examinarea cererilor cu 

valoare redusă în măsura în care dispozițiile 

prezentului capitol nu prevăd altfel.” 

 

La pct. 98, noul art. 2764, alin. (1), „Instanţa va adopta 

dispozitivul hotărârii în termen de 6 luni de la depunerea cererii”, 

urmează a se ţine cont că pentru unele categorii de litigii, cum ar fi 

litigiile de muncă, legea specială prevede termene mai scurte de 

judecare. Prin urmare, la finalul propoziţiei sugerăm includerea 

excepţiei ,,dacă legea nu prevede un termen mai scurt”. 

Nu se acceptă.  

Pentru examinarea litigiilor de muncă sunt stabilite 

termene mai mici de 6 luni. Mai mult ca atât în acest 

tip de procedură urmează a fi examinate doar litigiile 

privind încasarea unei sume de bani rezultate dintr-un 

litigiu deja constatat. 

 

La pct. 98, noul alineat (4) al art. 269 (conform căruia 

încheierile emise în procedura de executare, se emit unipersonal, fără 

citarea participanţilor, cu excepţia cazurilor în care judecătorul 

apreciază necesară citarea şi prezenţa participanţilor în şedinţă de 

judecată) ar putea duce la o încălcare a dreptului la proces echitabil 

prin necitarea şi neaudierea părţilor. Prin urmare, propunem 

includerea unei excepţii suplimentare la finalul alineatului „sau dacă 

una din părţi solicită audierea părţilor”. 

Nu se acceptă. 

Este la libera apreciere a instanței acest fapt. 

Acceptarea modificării propuse nu ar simplifica ci ar 

prelungi durata procesului anume deoarece va implica 

citarea și prezența în ședință a părţilor.   
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La pct. 110, în privinţa modificării la alin. (2) al art. 346, ne 

exprimăm împotriva egalării taxei de stat în cererile de eliberare a 

ordonanţei cu taxa de stat pentru procedura în acţiuni civile. Or, 

procedura în ordonanţă este o procedură simplificată, durează mai 

puţin, solicită mai puţine acte procesuale şi trebuie motivată de către 

legiuitor prin reducerea de 50% a taxei de stat. 

Nu se acceptă.  

Rațiunea unei procedurii simplificate este termenul 

scurt de examinare. Prin urmare examinarea unei cereri 

în procedură simplificată şi mai rapidă ar fi corect să 

implice şi taxe mai mari. Mai mult, conform art. 346 

alin. (4) Cod de procedură civilă, în caz de anulare, 

taxa de stat achitată se trece în contul acțiunii civile, 

ceea ce devine echitabil și proporțional. 

La art. 233 CPC, propunem legiferarea practicilor existente prin 

includerea unei norme care ar indica dreptul participantului la proces 

se depună, o dată cu pledoariile, versiunea scrisă a pledoariei. 

Aceasta ar da mai multă valoare dosarului şi ar oferi mai multă 

informaţie instanţelor de apel şi recurs care vor lucra cu dosarul. 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea ţine de o modalitate de prezentare a 

pledoariilor şi nu necesită a fi legiferată. 

La pct. 135, art. 432 alin. (2) care introduce un temei nou al 

recursului („e) a aplicat o lege care a fost declarată 

neconstituţională”), sugerăm folosirea sintagmei „norma de drept” în 

loc de „lege”, pentru a corespunde cu celelalte litere din acest alineat, 

care fac referire la norma de drept şi nu doar lege. Deşi există o 

opinie că termenul „lege” urmează a fi interpretat în sens larg, pentru 

a desemna şi actele subordonate legii, preferăm o exprimare mai 

clară, coerentă cu celelalte litere ale acestui alineat. 

Nu se acceptă.  

Articolul 121 din Codul de procedură civilă 

utilizează noțiunea de lege. Similar art. 135 din 

Constituție utilizează aceiași definiţie.    

În ceea ce priveşte modificările şi completările operate la 

Codul familiei (art. I din Proiect), sugerăm ca sintagma 

„domiciliul copilului” în redacţia noilor alineate să fie substituită 

cu „autoritatea părintească asupra copilului”. Or, părinţii trebuie 

să ajungă la un acord, sau, în absenţa lui, instanţa trebuie să 

stabilească nu doar domiciliul copilului, ci, mai mult, să atribuie 

autoritatea părintească unui sau altui copil, acordând o 

multitudine de drepturi de decizie, inclusiv dreptul de a determina 

domiciliul copilului. 

Nu se acceptă.  

Propunerea sugerată este ambiguă şi lasă loc de 

interpretări. De cele mai multe cazuri anume 

domiciliul minorului este o chestiune de dispută între 

părinţi. 
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În final Uniunea invită Ministerul Justiției să ia în considerare 

posibilitatea introducerii acţiunii colective ca mecanism suplimentar 

de apărare a drepturilor şi de reducere a numărului de litigii şi de 

reducere a hotărârilor judecătoreşti contradictorii care vizează 

aceleaşi încălcări, evenimente. 

Acţiunea colectivă sau de grup (class action sau collective 

redress) este deja practicată în majoritatea statelor Uniunii Europene 

şi este recomandată de către Comisia Europeană prin Recomandarea 

din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acţiunilor 

colective în încetare şi în despăgubire introduse în statele membre în 

cazul încălcării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii 

(2013/396/UE). 

Economia modernă creează uneori situaţii în care un număr 

mare de persoane pot fi prejudiciate de aceleaşi practici ilegale 

legate de încălcări ale drepturilor conferite de lege, săvârşite de 

către unul sau mai mulţi profesionişti sau alte persoane 

(prejudiciu colectiv). În consecință, persoanele prejudiciate ar 

trebui să aibă dreptul să introducă acţiuni în justiţie colective, 

solicitând încetarea unor astfel de practici sau obţinerea de 

despăgubiri. 

Între domeniile în care asigurarea suplimentară a respectării la 

nivel privat a drepturilpr conferite de lege sub forma acţiunilor 

colective este utilă se numără protecţia consumatorilor, concurenţa, 

protecţia mediului, protectia datelor cu caracter personal, legislaţia 

privind serviciile financiare şi protecţia investitorilor. 

Pe cale de consecinţă, acţiunea colectivă ar fi un mecanism 

procedural care ar permite soluţionarea într-o singură procedură a 

unui număr mare de pretenţii din motive de economie procedurală şi 

eficientă în executare. Soluționarea într-o singură procedură ar reduce 

povara de pe reclamanții şi ar facilita accesul liber la justiţie şi pe 

cale de consecinţă, ar asigura că drepturile subiective există nu doar 

Nu se acceptă. 

Propunerea urmează a fi examinată multilateral 

într-un alt context și nu în cadrul prezentului proiect. 
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pe hârtie, ci sunt valorificate de cetăţeni, fie prin obligarea unui 

profesionist sau unei autorităţi publice să înceteze un comportament 

ilicit, fie prin obligare la plata de despăgubiri. 

Ministerul 

Transporturilo

r şi 

Infrastructurii 

Drumurilor al 

Republicii 

Moldova 

Cu referire la Art. III din prezentul proiect de Lege se propune: 

La pct. 17 din proiectul de lege, la art. 61 se propune ca 

sintagma din alin. (3) în redacţia propusă în proiect „în mod abuziv” 

să fie substituită cu sintagma „cu rea-credintă”, pentru a unifica 

termenii utilizaţi în prezentul articol per ansamblu, dar şi în Codul de 

Procedură Civilă al RM; 

Nu se acceptă. 

Argumentarea rezidă în faptul că art. 61 alin. (1) 

Cod de procedură civilă utilizează sintagma „abuz de 

drepturi”, iar alin. (3) instituie sancțiunea pentru 

abuzuri. Mai mult, această prevedere este conformă și 

cu art. 161 ce utilizează noțiunea de încălcare 

procesuală (adică abatere procesuală care și în doctrină 

se evaluează drept abuz).   

La pct. 29 din proiectul de lege, la art. 102 se propune 

modificarea sau completarea alin. (4), şi anume în partea modificării 

termenului de „3 zile” în „5 zile” sau completării termenului de „3 

zile” cu cuvîntul „lucrătoare”, cu scopul acordării pîrîtului unui 

termen rezonabil pentru pregătirea referinţei şi acumularea probelor, 

inclusiv în scopul asigurării aplicării corecte a principiului egalităţii 

părţilor în drepturile lor procedurale (spre exemplu: de repetate ori 

citaţia este remisă de instantă în ziua de vineri cu stabilirea şedinţei 

pentru ziva de luni a următoarei săptămîni). Modificările şi 

completările solicitate urmează a fi coroborate cu prevederile în 

vigoare ale art. 190 alin. (2) din Codul de Procedură Civilă al RM; 

Nu se acceptă.  

Articolul 102 Cod de procedură civilă se referă la 

remiterea citațiilor și înștiințărilor pentru ședință sau 

efectuarea unor acte de procedură. Ședințele și actele 

de procedură pot fi diverse, inclusiv ședințe de 

pregătire a pricinii.  

Articolul 190 se referă la începerea dezbaterilor 

judiciare (fază procesuală distinctă), astfel încît 

termenii de pregătire a părților pentru examinarea în 

fond au o altă conotație.        

La pct. 39 din proiectul de lege, la art. 143 alin. (2) propus în 

noua redacţie, se propune ca după sintagma „se consemnează într-un 

proces verbal” să se completeze cu sintagma „semnat de 

participanți”; 

Nu se acceptă.  

Ca urmare a modificării esenţei procesului verbal, 

care ramâne a fi un act intern în care conform art. 274 

doar se enumeră acțiunile procesuale efectuate de către 

participanții la proces și de către instanța de judecată, 

cu mențiunea locului, datei şi a orei începerii și 

terminării fiecărei acțiuni procesuale, semnarea 

acestuia de către toţi participanţii nu are temeinicie, şi 

mai mult, din această perspectivă ar reveni la 

prevederea curentă aplicabilă. 
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La pct. 60 din proiectul de lege, la art. 187 alin. (1) şi (2) din 

redacţia nouă, se propune ca după sintagma „în scopul evitării 

pronunțării de hotărîri contradictorii” să se completeze cu sintagma 

„şi/sau dacă consideră că o astfel de conexare ar duce la soluționarea 

rapidă a cauzei”, cu scopul de a asigura celeritatea desfăşurării 

procesului civil; 

Nu se acceptă.  

În sens procesual, economia soluționării rapide nu 

prevalează asupra scopului urmărit de conexarea 

cauzelor. Pentru a fi mai expliciți, conexitatea cauzelor 

ține de pretenții, temeiuri de apariție și probe, astfel 

încît soluționarea de fapt și de drept trebuie să fie 

unitară și deci în scopul evitării pronunțării unor soluții 

contradictorii. Astfel, utilitatea conexității vizează 

evitarea contrarietății de hotărâri prin însușirea 

cauzelor interdependente într-o singură procedură ce 

generează concentrarea și accelerarea judecăților. Deci, 

soluționarea rapidă se prezumă.      

 

La pct. 62 din proiectul de lege, la art. 193 alin. (1) se propune a 

fi revizuită noua redacţie a articolului dat, în partea primei propoziţii 

din alin. (1), fiindcă redacţia propusă are un conținut care ar cauza 

neclarităţi şi interpretări diferite, iar Codul Procedură Civilă al RM 

nu reglementează noţiunea de „şedintă de judecată continuă”; 

 

Nu se acceptă.  

Prevederile art. 2041 stabilesc referinţe cu privire la 

continuitatea sau întreruperea şedinţei. În cazul 

întreruperii procesului, la următorul termen de ședință, 

procesul va continua. Astfel ședința este în derulare.  

La pct. 65 din proiectul de lege, considerăm propunerea de a 

exclude ultima propoziţie din art. 2041 alin. (3) ca fiind neîntemeiată, 

or, în caz contrar vor fi încălcate drepturile procesuale ale 

părţilor/participanţilor; 

Nu se acceptă.  

În cazul întreruperii procesului, la următorul termen 

de ședință, procesul va continua. Astfel ședința este în 

derulare. Propoziția exclusă nu poate să se regăsească 

în norma ce reglementează întreruperea. 

La pct. 69 din proiectul de lege, prin care art. 211 din Codul de 

Procedură Civilă al RM se completează cu alin. (3), cuvîntul 

„cereceta” de corectat cu cuvîntul „cerceta”; 

Se acceptă. 

Art. 211 alin. (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Dacă pîrîtul recunoaşte acţiunea, instanţa de 

judecată va pronunţa o hotărîre de admitere a pretenţiei 

fără a cerceta probele. Dacă recunoaşterea contravine 
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legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele 

legitime ale persoanei, interesele societăţii sau ale 

statului, instanţa de judecată va emite o încheiere de 

respingere a recunoaşterii, care poate fi contestată 

odată cu fondul, continuînd examinarea în  fond”. 

 

La pct. 96 din proiectul de lege, la art. 274 alin. (1) în redacţia 

propusă, după sintagma „în care au fost exercitate” se propune să se 

completeze cu sintagma „fiind semnat de către toti participanţii.”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iar la alin. (3) al aceluiaşi articol, cuvîntul „efecutarea” de 

corectat cu cuvîntul „efectuarea”; 

Nu se acceptă. 

Ca urmare a modificării esenței procesului verbal, 

care ramâne a fi un act intern în care conform art. 274 

doar se enumeră acțiunile procesuale efectuate de către 

participanții la proces și de către instanța de judecată, 

cu mențiunea locului, datei şi a orei începerii și 

terminării fiecărei acțiuni procesuale, semnarea 

acestuia de către toţi participanţii nu are temeinicie, şi 

mai mult, din această perspectivă s-ar reveni la 

prevederea curentă aplicabilă. 

 

 

Se acceptă.  

Art. 274 alin. (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Şedinţa de judecată şi efectuarea actelor de 

procedură cu participarea părţilor în afara şedinţei se 

înregistreză audio.” 

 

La pct. 97 din proiectul de lege, considerăm propunerea de 

abrogare a art. 276 din Codul de Procedură Civilă al RM ca fiind o 

propunere neîntemeiată, or, această propunere privează 

părţile/participanţii de dreptul de a face observaţii la procesul-verbal, 

suplimentar aceasta contravine noii redacţii formulate de autorul 

proiectului la art. 274 alin. (4), care stabileşte că „în cazul 

divergenţelor între conţinutul procesului-verbal şi înregistrarea audio 

prevalează înregistrarea audio”. Ca consecinţă, apare întrebarea cum 

Nu se acceptă. 

Norma se propune a fi exclusă în contextul 

schimbării conținutului procesului-verbal, astfel încât 

observațiile la procesul-verbal își pierd rațiunea. Nu se 

justifică nici într-un fel un pseudodrept care exercitat 

fiind nu schimbă nici într-un fel modul de 

instrumentare a cauzelor civile întregistrate audio. 
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pot fi constatate divergenţele între conţinutul procesului-verbal şi 

înregistrarea audio, dacă parţile/participanții sunt lipsiți de dreptul de 

a face observaţii, iar instanţa nu ar avea niciun interes în acest sens, 

fiind în defavoarea instanței careva divergenţe între conținutul 

procesului-verbal și înregistrarea audio?. 

Ministerul 

Tehnologiei, 

Informației și 

Comunicațiilor  

1. La art.I: 

1.1 la pct. 1 cuvintele „domiciliul copiilor minori sau adoptaţi” 

de substituit cu cuvintele „domiciliul minorilor sau al copiilor 

adoptaţi” în conformitate cu prevederile art. 31 din Codul civil al 

Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iar după cuvântul „domiciliul” de completat cu cuvintele „şi/sau 

reşedinţa”; 

Se acceptă. 

La articolul 36 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria va fi desfăcută de către oficiul 

stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul 

unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei 

în condiţiile Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 

privind actele de stare civilă.” 

 

Nu se acceptă. 

În legislaţia curentă domiciliul ca element de 

identificare este esenţial şi obligatoriu, iar indicarea 

reşedinţei este opţională. Acceptarea unei asemenea 

alternative ar crea dificultăți la stabilirea locației 

persoanei, pentru determinarea ulterioară a 

competentelor autorităţilor. 

 

1.2 La art. I, referinţa la actul legislativ urmează a fi completat 

cu numărul, data şi legislatura acestuia. 

Se acceptă. 

La articolul 36 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 
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”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria va fi desfăcută de către oficiul 

stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul 

unuia dintre soţi. Soții participă la desfacerea căsătoriei 

în condiţiile Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 

privind actele de stare civilă.”; 

 

2. La art. II, cuvintele „domiciliul copiilor minori sau adoptaţi” 

de substituit cu cuvintele „domiciliul minorilor sau al copiilor 

adoptaţi”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iar după cuvântul „domiciliul” de completat cu cuvintele „şi/sau 

reşedinţa”. 

Se acceptă. 

La articolul 43 alineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria este desfăcută de către oficiul stare 

civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia 

dintre soţi.” 

 

Nu se acceptă. 

În legislaţia curentă domiciliul ca element de 

identificare este esenţial şi obligatoriu, iar indicarea 

reşedinţei este opţională. Acceptarea unei asemenea 

alternative ar crea dificultăți la stabilirea locației 

persoanei pentru determinarea ulterioară a 

competențelor autorităţilor. 

 

3. La art. III: Nu se acceptă. 
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3.1 la pct. l considerăm oportun de reformulat modificarea 

propusă pentru art. 2 alin. (l) din Codul de procedură civilă, deoarece 

prevederile respective ar trebui să poarte un caracter de recomandare 

şi nu unul obligatoriu; 

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale şi Protocoalele 

adiţionale la ea este un tratat internațional care  

constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi 

prevederile ei se aplică direct ca oricare altă lege a 

Republicii Moldova. Convenția avînd prioritate faţă de 

restul legilor interne care îi contravin. Convenția 

europeană se interpretează prin prisma jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În 

sensul art. 46 din Convenţia Europeană, hotărîrile 

CEDO au forţă juridică obligatorie.  Anume aceste 

raționamente justifică completarea propusă a art. 12 

din CPC. 

 

3.2 la pct. 2 referitor la completarea art. 10 cu alin. (4) urmează 

a fi desfăşurate cuvintele „alte persoane care nu sunt participanţi” 

pentru a nu crea confuzie în procedura de aplicare a modificărilor în 

cauză;  

Nu se acceptă. 

În categoria participanţilor la proces intră 

persoanele indicate la art. 55 Cod de procedură civilă. 

Persoanele care nu se regăsesc în articolul menţionat se 

consideră că nu sunt participanți la proces. Apreciem 

că nu este necesară clarificarea, în condițiile în care se 

prevede că sancțiunile se aplică pentru fapte ce 

constituie încălcări procesuale. Prin urmare, rezultă cu 

claritate că prevederea este aplicabilă atunci când o 

încălcare procesuală este săvârșită de o persoană care 

nu este nici parte, nici alt fel de participant la proces. 

 

3.3 la pct. 9 considerăm oportun specificarea în cuprinsul art. 

25, alin. (3) CPC a cazurilor în care instanţele de judecată pot 

desfăşura procedura în scris; 

Nu se acceptă. 

Norma indică asupra cazurilor cînd regulile 

speciale aplicabile stabilesc o procedură scrisă 

(procedura în cazul cererilor cu valoare redusă este 

scrisă, pct. 98 din proiect). Propunerea ţine de o 

chestiune de tehnică legislativă, şi anume coraportul 
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între o normă specială şi una generală. 

3.4 la pct. 10 recomandăm înlocuirea sintagmei „art. 187, alin. 

(3)”, cu textul „art. 187, alin. (l)”; 

Se acceptă parțial. 

Art. 187 se va completa cu alin. (3) cu următorul 

cuprins:  

”(3) Acțiunea civilă acceptată spre conexare 

conform art. 187 alin. (1) și (2) se examinează 

concomitent cu acțiunea inițială. ” 

Propunerea de completare a art. 42 se va exclude 

din proiect. 

A se vedea propunerea și argumentarea  respectivă 

a CSJ, de la pag. 15 din prezenta sinteză. 

 

3.5 la pct. 15 modificările propuse la art. 58 au ca efect 

nereglementarea modalităţii de apărare a drepturilor şi intereselor 

legitime în cadrul instanţelor de judecată de către persoanele adulte 

declarate incapabile, asupra cărora a fost instituită tutela. Respectiv, 

având în vedere cele expuse, propunem reglementarea expresă de 

către legiuitor a mecanismului de apărare a drepturilor şi intereselor 

legitime, pe cale judiciară, ale persoanelor adulte declarate incapabile 

şi în general, a modului de participare în cadrul instanţelor de 

judecată a acestora. 

 

Nu se acceptă.  

Mecanismul de apărare a drepturilor şi intereselor 

legitime a fost stabilit de recentele modificări la Codul 

civil şi Codul de procedură civilă introduse prin Legea 

nr. 66 din 13.04.2017. 

3.6 la pct. 28 în contextul art. 100 alin. (11), ţinem să 

specificăm că nu susţinem noile modificări referitoare la procedura 

de înştiinţare a participanţilor la proces prin intermediul Programului 

integrat de gestionare a dosarelor. 

Or, în condiţiile în care prin intermediul programului respectiv, 

nu va exista o dovadă de recepţionare de către participanţii la proces, 

a actelor comunicate de  instanţa de judecată prin intermediul 

programului respectiv, nu putem considera că a avut loc 

Nu se acceptă.  

În contextul propunerii de la art. 105  înştiinţarea se 

expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de 

drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului 

integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc 

de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte. Potrivit modificării propuse, 

destinatarului i se oferă libertatea de a confirma 
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citarea/înştiinţarea legală a participanţilor la proces. recepționarea mesajului electronic prin orice mijloace 

posibile. Indicarea limitativă a confirmării ar 

restricţiona destinatarul în mijloacele de probațiune de 

care dispune. 

 

3.7 la pct. 29 considerăm inoportună completarea art. 102 cu 

alin. (7) în varianta expusă, or trebuie să existe o dovadă a aducerii la 

cunoştinţă a citaţiilor şi înştiinţărilor. 

Nu se acceptă.  

În contextul procesului civil persoana juridică 

urmează să asigure recepționarea corespondenței la 

sediul său, sediul fiind un element de identificare a 

persoanei juridice. 

Conform art. 67 Cod civil, persoana juridică are 

sediul indicat în actele de constituire și este opozabil 

terţilor din momentul înregistrării de stat. Toate 

documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră 

recepționate de către persoana juridică, ultima avînd 

obligația sub sancțiunea plății de daune la publicarea 

unui aviz  în caz de modificare a sediului. Mai mult, 

art. 104 Cod de procedură civilă prevede că înmânarea 

citației/înștiințării se efectuează la sediul înregistrat al 

persoanei juridice.  

În principiu aceleași raționamente sînt reținute și în 

Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr. 54 Cu 

privire la aplicarea corectă a normelor procedurale 

despre citarea participanţilor la proces.    

Indicarea unei adrese electronice în cererea de 

chemare de judecată este obligatorie alături de alte date 

de indentificare ale persoanei juridice care urmează a fi 

corecte şi reale. Desfăşurarea şi ţinerea unui proces 

civil urmează a fi supervizat şi de către persoana 

juridică-parte/participant la proces. În contextul art. 

105 din proiect, înştiinţarea expediată persoanelor 

juridice poate fi realizată prin intermediul Programului 



 

73 
 

integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc 

de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte. Destinatarului fiinu-i oferită 

libertatea de a confirma recepționarea mesajului 

electronic prin orice mijloace posibile. Indicarea 

limitativă a confirmării ar restricţiona destinatarul în 

mijloacele de probațiune de care dispune. 

3.8 la pct. 32, după cuvântul „domiciliul” de completat cu 

cuvintele „şi/sau reşedinţa”; 

Nu se acceptă. 

În legislaţia curentă domiciliul ca element de 

identificare este esenţial şi obligatoriu, iar indicarea 

reşedinţei este opţională. Acceptarea unei asemenea 

alternative ar crea dificultăți la stabilirea locației 

persoanei pentru determinarea ulterioară a 

competențelor autorităţilor. 

 

3.9 la pct. 70 referitor la modificarea art. 213, alin. (2) 

considerăm oportună completarea alineatului respectiv cu modul de 

verificare a identităţii persoanelor audiate prin intermediul 

videoconferinţei, precum şi a persoanelor responsabile de organizarea 

procedurii respective. 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea este generală, pentru a fi inclusă în 

proiect urmează a fi idetificate clar prevederile legale. 

 

3.10 la pct. 35 cuvîntul „Codul” necesită a fi exclus, deoarece 

sensul se dublează cu preambula art. III; 

Se acceptă. 

Cuvîntul „Codul” se exclude din conținutul pct. 35. 

 

3.11 la pct. 41, referinţa la actul legislativ urmează a fi 

completat cu numărul, data şi legislatura acestuia; 

Nu se acceptă. 

Conținutul pct. 41 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 
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3.12 la pct. 58: 

a) după cuvântul „numele” de completat cu cuvântul 

„prenumele”, după cuvântul „domiciliul” de completat cu cuvintele 

„şi/sau reşedinţa”; 

b) la litera c), cuvintele „codul fiscal” de substituit cu cuvintele 

„numărul de identificare de stat (IDNO)”; 

Se acceptă parțial. 

Art. 186 alin. (3) lit. b), c) vor avea următorul 

cuprins: 

„b) numele și prenumele sau denumirea 

reclamantului, domiciliul ori sediul lui; 

c) numele și prenumele sau denumirea pîrîtului, 

domiciliul ori sediul lui, dacă pîrîtul este o persoană 

juridică, datele bancare, numărul de identificare de 

stat (IDNO), numele reprezentantului şi adresa lui, în 

cazul în care referința se depune de reprezentant; dacă 

pîrîtul locuieşte în străinătate, adresa din Republica 

Moldova unde urmează a i se comunica datele de 

procedură;” 

 

În legislaţia curentă domiciliul ca element de 

identificare este esenţial şi obligatoriu, iar indicarea 

reşedinţei este opţională. Acceptarea unei asemenea 

alternative ar crea dificultăți la stabilirea locației 

persoanei pentru determinarea ulterioară a 

competențelor autorităţilor. 

 

3.13 la pct. 70, ce se referă la art. 213, la alin. (2) cuvintele 

„misiunii diplomatice a Republicii Moldova” de substituit cu 

cuvintele „misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii 

Moldova”. 

Se acceptă. 

Articolul 213: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Participantul la proces care nu se poate 

prezenta în ședința de judecată din cauză că se află 

peste hotarele Republicii Moldova, execută pedeapsa 

în penitenciarele din Republica Moldova, din cauza 

dizabilităților locomotorii sau internării într-o instituție 

medicală, poate fi audiat  prin intermediul 

videoconferinţei  la cerere sau din oficiu. Audierea prin 

intermediul videoconferinţei a participantului aflat 
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peste hotarele Republicii Moldova are loc din sediul 

misiunii diplomatice sau al oficiului consular al 

Republicii Moldova, a instituției penitenciare, a 

instituției medicale, de asistență socială, a autorității 

tutelare sau a organelor de probațiune, după caz, care 

dispune de mijloace tehnice corespunzătoare și care 

verifică identitatea participantului”. 

 

3.14 la pct. 98 considerăm oportun din textul propus pentru art. 

2764, alin. (4), de exclus sintagma „deciziile instanţei de apel nu se 

supun recursului, fiind definitive şi irevocabile de la pronunţare” şi 

implicit stabilirea posibilităţii de a contesta de către participanţii la 

proces, a deciziilor instanţelor de apel emise în cadrul procedurilor de 

examinare a cererilor cu valoare redusă. Or, în această situaţie, 

justiţiabilii sunt privaţi de dreptul de a exercita o cale de atac 

împotriva actului de justiţie. 

Nu se acceptă. 

Procedura de examinare a cererilor cu valoare 

redusă presupune anume excluderea multitudinii căilor 

de atac care nu se justifică ca și cheltuieli ale statului 

pentru a decide restituirea sau nerestituirea unor sume 

de bani în cazul litigiilor simple din punct de vedere al 

complexității. O singură cale de atac total devolutivă 

este suficientă.  
 

3.15 La pct. 99 referitor la completarea cu art. 2783: 

 

a) la alineatul (1): 

- la propoziţia întâi după cuvântul „reprezentant” de completat 

cu cuvintele „legal, sau de reprezentant împuternicit prin procură 

autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel 

de funcţie, sau de persoana care acţionează în interesul acesteia în 

condiţiile prevederilor legale”; 

- la propoziţia a doua în final cuvintele „ei legal” de substituit 

cu cuvintele „legal, sau a reprezentantului împuternicit prin procură 

împuternicit autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin 

lege cu astfel de funcţie, sau a persoanei care acţionează în interesul 

acesteia în condiţiile prevederilor legale”; 

 

b) la alin. (2) şi la textul propus pentru art. 2786 alin. (5) după 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Calitatea de reprezentant în cazul violenței 

domestice este atotcuprinzătoare. Este inutilă 

împovărarea Codului de procedură civilă cu enumerări 

nelimitative care riscă să creeze confuzii de 

interpetare. Mai mult decât atît, cadrul conex este 

destul de flexibil indicând destul de mulți subiecți cu 

drept de sesizare în cazurile violenței în familie. 

 

 

Nu se acceptă. 

În legislaţia curentă domiciliul ca element de 
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cuvântul „domiciliul” de completat cu cuvintele „şi/sau reşedinţa”. 

 

 

 

 

Atragem atenţia că potrivit Legii nr. 80 din 05.05.2017 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, unele competenţe 

ale MTIC au fost transmise I.P. „Agenţia Servicii Publice”, astfel, 

proiectul în cauză urmează a fi coordonat cu Cancelaria de Stat şi I.P. 

„Agenţia Servicii Publice”. 

identificare este esenţial şi obligatoriu, iar indicarea 

reşedinţei este opţională. Acceptarea unei asemenea 

alternative ar crea dificultăți la stabilirea locației 

persoanei pentru determinarea ulterioară a 

competențelor autorităţilor. 

Nu se acceptă. 

Proiectul a fost consultat atît cu Ministerul 

Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor cît și 

Serviciul Stare Civilă, avizele cărora sînt reflectate în 

prezenta sinteză.  

Ministerul 

Economiei 

Cu titlu general menţionăm că, întru respectarea alin. (2) lit. f) al 

art. 12 din Legea nr. 317-XV din 18.07.2003 „Privind actele 

normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale”, proiectul de lege prenotat necesită a fi 

însoţit de proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului 

de lege nominalizat. Astfel, setul de materiale prezentat spre avizare 

necesită a fi completat cu proiectul sus-enunţat. 

 

La Art. III Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 

225-XV din 30 mai 2003: 

Pct. 4 din proiect: 

- art. 121 alin. (1), atenţionăm asupra faptului că nu orice instanţa 

de judecată poate fi subiect de sesizare a Curţii Constituţionale, ci 

doar Curtea Supremă de Justiţie. Astfel, propunerea dată necesită a fi 

revizuită, ţinînd cont de prevederile art. 38 alin. (1) din Codul 

jurisdicţiei constituţionale nr. 502 din 16 iunie 1995 şi art. 25 din 

Legea nr. 317-XV din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 

Constituţională. In acest context, propunem următoarea redacţie: 

„instanţa de judecată formulează o sesizare a Curţii Constituţionale 

pe care o transmite prin intermediul Curţii Supreme de Justiţie”. 

Se acceptă. 

La proiectul de lege se anexează proiectul  hotărîrii 

Guvernului privind aprobarea celui dintîi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă.  

Propunerea contravine Hotărârii Curţii 

Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016 şi prin urmare nu 

poate fi acceptată.  
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 - Pct. 29 din proiect: 

- art. 102 alin. (7), considerăm oportună reconsiderarea normei 

propuse în scopul formulării acesteia cu suficientă precizie şi 

previzibilitate. Astfel, considerăm că în cazul în care nu va fi 

reglementat expres termenul de reclamare, precum şi faptul că 

citaţiile şi înştiinţările vor fi expediate prin scrisorile recomandate cu 

confirmare de primire, astfel cum stabilește art. 2 din Legea 

comunicațiilor poştale nr. 36 din 17 martie 2016 (serviciul de 

trimitere recomandată reprezintă un serviciu poştal, ce include 

recepţionarea trimiterii poştale, fară evaluarea conţinutului, cu 

eliberarea unei dovezi de înmânare a acesteia şi de distribuire la 

destinatar), există riscul că norma propusă de autor să devină 

neconstituţională, din motivul că nu garantează, într-un mod 

echilibrat, drepturile ambelor părţi (instanţei de judecată şi 

persoanelor juridice). În acest sens, a se vedea Hotărîrea Curţii 

Constituţionale nr. 26 din 27.09.2016 privind excepţia de 

neconstitulionalitate a unor prevederi din Legea  nr. 142-XVI din 26 

iunie 2008 cu privire la ipotecă. 

 

 

Concomitent remarcăm că conform art. 22 alin. (3) al Legii nr. 

780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, proiectul legii în 

cauză urmează a fi supus, în mod obligatoriu, unei expertize 

anticorupţie din partea Centrului Naţional Anticorupţie, pentru a se 

verifica dacă corespunde standardelor anticorupţie naţionale şi 

internaţionale, precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări 

care favorizează sau pot favoriza corupţia. 

În cele din urmă enunţăm că întru consolidarea relaţiilor de 

cooperare a autorităţilor publice cu societatea civilă precum şi 

asigurarea transparenţei în procesul decizional, conform prevederilor 

art. 9 alin. (1) al Legii nr. 239-X VI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul necesită a fi coordonat 

Nu se acceptă.  

În contextul procesului civil persoana juridică 

urmează să asigure recepționarea corespondenței la 

sediul său, sediul fiind un element de identificare a 

persoanei juridice. 

Conform art. 67 Cod civil, persoana juridică are 

sediul indicat în actele de constituire și este opozabil 

terţilor din momentul înregistrării de stat. Toate 

documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră 

recepționate de către persoana juridică, ultima avînd 

obligația sub sancțiunea plății de daune la publicarea 

unui aviz  în caz de modificare a sediului. Mai mult, 

art. 104 Cod de procedură civilă prevede că înmânarea 

citației/înștiințării se efectuează la sediul înregistrat al 

persoanei juridice.  

În principiu aceleași raționamente sînt reținute și în 

Recomandarea Curții Supreme de Justiție nr. 54 cu 

privire la aplicarea corectă a normelor procedurale 

despre citarea participanţilor la proces.    
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cu reprezentanţii societăţii civile. 

Centrul de 

Informații 

Juridice 

Centrul de Informaţii Juridice, în limita competenţelor sale 

funcţionale comunică următoarele: 

- art. 10 urmează a fi completat cu alin. (5) 

„amenda judiciară se aplică prin încheire cu titlu executoriu, care 

este susceptibilă de atac.” 

 

 

Nu se acceptă. 

Normele speciale indică suficient de clar procedura 

de aplicare a amenzii judiciare. 

 

- art. 17 se propune o altă expunere „Pentru aplicarea corectă şi 

uniformă a legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie, poate din oficiu, 

adoptă şi publică hotărâri explicative şi opinii consultative privind 

aplicarea corectă a normelor de drept şi soluţionarea justă a 

pricinilor.” 

alin. (2) - Hotărârile explicative ale Plenului Curţii Supreme de 

Justiţie şi opiniile consultative ale colegiilor au caracter consultativ şi 

nu de îndrumare. 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă este clară, iar propunerea nu 

schimbă sensul modificării. 

 

 

 

- art. 171 al (2) ultima frază a articolului urmează a fi expusă într-

o altă variantă 

„ se va anexa obligatoriu nu dovada semnăturii electronice, ci 

semnătura electronică”. 

(este una din cerinţele faţă de documentul electronic, prevăzută 

în legea nr. 91 din 29.05.2014) 

Nu se acceptă. 

Potrivit Legii cu privire la semnatura electronică şi 

documentul electronic verificarea semnăturii 

electronice se realizează prin intermediul dispozitivului 

de verificare de către prestatorul de servicii de 

certificare, dovada cheii publice sau private constituind 

certificatul cheii publice/private. 

- Exluderea sintagmelor de la art. 18 alin. (2) este inoportună, 

deoarece va afecta claritatea procesului. 

Nu se acceptă.  

Modificarea propusă are drept scop acordarea 

posibilităţii  înregistrării video, fotografierii, utilizării 

altor mijloace tehnice pe tot parcursul ședinței de 

judecată și nu numai la deschiderea şedinţei şi 

pronunţarea hotărîrii. 

- art. 43, alin. (6) se propune fraza „în acest caz, cererea de 

strămutare se anexează la materialele cauzei printr-o încheiere” 

Nu se acceptă. 

Codul de procedură civilă în versiunea curentă 
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(încheierea protocolară nu are statut procesual definit). utilizează o asemenea noţiune. Mai mult decât atât 

noțiunea este destul de clară. 

-  art. 61, alin. (2), după cuvintele „rea-credinţă” urmează de 

completat cu „constatată”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu schimbă sensul normei propuse. 

Desigur că dacă reau-credință nu va fi constatată de 

către instanță, acțiuni civile recuperatorii nu vor putea 

fi instrumentate. 

 

- nu susţinem completarea art. 85 alin. (1) litera n1 Nu se acceptă. 

Obligația de a plăti taxa de stat pentru recuperarea 

cheltuielilor de judecată poate fi văzută ca o taxă la 

taxă. Justițiabilii care au avut cheltuieli de judecată și 

care pretind compensarea acestora nu trebuie să achite 

taxe de stat.  Cel care câștigă procesul nu trebuie 

împovărat financiar de faptul că a fost nevoit să se 

apere. 

- modificarea art. 86 alin. (1) va îngrădi accesul la justiţie, prin 

urmare nu poate fi susţinut 

Nu se acceptă. 

Norma în vigoare, propusă spre modificare prezintă 

un risc major de coruptibilitate, fiind o șansă de a 

accede în justiție gratuit în toate cazurile. După 

acceptarea cererii reclamanții nu se vor preocupa de 

esența problemelor de fond, ci de formularea cererilor 

și demersurilor de amânare sau eșalonare a taxei de 

stat.  În acest fel, celeritatea procesului este grav 

periclitată, iar obiecțiile procesuale ale pârâților vor fi 

realmente reproșuri aduse judecătorilor care au pus pe 

rol discreționar și tacit cereri de chemare în judecată 

fără a aprecia motivele de scutire totală sau parțială de 

taxa de stat. 

- art. 100 alin. (11) - Urmează de prevăzut cînd se consideră 

comunicate actele de procedură exediate prin intermediul PIGD-ului 

(la citirea mesajului? sau se consideră comunicate automat la 

Nu se acceptă.  

În contextul propunerii de la art. 105  înştiinţarea se 

expediază autorităţilor publice, persoanelor juridice de 
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expediere??? Este nesar ca confirmarea să se genereze automat?). drept privat şi avocaţilor prin intermediul Programului 

integrat de gestionare a dosarelor sau prin orice mijloc 

de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte. Potrivit modificării propuse, 

destinatarului i se oferă libertatea de a confirma 

recepționarea mesajului electronic prin orice mijloace 

posibile. Indicarea limitativă a confirmării ar 

restricţiona destinatarul în mijloacele de probațiune de 

care dispune. 

- art. 102 alin. (2) după sintagma „prin poştă electronică”, 

urmează de adăugat sintagma „dacă este indicată” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- alin. (7) – „Citaţiile şi înştiinţările judiciare expediate la adresa 

electronică în cadrul PIGD-ului de cînd se vor considera 

recepţionate?. 

Nu se acceptă.  

Este o premisă de abuz al participanților la proces 

și altor subiecți care contribuie la înfăptuirea justiției. 

Adresele electronice nu sunt novații tehnologice rar 

întâlnite, ci o realitate aproape notorie, de aceea acest 

mijloc contemporan de comunicare trebuie să fie 

utilizat efectiv inclusiv în justiție. Participanții la 

proces trebuie să indice adresele electronice pentru a 

facilita comunicarea cu instanța de judecată, acesta 

fiind un important reper al celerității procesului civil. 

 

Nu se acceptă.  

Art. 102 stabileşte norme despre citare, iar art. 105 

- temeiul în care se va realiza aceasta. Astfel, citarea, 

înştiinţarea se expediază autorităţilor publice, 

persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin 

intermediul Programului integrat de gestionare a 

dosarelor sau prin orice mijloc de comunicare ce 

asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor 

acte. 
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- art. 105 alin. (1 ) se propune ca sintagma finală „la solicitarea 

persoanelor în cauză” să fie înlocuită cu „la indicarea acesteia”. 

 

 

 

alin. (4) Urmează să se stabilească care este procedura cu 

remiterea actelor de procedură prin poştă electronică şi cum va fi 

confirmată comunicarea actelor de procedură prin poştă electronică? 

 

 

alin. (5) urmează de prevăzut aceleaşi condiţii de la art. 102 alin. 

(7 ). 

Nu se acceptă. 

Citaţiile şi înştiinţările urmează a fi expediate la 

adresa electronică a personelor fizice, anume din 

considerentul că există solicitarea expresă a acestora.  

 

Nu se acceptă. 

Participanților li se oferă libertatea de a remite 

actele de procedură prin orice mijloc posibil fără a se 

limita la unul oarecare.   

 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă este clară. Repetarea acelorași 

norme contravine tehnicii legislative. 

- Nu se acceptă textul expus în redacţia art. 115. Doar instanţa 

poate decide acest aspect. 

Nu se acceptă. 

Abuzurile de drept manifestate prin tergiversări 

provocate de participanții la proces care de nenumărate 

ori solicită termene pentru efectuarea anumitor acte de 

procedură afectează grav imaginea justiției civile. 

Participanții trebuie să respecte temenele stabilite de 

instanță, iar prelungirea acestora trebuie limitată ca 

posibilitate legală pentru același temei.  Astfel durata 

procedurilor va fi previzibilă, iar abuzurile de drept se 

vor descuraja. 

- La art. 107 alin (1) - Partea sau reprezentantul care îşi schimbă 

domiciliul sau sediul după pornirea procesului este obligată să 

comunice instanţei noua adresa - urmează de prevăzut care este 

modalitatea de comunicare. 

Nu se acceptă. 

Este la latitudinea părţilor/reprezentanților de a 

informa instanţa de judecată prin orice căi posibile, 

indicarea expresă a unei modalităţi ar restricţiona. 

 

- Nu se acceptă textul expus în redacţia art. 119 alin. (3). Nu se acceptă. 

Nu e clară propunerea de redactare. Modificarea 

propusă este clară și nu necesită intervenții. 
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- art. 124 - Există asistenţa juridică garantată de stat şi atunci 

cum poate fi obligată partea care cere efectuarea unei expertize să 

achite plata pentru serviciile de efectuare a acesteia? Urmează de 

revăzut textul în sensul comentariului făcut. 

Nu se acceptă. 

Efectuarea unei expertize implică anumite costuri şi 

reprezintă un mijloc de apărare. Prin urmare partea 

care îl invocă urmează să suporte şi anumite cheltuieli. 

În plus, legea specială deja prevede modalitățile în care 

se poate beneficia de facilități la plata onorariului de 

expert.  

Conținutul pct. 37 se exclude din proiect, 

amendamentele fiind promovate prin proiectul legii 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(cadrul conex Legii cu privire la expertiza judiciară şi 

statutul expertului judiciar). 

- la art. 138 de exlus noua redacţie a alin. (l1). Nimic nu poate 

avea valoare probantă prestabilită. 

Nu se acceptă. 

Conduita participanților în cadrul probațiunii 

judiciare trebuie să fie constructivă. Iar pentru cei care 

se opun procesului de administrare de probe trebuie 

prevăzute consecințe procesuale. În caz contrar,  

justiția nu-și va atinge scopurile, cauzele civile vor fi 

defectuos examinate și drepturile încălcate sau 

contestate nu vor putea fi apărate efectiv. În plus, nu se 

poate considera că textul propus conferă o valoare 

probantă prestabilită, din moment ce  instanța poate, la 

aprecierea sa, să considere dovedite afirmațiile 

participantului. 

- art. 173 alin. (3) urmează de exlus cuvîntul „depusă” Nu se acceptă.   

Textul legii este destul de clar pentru a indica 

situația perceperii eronate a unei acțiuni 

reconvenționale de către pârâți. 

- art. 2762 alin. (2) se propune următoarea expunere: 

„Procedura reglementată prin prezentul capitol nu se aplică în 

materie fiscală, vamală sau în cazul răspunderii pentru prejudiciul 

cauzat din acte sau omisiuni ale autorităţii publice sau de o 

Nu se acceptă. 

Norma procesuală civilă nu trebuie împovărată cu 

detalii care se regăsesc în norme speciale referitoare la 

răspunderea autorităților publice. 
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persoană cu funcţie de răspundere, precum şi a răspunderii statului 

pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile organelor de urmărire penală, 

ale procuraturii sau ale instanţelor de judecată, precum şi în cazul 

litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale” 

 

- art.2763 alin (4) se propune următoarea redacţie: 

„Dacă din materiale cauzei rezultă că cererea nu poate fi 

examinată în ordinea stabilită pentru cererile cu valoare redusă şi/sau 

în cazul în care participanţii solicită cercetarea probelor în şedinţă de 

judecată, judecătorul prin încheiere motivată care se contestă odată 

cu fondul va dispune examinarea cauzei în ordine generală, 

informîndu-1 pe reclamant despre aceasta. În acest caz, prevederile 

prezentului capitol sunt inaplicabile.” 

Nu se acceptă. 

Obligației informării reclamantului de către instanţa 

de judecată nu este necesară în timp ce odată cu 

examinarea cauzei în ordine generală, reclamantul 

cunoaște procedura de examinare. 

Agenția de 

Administrare a 

Instanțelor 

Judecătorești 

Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, în limita 

competenţelor funcţionale relatează următoarele. 

1. La art. 2 alin (1) considerăm inoportun completarea după 

cuvintele „Constituţia Republicii Moldova” cu cuvintele „de 

hotărîrile şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului, de 

Hotărîrile Curţii Constituţionale”, din motiv că sistemul de drept civil 

al Republicii Moldova face parte din sistemul de drept continental şi 

nu recunoaşte ca izvor de drept practica judecătorească, iar hotărîrile 

şi deciziile CEDO reprezintă o practică judecătorească internaţională, 

acestea nu sunt acte normative care să conţină norme juridice. 

 

 

 

 

 

Referitor la Hotărîrile Curţii Constituţionale, comunicăm că 

Curtea Constituţională este autoritatea de jurisdicţie constituţională şi 

una din atribuţiile Curţii Constituţionale este exercitarea controlul 

constituţionalităţii legilor, regulamentelor şi hotărîrilor 

Nu se acceptă. 

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale şi Protocoalele 

adiţionale la ea este un tratat internațional care  

constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi 

prevederile ei se aplică direct ca o oricare altă lege a 

Republicii Moldova. Convenția avînd prioritate faţă, 

de restul legilor interne care îi contravin. Convenția 

europeană se interpretează prin prisma jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În 

sensul art. 46 din Convenţia Europeană, hotărîrile 

CEDO au forţă obligatorie.  Anume aceste 

raționamente justifică completarea propusă a art. 12 

din CPC. 

 

Nu se acceptă. 

Indicarea hotărârilor Curţii Constituţionare are 

drept scop de a acorda claritate normei procesual 

civile. O mulțime de goluri legislative, de contradicții 
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Parlamentului, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a 

hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, precum şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Conform art. 28 al Legii privind Curtea Constituţională „(1) 

Actele Curţii Constituţionale sînt acte oficiale şi executorii, pe întreg 

teritoriul ţării, pentru toate autorităţile publice şi pentru toate 

persoanele juridice şi fizice. 

(2) Actele normative sau unele părţi ale acestora declarate 

neconstituţionale devin nule şi nu se aplică din momentul adoptării 

hotărîrii respective a Curţii Constituţionale. 

(3) Consecinţele juridice ale actului normativ sau ale unor părţi 

ale acestuia declarate neconstituţionale sînt înlăturate conform 

legislaţiei în vigoare.” 

Astfel, Curtea Constituţională nu emite legi sau alte acte 

normative subordonate legii, misiunea acesteia este de a verifica 

constituţionalitatea legilor. 

Procedura de judecare a cauzelor civile se înfăptuieşte conform 

legii, astfel instanţele de judecată urmează să ţină cont de prevederile 

legale în vigoare, iar normele juridice declarate neconstituţionale sunt 

nule şi nu se aplică, prin urmare nu vedem necesitatea de a modifica 

art. 2 alin. (1) şi a se adaugă că „procedura de examinare a cauzei 

civile este stabilită şi de hotărîrile Curţii Constituţionale.” 

Mai mult ca atît, din prevederile alin. (1) al articolului citat deja 

rezultă că actele Curţii Constituţionale sunt executorii pentru toate 

autorităţile publice, inclusiv instanţele de judecată. 

Iar dacă totuşi se va adaugă sintagma „de hotărîrile şi deciziile 

CEDO şi de hotărîrile Curţii Constituţionale”, devine imperios 

stabilirea modalităţii de aplicare a acestora în caz de discordanţă 

dintre ele. 

normative și de reminiscențe care contravin 

standardelor europene sunt surmontate prin hotărâri ale 

Curții Constituționale. De exemplu: Hotarârea Curţii 

Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016 este cardinală în 

acest sens. Interpretările oferite de Curtea 

Constituţională în motivarea hotărârilor sale orientează 

procesul de creație legislativă, precum și practica 

judiciară națională. 

2. La art. 12 alin. (1) stabilirea că instanţa de judecată 

soluţionează cauzele civile şi în temeiul hotărîrilor şi deciziilor 

CEDO şi al hotărîrilor Curţii Constituţionale, avem aceeaşi părere 

Nu se acceptă. 

Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale şi Protocoalele 
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expusă mai sus, or aceste hotărîri şi decizii nu conţin norme juridice 

şi nu sunt izvoare de drept. 

adiţionale la ea este un tratat internațional care  

constituie o parte integrantă a sistemului legal intern şi 

prevederile ei se aplică direct ca o oricare altă lege a 

Republicii Moldova. Convenția avînd prioritate faţă, 

de restul legilor interne care îi contravin. Convenția 

europeană se interpretează prin prisma jurisprudenței 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). În 

sensul art. 46 din Convenţia Europeană, hotărîrile 

CEDO au forţă obligatorie.  Anume aceste 

raționamente justifică completarea propusă a art. 12 

din CPC. 

Indicarea hotărârilor Curţii Constituţionare are 

drept scop de a acorda claritate normei procesual 

civile.  O mulțime de goluri legislative, de contradicții 

normative și de reminiscențe care contravin 

standardelor europene sunt surmontate prin hotărâri ale 

Curții Constituționale. De exemplu: Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.2 din 09.02.2016 este cardinală în 

acest sens. Interpretările oferite de Curtea 

Constituţională în motivarea hotărârilor sale orientează 

procesul de creație legislativă, precum și practica 

judiciară națională. 

 

3. La art. 18 alin. (2) excluderea cuvintelor „şi numai la 

deschiderea şedinţei şi pronunţarea hotărîrii” va crea un impediment 

major în asigurarea drepturilor participanţilor la proces ce ţin de 

valori ca demnitate, intimitate, reputaţie şi prezumţia nevinovăţiei. 

În acest sens, invocăm Opinia nr. 7 (2005) a Consiliului 

Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului 

de Miniştri al Consiliului Europei privind „justiţia şi societatea”: „45. 

Publicitatea şedinţelor de judecată este una din garanţiile procedurale 

fundamentale în societăţile democratice. Deşi dreptul internaţional şi 

Nu se acceptă.  

Modificarea propusă are drept scop acordarea 

posibilităţii  înregistrării video, fotografierii, utilizării 

altor mijloace tehnice pe tot parcursul ședinței de 

judecată și nu numai la deschiderea şedinţei şi 

pronunţarea hotărîrii. Modificări în alt sens nu sînt 

propuse. 

În plus, respectarea drepturilor părților este 

asigurată prin faptul că instanța poate aprecia asupra 
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legislaţia naţională permit excepţii de la principiul proceselor, este 

important ca aceste excepţii să se limiteze la cele permise conform 

art. 6.1. din CEDO.” 

„46. Principiul publicităţii proceselor presupune că cetăţenii şi 

profesioniştii din mass media ar trebui să poată avea acces în sălile de 

judecată în care au loc procese. Însă cele mai recente echipamente 

audiovizuale conferă evenimentelor relatate un impact atît de amplu 

încît noţiunea de şedinţă publică este transformată complet.” 

„52. Instanţele trebuie să îşi îndeplinească obligaţia prevăzută de 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, de a găsi 

echilibrul dintre valorile apărării demnităţii omului, intimităţii şi 

reputaţiei și prezumţiei de nevinovăţie pe de o parte, și libertatea de 

informare pe de altă parte.” 

Totodată comunicăm că avem exemplul Ucrainei, care din anul 

2015 a permis înregistrarea audio video a şedinţelor de judecată fără 

a fi necesar permisiunea instanţei de judecată, din acel moment 

activiştii ucraineni înregistrau şedinţele de judecată şi le publicau pe 

internet. 

În cadrul Forumului Internaţional „Sprijin pentru Reforma 

Sectorului Justiţiei în Moldova, Ucraina şi Georgia care a avut loc în 

perioada 15-16 iunie 2016, în Lituania (Moletai), reprezentanţii 

sistemului judecătoresc din Ucraina au invocat ca fiind o problemă 

asigurarea, în exces, a transparenţei actului justiţiei, odată cu 

introducerea în legislaţie a dreptului mass-mediei de a înregistra 

video şi fotografia şedinţa de judecată pe parcursul întregii şedinţe, 

(acţiuni care în Republica Moldova la momentul actual pot fi admise 

numai de preşedintele şedinţei de judecată şi numai la deschiderea 

şedinţei şi pronunţarea hotărîrii). În Ucraina judecătorii nu pot 

interzice înregistrarea video, fotografierea şedinţei de judecată nici în 

cazul depunerii depoziţiilor de către martori, iar în cazul dosarelor de 

interes public se transmit/difuzează online, fapt ce creează deficienţe 

la audierea martorilor şi asigurarea garanţiilor pentru aceştia. 

oportunității utilizării mijloacelor tehnice.  
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În varianta propusă de modificare a art. 18 alin. (2) CPC, în 

Republica Moldova, înregistrarea video, fotografierea, utilizarea altor 

mijloace tehnice pot fi admise numai de preşedintele şedinţei de 

judecată, însă suntem de părere că trebuie de solicitat şi acordul 

participanţilor care vor fi înregistraţi, or în cadrul procesului civil 

participanţii îşi divulgă o serie de date cu caracter personal, iar 

conform prevederilor art. 5 alin. (1) al Legii cu privire la protecţia 

datelor cu caracter personal „Prelucrarea datelor cu caracter personal 

se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter 

personal.” 

Astfel, în temeiul celor relatate propunem ca art. 18 alin. (2) să 

aibă următorul conţinut „(2) Înregistrarea video, fotografierea, 

utilizarea altor mijloace tehnice decît cele cerute în condiţiile alin. 

(11) pot fi admise numai de preşedintele şedinţei de judecată şi cu 

acordul participanţilor la proces asupra cărora va fi aplicată 

înregistrarea”. 

4. La art. 25 alin. (3) propunem ca procedurile scrise să poată fi 

înfăptuite nu doar în cazurile prevăzute de lege (în procedura în cazul 

cererilor cu valoare redusă) dar şi atunci cînd valoarea depăşeşte 

valoarea redusă dar părţile cer expres acest fapt. 

Astfel, propunem următorul conţinut „(3) în cazurile prevăzute 

de lege sau dacă părţile la proces solicită, judecătorul poate examina 

cauza în procedură scrisă, conform procedurii descrise la Capitolul 

XXI1”. 

Nu se acceptă 

Categoria de acțiuni de complexitate juridică 

redusă (solicitarea de sume plafonate de legiuitor) 

exclud de fapt aspectul litigios cu privire la constatarea 

existenței drepturilor. Dacă extindem procedura scrisă 

la alte categorii de litigii, provocăm un risc sporit de 

coruptibilitate, existând riscul ca părțile să simuleze 

procese civile și prin înțelegeri dolosive să acopere 

prin hotărâri judecătorești foarte ușor obținute, 

activități nelegitime. 

5. La art. 75 alin. (11) propunem adăugarea reprezentării 

persoanelor fizice şi de către fraţi/ surori, în acest sens invocăm art. 

45 alin. (1) din Codul familiei „(1) Rudenia este legătura bazată pe 

descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai 

multe persoane au un ascendent comun. În primul caz, rudenia este în 

linie dreaptă, iar în al doilea caz - în linie colaterală.” 

Se acceptă. 

Articolul 75 se completează cu alineatul (1¹) cu 

următorul cuprins:  

„(1¹) Persoanele fizice pot fi reprezentate în 

instanţa de judecată de către soț/soție, părinți, copii, 

fraţi, surori, bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licențiați 
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în drept și sunt împuterniciți printr-o procură 

autentificată notarial.”  

 

6. Art. 85 alin. (1) adăugarea literei n1) cu următorul cuprins 

„participanţii la proces - pentru încasarea cheltuielilor de judecată 

suportate în cauze civile soluţionate irevocabil” o considerăm 

nejustificată. Or, acţiunile date implică costuri pentru statul 

Republica Moldova, iar participanţii la proces în cazul în care nu au 

solicitat restituirea cheltuielilor de judecată în cadrul examinării 

acţiunii de bază şi intentează o altă acţiune în vederea recuperării 

acestora, este vădit indispensabil că trebuie să achite taxa de stat, or 

aceasta înseamnă un alt proces civil care generează cheltuieli atît 

instanţei de judecată cît şi Republicii Moldova, de aceea nu vedem 

necesitatea de a scuti de taxă de stat astfel de litigii. Conform 

Analizei grafice elaborată de  Agenţia de Administrare a Instanţelor 

Judecătoreşti în anul 2016 costul per cauză constituie 1273 de lei. 

Nu se acceptă. 

Obligația de a plăti taxa de stat pentru recuperarea 

cheltuielilor de judecată poate fi văzută ca o taxă la 

taxă.  Justițiabilii care au avut cheltuieli de judecată și 

care pretind compensarea acestora nu trebuie să achite 

taxe de stat.  Cel care câștigă procesul nu trebuie 

împovărat financiar de faptul că a fost nevoit să se 

apere. 

7. La art. 100 alin. (1) după cuvintele „prin intermediul biroului 

executorului judecătoresc” propunem adăugarea sintagmei cu 

următorul conţinut „la adresa electronică indicată în cererea de 

chemare în judecată”, deoarece conform art. 166 alin. (2) CPC în 

cererea de chemare în judecată se indică şi poşta electronică a 

părţilor, astfel comunicarea actelor de procedură poate fi realizată şi 

prin intermediul adresei electronice indicate de către părţi, nu doar la 

adresa electronică înregistrată prin intermediul Programului integrat 

de gestionare a dosarelor, variantă propusă în proiectul Legii privind 

modificarea şi completarea unor acte legislative. 

 

Se acceptă. 

Articolul 100:  

alineatul (1) după cuvintele „prin intermediul 

biroului executorului judecătoresc” se completează cu 

cuvintele „,la adresa electronică indicată în cererea 

de chemare în judecată sau înregistrată prin 

intermediul Programului integrat de gestionare a 

dosarelor”. 

8. La art. 100 alin. (11) propunem excluderea sintagmei „la care 

aceştia sunt conectaţi prin adresa electronică indicată în cererea de 

chemare în judecată, în mandatul de avocat, în alte acte ce atestă 

utilizarea poştei electronice”, or avocaţii, autorităţile publice, 

persoanele juridice de drept privat vor putea avea acces la informaţia 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu creează impedimente la interpretare, 

mai mult ca atât este cu titlu de clarificare. În lipsa 

adresei electronice indicate în Programul integrat de 

gestionare a dosarelor va fi imposibilă expedierea 
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din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, autentificîndu-se 

cu semnătură electronică avansată calificată, adresa electronică 

neavînd vreo legătură cu posibilitatea de a accesa informaţia din 

sistem. 

Totodată, propunem reformularea textului art 100 alin. (l1) în 

următoarea redacţie „Cererea de chemare în judecată şi actele de 

procedură ale instanţei de judecată pot fi comunicate autorităţilor 

publice, persoanelor juridice de drept privat şi avocaţilor prin 

intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. Actele de 

procedură expediate prin intermediul Programului integrat de 

gestionare a dosarelor se consideră comunicate.” 

În calitate de argument pentru redacţia propusă serveşte faptul că 

art. 171 din acelaşi proiect nu instituie o obligativitate pentru 

participanţii la proces de a depune cereri de chemare în judecată, 

apel, recurs, etc. prin intermediul Programului Integrat de Gestionare 

a Dosarelor, însă o alternativă. Art. 100 alin. (l1), în redacţia 

proiectului obligă instanţele judecătoreşti de a comunica actele de 

procedură anumitor categorii de participanţi prin intermediul PIGD, 

însă pot exista situaţii în care aceştia depun cereri de chemare în 

judecată pe suport de hîrtie fără a deţine semnătură electronică şi a 

accesa dosarul electronic. Prin urmare, în condiţiile formulării 

existente există riscul ca o bună parte din participanţii la proces să nu 

aibă posibilitatea de a vizualiza actele comunicate, generînd în 

rezultat situaţii de confuzie şi tergiversare a examinării dosarelor. 

 

citaţiilor şi înştiiţărilor. 

9. La art. 102 alin. (7) propunem modificarea enunţului  

„Citaţiile şi înştiinţările expediate la adresa electronică înregistrată în 

cadrul Programului integrat de gestionare a dosarelor se consideră 

recepţionate”, cu următorul text „Citaţiile şi înştiinţările expediate 

prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor se 

consideră recepţionate”, or participanţii la adresa electronică primesc 

doar notificarea că au fost citaţi, însă textul documentului propriu-zis 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu creează impedimente la interpretare, 

mai mult ca atât este cu titlu de clarificare.  În lipsa 

adresei electronice indicate în Programul integrat de 

gestionare a dosarelor va fi imposibilă expedierea 

citaţiilor şi înştiiţărilor. 
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îl pot deschide în momentul cînd accesează PIGD, aplicaţia e-Dosar 

Judiciar. De asemenea, considerăm că norma juridică prevăzută la 

alin. (7) ar avea o mai bună continuitate logică-juridică dacă ar fi 

indicată la art. 105 şi nu la art. 102. 

10. La art. 105 alinul (1) propunem modificarea enunţului 

„Citaţia sau înştiinţarea poate fi transmisă persoanelor fizice prin 

mijloace de comunicare ce asigură transmiterea şi confirmarea 

primirii acestor acte sau prin poşta electronică din cadrul 

Programului integrat de gestionare a dosarelor la solicitarea 

persoanelor în cauză”, cu următorul text „Citaţia sau înştiinţarea 

poate fi transmisă persoanelor fizice prin mijloace de comunicare ce 

asigură transmiterea şi confirmarea primirii acestor acte sau prin 

intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor la 

solicitarea persoanelor în cauză.” 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu creează impedimente la interpretare, 

mai mult ca atât este cu titlu de clarificare.  În lipsa 

adresei electronice indicate în Programul integrat de 

gestionare a dosarelor va fi imposibilă expedierea 

citaţiilor şi înştiiţărilor. 

11. La art. 105 alin. (5) propunem modificarea textului „Citaţiile 

şi înştiinţările expediate reprezentanţilor la adresa electronică 

înregistrată prin intermediul Programului integrat de gestionare a 

dosarelor se consideră recepţionate de către părţi şi participanţi la 

proces.” Cu următoarea redacţie „Citaţiile şi înştiinţările expediate 

reprezentanţilor prin intermediul Programului integrat de gestionare a 

dosarelor se consideră recepţionate de către părţi şi participanţi la 

proces.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea nu creează impedimente la interpretare, 

mai mult ca atât este cu titlu de clarificare.  În lipsa 

adresei electronice indicate în Programul integrat de 

gestionare a dosarelor va fi imposibilă expedierea 

citaţiilor şi înştiiţărilor. 

12. La art. 166 alin. (2) lit. b1 propunem text modificat cu 

următoarea redacţie „numărul de telefon şi alte date de contact ale 

reclamantului persoană fizică; numărul de telefon, poşta electronică 

sau adresa electronică înregistrată în Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor şi alte date de contact ale reclamantului 

persoană juridică”; 

Se acceptă. 

La articolul 166:  

la alineatul (2):  

litera b1 vor avea următorul cuprins:  

 „b1) numărul de telefon şi alte date de contact ale 

reclamantului persoană fizică; numărul de telefon, 

poşta electronică sau adresa electronică înregistrată în 

Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor şi alte 

date de contact ale reclamantului persoană juridică;”;   
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13. La art. 166 alin. (2) lit. c1 propunem modificarea textului cu 

următoarea redacţie „numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, 

poşta electronica sau adresa electronică înregistrată în Programul 

Integrat de Gestionare a Dosarelor şi alte date de contact ale 

reprezentantului reclamantului”; 

 

Se acceptă. 

La articolul 166:  

la alineatul (2):  

litera c2) vor avea următorul cuprins:  

„c2) numele, prenumele, adresa, numărul de 

telefon, poşta electronică sau adresa electronică 

înregistrată în Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor şi alte date de contact ale reprezentantului 

reclamantului;”; 

14. La art. 275 Întocmirea procesului-verbal, la alin. (1) 

propunem înlocuirea sintagmei „prin utilizarea sistemului 

informaţional specializat „FEMIDA”” cu sintagma „prin intermediul 

echipamentelor de înregistrare audio digitală”, ultima include şi 

utilizarea sistemului FEMIDA cît şi a reportofonului. 

Ţinînd cont de numărul redus de săli de judecată din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi numărul de judecători (exemplu 

Judecătoria Chişinău sediul Centru are 2 săli de şedinţe de judecată, 2 

echipamente FEMIDA şi aproximativ 30 de judecători), respectiv 

judecătorii petrec şedinţele de judecată în birouri cu utilizarea 

reportofoanelor. SRS Femida se instalează şi poate fi utilizată doar în 

sălile de şedinţă. 

Se acceptă. 

Articolul 275 alin. (1) va avea următorul cuprins: 

(1) Procesul-verbal se întocmeşte de grefier prin 

utilizarea echipamentelor de înregistrare audio 

digitală şi se păstrează în modul stabilit de Consiliul 

Superior al Magistraturii.  

 

15. La art. 362 propunem completarea cu cuvîntul „intermediul” 

după sintagma „formă electronică depus prin”. 

Se acceptă.  

Propunerea se referă la art. 3621. 

Articolul 362¹ va avea următorul cuprins: 

(1) Intimatul este în drept, după expirarea 

termenului de apel, să formuleze apel în scris fie în 

formă electronică depus prin intermediul Programului 

Integrat de Gestionare a Dosarelor, în cadrul 

procesului în care se judecă apelul depus de apelant, 
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printr-o cerere proprie prin care să solicite modificarea 

sau casarea hotarîrii primei instanţe. Apelul incident se 

depune nu mai târziu de data depunerii referinţei la 

cererea de apel. 

 

16. La art. 423 alin. (11) propunem excluderea cuvîntului 

„cadrul”. 

Se acceptă. 

La articolul 423 alineatul (11) cuvintele „împreună 

cu dosarul” se substituie cu cuvintele “împreună cu 

copia certificată a dosarului sau prin intermediul 

Programului integrat de gestionare a dosarelor”. 

 

17. La Art. VI al proiectului Legii cu privire la modificarea şi 

completarea unor acte legislative (simplificarea Codului de Procedură 

Civilă) propunem completarea cu alin. (11) în următoarea redacţie 

„Articolele ce se referă la depunerea actelor procedurale prin 

intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor se pun în 

aplicare odată cu crearea condiţiilor de implementare”. 

Se acceptă parţial. 

Propunerea va avea următorul conţinut: 

„Prevederile ce se referă la depunerea actelor 

procedurale prin intermediul Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor se pun în aplicare odată cu 

crearea condiţiilor de implementare”. 

 

Serviciul Stare 

Civilă 

I. Astfel, art. 10 din Codul familiei se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „Declaraţia de căsătorie se depune personal de 

persoanele care doresc să se căsătorească la orice oficiu de stare 

civilă sau la alte organe abilitate prin lege.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

La art. 12 alin. (2) cuvintele „naşterea copilului” se substituie cu 

cuvintele „existenţa copiilor comuni cu vârsta de până la 1 an”. 

Iar la alin. (3) al aceluiaşi articol termenul de două luni va fi 

substituit cu şase luni. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

Art. 15 alin. (1) lit. b) se va modifica după cum urmează: ,,b) 

rude în linie dreaptă şi colaterală, până la al IV-lea grad inclusiv;”. 

La lit. d), după cuvintele „în linie dreaptă” se completează cu 

cuvintele „şi colaterală”, iar sintagma „II-lea” se substituie cu 

sintagma „IV-lea inclusiv”. 

La alin. (2), cuvintele „expunîndu-şi în scris motivele şi anexând 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 
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dovezile invocate” se substituie prin cuvintele „expunîndu-şi 

motivele şi prezentînd dovezile invocate”. 

Considerăm necesară modificarea conţinutului art. 36 alin. (1) 

din Codul familiei al Republicii Moldova nr. 1316 din 26.10.2000 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-48/210 din 

26.04.2001), cu următoarele: „În baza acordului comun al soţilor în 

cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la copii minori 

comuni, inclusiv cei adoptaţi, la partaj sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul stare civilă". 

 

 

 

Totodată, se propune modificarea alin. (5) din acelaşi articol, 

după cum urmează: „Dacă, după desfacerea căsătoriei de către oficiul 

stare civilă, între soţi apar litigii referitoare la partaj, la stabilirea 

domiciliului și întreținerea copiilor minori comuni, inclusiv celor 

adoptaţi sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, acestea se vor 

soluţiona pe cale judecătorească”. 

Nu se acceptă. 

Proiectul propune simplificarea procedurii civile, 

inclusiv desfacerea căsătoriei. Astfel, în cazul cînd 

între soți nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria va fi desfăcută de către oficiul 

stare civilă 

 

Se acceptă. 

Articolul 36 la alineatul (5) cuvintele „la 

întreţinerea copiilor minori sau a soţului inapt de 

muncă,” se substituie cu cuvintele „la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi, sau la întreținerea soțului inapt 

de muncă”. 

 

La art. 37 alin. (1) cuvintele „Dacă soţii au copii minori comuni, 

cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 36 alin.(2), sau” se exclud. 

Nu se acceptă. 

O asemenea propunere nu se regăseşte în proiectul 

de lege.  

La art. 42 alin. (1) lit. a), după cuvintele „autoritate tutelară” se 

inserează cuvintele „Serviciul Stare Civilă”. 

La lit. c), după cuvintele „precedentă nedesfacută” se inserează 

cuvintele „Serviciul Stare Civilă”. 

Totodată, alineatul se completează cu o literă nouă cu următorul 

conţinut: 

,,e) Serviciul Stare Civilă, procurorul în cazul încălcării 

prevederilor art. 11 şi 15 al prezentului Cod”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 
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La art. 55 alin. (2) în a doua propoziţie după cuvintele „mamei” 

se completează cu cuvintele „sau cel format prin conexarea lor”, şi 

suplimentar cu fraza: „Copilul nu  dobândeşte numele de familie 

conexate ale părinţilor, dacă după conexare acesta va deveni compus 

din trei nume de familie.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

Art. 56 alin. (1) după cuvintele: „În baza cererii comune a 

părinţilor (sau a unuia dintre ei)” se completează cu: „şi a avizului 

pozitiv al autorităţii tutelare privind schimbarea numelui copilului”, 

şi va continua cu: „organul de stare civilă poate schimba numele de 

familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vârsta de 16 ani.” 

Art. 56 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

 „(11) Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau 

prenumelui copilului minor poate fi depusă de către un părinte dacă 

celălalt părinte: 

a) este decedat sau declarat decedat; 

b) este declarat incapabil; 

c) este decăzut din drepturi părinteşti; 

d) nu este de acord în privinţa schimbării numelui de familie 

şi/sau prenumelui copilului minor. 

La alin. (2) al art. 56 din Codul familiei, cuvintele „oficiul de 

stare civilă, cu concursul” se exclud, iar cuvintele „autorităţii 

tutelare” se modifică în „autoritatea tutelară”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

Art. 67 alineatul unic devine alineatul (1) şi se completează cu 

alineatul (2) cu următorul cuprins: 

„(2) Decăderea din drepturile părinteşti nu atrage după sine 

excluderea datelor despre tată/mamă din actul de naştere al 

copilului.”. 

În cuprinsul titlului VI al Codului familiei, cuvintele „cetăţenii 

străini şi apatrizii” se substituie cu cuvîntul „străinii”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

La articolul 155 alineatul (2) cuvintele „cu domiciliul în afara 

teritoriului Republicii Moldova” se exclud. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 
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La articolul 156 alineatul (2), sintagma „art. 11 şi art. 14” se 

substituie cu sintagma „art. 9, 11, 14 şi 15”. 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

II.    Art. 17 alin. (2) din Legea privind actele de stare civilă se 

completează la sfârşit cu cuvintele „în sistemul organelor de stare 

civilă”. 

Nu se acceptă. 

Art. 17 din Legea privind actele de stare civilă a 

fost abrogat prin Legea nr. 80 din 5 mai 2017. 

Art. 18 alin. (1) se completează cu propoziţia: „Informaţia 

respectivă poate fi eliberată instituţiilor abilitate prin lege, în strictă 

conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu 

caracter personal.”, iar alin. (2) va avea următorul cuprins: „(2) 

Serviciul Stare Civilă, oficiile stare civilă eliberează copii de pe 

actele de stare civilă la cererea instanţelor judecătoreşti, procuraturii, 

organelor de urmărire penală, organelor care exercită activitatea 

operativă de investigaţie, autorităţii tutelare, precum şi la cererea 

altor organe de stare civilă. Solicitările acestor autorităţi urmează a fi 

întemeiate legal şi confirmate prin documente justificative.”; 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

Art. 32 alin. (1) din Legea privind actele de stare civilă de 

modificat în: „Căsătoria se încheie la oficiu stare civilă la care a fost 

depusă declaraţia de căsătorie.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

Art. 33 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Declaraţia de căsătorie se completează şi se depune personal de 

către viitorii soţi, la orice oficiu stare civilă sau la primăria în a cărei 

rază teritorială domiciliază unul dintre ei sau dintre părinţii acestora.” 

Nu se acceptă. 

Propunerea excede scopul proiectului și nu are 

argumentare. 

La art. 41 lit. a) de exclus sintagma de la sfârşitul frazei: „dacă 

aceştia nu au copii minori comuni”. 

 

 

 

În partea ce ţine de completarea prevederilor art. 43 din Legea 

nr. 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă (în: 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 97-99/765 din 

17.08.2001), este necesar de operat următoarele modificări: „în titlul 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următoarele: 

„La articolul 41 litera a) cuvintele „- dacă aceştia 

nu au copii minori comuni” se exclud.” 

 

Se acceptă parțial. 

Proiectul se completează cu următoarele: 

„La articolul 43:  

titlul va avea următorul cuprins: „Înregistrarea 
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articolului şi la alin. (1) cuvintele „care nu au copii minori comuni” 

se exclud, iar la alin. (2) cuvintele „ , soţii vor confirma că nu au 

copii minori comuni. În declaraţie” se exclud. 

Respectiv, alin. (1) şi (2) vor avea următorul conţinut: „Articolul 

43. Înregistrarea divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor 

(1) În cazul acordului comun al soţilor, căsătoria poate fi 

desfăcută de către oficiul de stare civilă. 

(2) În declaraţia comună de divorţ se înscriu: 

a) numele de familie, prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia, 

domiciliul fiecăruia dintre soţi; 

b) numele de familie de pînă la căsătorie al fiecăruia dintre soţi; 

c) numele de familie la care se pretinde după desfacerea 

căsătoriei - pentru soţul care şi-a schimbat numele de familie la 

încheierea acestei căsătorii; 

d) datele privind căsătoria, cu referire la actul de căsătorie 

respectiv; 

e) datele de identificare ale actelor de identitate ale soţilor; 

f) data depunerii declaraţiei; 

g) informaţia despre copiii minori (datele despre data şi locul 

înregistrării actului de naştere); 

h) confirmarea pe propria răspundere a lipsei litigiilor referitoare 

la partaj, întreţinerea copiilor sau a soţului inapt.” 

divorţului pe baza declaraţiei comune a soţilor”; 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

”(1) În baza acordului comun al soţilor, în cazurile 

cînd între aceștia nu există litigii referitoare la partajul 

proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, 

educarea și domiciliul copiilor minori, comuni sau 

adoptaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt 

de muncă, căsătoria este desfăcută de către oficiul stare 

civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia 

dintre soţi.” 

la alineatul (2) cuvintele „ , soţii vor confirma că nu 

au copii minori comuni. În declaraţie” se exclud.” 

 

III. Art. 279 alin. (1) din Codul de procedură civilă de completat 

cu: lit. a1) constatarea înregistrării faptelor cu valoare juridică. 

Nu se acceptă. 

Propunerea reprezintă o normă prea generală, 

generează confuzii și interpretări extensive. Autorii 

propunerii nu au argumentat și nici exemplificat astfel 

de cazuri. 

Totodată, art. 281 alin. (2) de completat cu: 

lit. a1) identitatea persoanei;  

lit. b1) faptul naşterii; 

lit. d) de modificat în: constatarea faptului recunoaşterii 

paternităţii;  

Nu se acceptă. 

Propunerea reprezintă o normă prea generală, 

generează confuzii și interpretări extensive. Autorii 

propunerii nu au argumentat și nici exemplificat astfel 

de cazuri. 
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lit. j) de modificat după cum urmează: relaţiilor consensuale, în 

cazurile stabilite de lege; 

Art. 282 alin. (1) de completat cu: 

lit. a1) a fost respectată procedura prealabilă; 

Nu se acceptă. 

Procedura prealabilă nu poate fi obligatorie în toate 

cazurile de constatatare a faptelor cu valoare juridică. 

E contrar principiului accesului liber la justiție să 

invocăm procedura prealabilă în cazuri nelimitativ 

enumerate fără a indica cui, cînd, cum trebuie de 

adresat în prealabil. Norma propusă creează un 

impediment confuz și lipsit de previzibilitate. 

Art. 283 după sintagma „sediul petiţionarului” de completat cu: 

„sau din raza teritorială a organului de stare civilă în a cărui posesie 

s-a aflat acest act până la pierdere sau distrugere”. 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următoarele: 

„La art. 283 după textul „sediul petiţionarului” se 

completează cu textul „sau din raza teritorială a 

organului de stare civilă în a cărui posesie s-a aflat 

actul până la pierderea sau distrugerea acestuia”.  

 

Art. 284 lit. c) de completat la sfârşit cu: „confirmând 

respectarea procedurii prealabile.” 

 

 

 

 

 

 

Alin. (2) al aceluiaşi articol, se completează la începutul frazei 

cu: „copia actul de identitate al petiţionarului” şi continuă cu 

„precum şi probele care confirmă circumstanţele expuse de către 

petiţionar se anexează la cerere.” 

 

Alin. (2) din art. 284 se va completa cu a doua propoziţie: „În 

Se acceptă parţial. 

Litera c) de la art. 284 va avea următorul conţinut: 

“c) probele care confirmă faptul şi care adeveresc 

imposibilitatea obţinerii documentelor necesare sau 

reconstituirii pe cale extrajudiciară a documentelor 

pierdute confirmând respectarea procedurii prealabile, 

în cazurile stabilite de lege.”  
 

       Nu se acceptă. 

 Stabilirea identităţii petiţionarului se realizează la 

depunerecea cererii de chemare în judecată la care este 

deja anexată copia buletinului de identitate. 

 

Se acceptă. 

La art. 284  alin. (2) a doua propoziţie va avea 
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cazul imposibilităţii petiţionarului de a prezenta actul de identitate, 

instanţa iniţial va examina posibilitatea stabilirii identităţii acestuia.” 

următorul cuprins:  

  „În cazul imposibilităţii petiţionarului de a 

prezenta actul de identitate, instanţa iniţial va examina 

posibilitatea stabilirii identităţii acestuia.” 

Art. 285 alin. (1) sintagma „şi” se exclude şi se completează la 

sfârşitul frazei cu: „şi organul care urmează să execute hotărârea 

emisă”. 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următorul text: 

„La articolul 285 alinineatul (1) va avea următorul 

cuprins: 

„(1) În hotărîrea judecătorească se indică faptul 

constatat de instanţă, scopul constatării, probele de 

constatare a faptului şi organul care urmează să 

execute hotărârea emisă.”” 

 

Conţinutul art. 292 alin. (3) de modificat în: „Încuviinţând 

adopţia, instanţa este în drept să satisfacă cererea adoptatorilor de a fi 

înscrişi în actul de înregistrare a naşterii în calitate de părinţi sau de a 

schimba numele, prenumele şi locul de naştere a copilului.” 

 

 

 

 

 

 

Alin. (5) al aceluiaşi articol de modificat în: „În 5 zile de la data 

rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti privind adopţia, părţile 

se prezintă la organul de stare civilă de la locul pronunţării hotărârii 

pentru a efectua înregistrarea de stat a adopţiei şi a opera modificările 

corespunzătoare în actul de naştere al copilului adoptat”, iar 

propoziţia după virgulă rămâne neschimbată. 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următorul text: 

„La articolul 292 alineatul (3) va avea următorul 

cuprins: 

„(3) Încuviinţând adopţia, instanţa este în drept să 

satisfacă cererea adoptatorilor de a fi înscrişi în actul 

de înregistrare a naşterii în calitate de părinţi sau de a 

schimba numele, prenumele şi locul de naştere a 

copilului.”;” 

 

Nu se acceptă. 

Modificarea propusă restrînge conținutul normei în 

vigoare la cazul încuviinţării adopţiei internaţionale, 

nefiind reglementat cazul adopției naționale. Cu atît 

mai mult că obligația prezentării adoptatorilor la 

organul de stare civilă de la locul pronunţării hotărârii 

pentru a efectua înregistrarea de stat a adopţiei şi a 

opera modificările corespunzătoare este una care poate 

rămîne fără realizare, spre deosebire de obligația 
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instanței de judecată da a  trimite o copie autentificată 

de pe hotărîre organului de stare civilă de la locul 

pronunţării hotărîrii. De asemenea și termenul de 5 zile 

impus adoptatorilor prin propunere este unul 

discutabil. 

Art. 331 alin. (1) de modificat după cum urmează: „Instanţa 

judecătorească examinează pricinile privind constatarea inexactităţii 

înscrierilor în registrele de stare civilă conform prevederilor 

prezentului capitol dacă, în lipsa unui litigiu de drept şi în lipsa 

actelor doveditoare, organele de stare civilă sunt în imposibilitate să 

modifice înscrierile din registrele de stare civilă.” 

Alin. (2) din acelaşi articol de completat la sfârşit cu: care a 

înregistrat actul de stare civilă respectiv; 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următorul text: 

„La articolul 331: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins:  

„(1) Instanţa judecătorească examinează pricinile 

privind constatarea inexactităţii înscrierilor în 

registrele de stare civilă conform prevederilor 

prezentului capitol dacă, în lipsa unui litigiu de drept şi 

în lipsa actelor doveditoare, organele de stare civilă 

sunt în imposibilitate să modifice înscrierile din 

registrele de stare civilă.” 

alineatul (2) la final se completează cu cuvintele 

„care a înregistrat actul de stare civilă respectiv.”” 

 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

Considerăm necesară examinarea suplimentară a conceptului 

promovat în proiectul de modificare a Codului de Procedură Civilă, 

privind neadmiterea prezentării probelor oricînd pe parcursul 

procesului, ci până la termenele stabilite de instanţa de judecată. 

Aceste clauze ar putea genera situaţii de abuz şi manipulări a 

procesului judiciar, în favoarea nejustificată a uneia din părţi 

(prevederile propuse lasă loc pentru interpretări subiective şi ar spori 

cazurile de utilizare abuzivă prin exces de putere şi depăşire a 

atribuţiilor de serviciu, la aplicarea şiretlicurilor de tehnici 

procedurale, cu scopul obţinerii de decizii subiective şi nefondate). 

Există riscul ca partea păgubită în proces să decadă din dreptul de a 

utiliza anumite probe, dacă nu le-a prezentat în proces în termen, 

chiar dacă va avea argumente plauzibile de obţinere a lor tardivă din 

Nu se acceptă. 

Procesul de conlucrare cu instanțele trebuie să fie 

constructiv și clar. Obstrucționarea începe de la 

ignorarea demersurilor instanței, fapt care trebuie 

sancționat. 
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cauza circumstanţelor neimputabile. 

II. La art. III:  

1. lapct. 98:  

1) cu referire la art. 276 : 

a) la alin. (1) considerăm că limita maximă de 10 salarii medii 

pe economie pentru iniţierea procedurii simplificate este una 

excesivă. Urmează a ţine cont de faptul că un salariu mediu pe 

economie la moment constituie 5170 lei, fiind o sumă considerabilă 

pentru majoritatea populaţiei ţării. Totodată, considerăm necesară 

luarea în consideraţie şi a faptului că procedura propusă este una 

novatorie, atît pentru justiţiabili, cît şi pentru corpul de magistraţi. 

Astfel, pentru a evita eventualele inconveniente şi atacuri la 

adresa justiţiei, întru neadmiterea încălcării drepturilor justiţiabililor, 

precum şi pentru a testa mecanismul de activitate a noii proceduri, 

considerăm oportună instituirea pentru o perioadă preliminară, 1-2 

ani, a limitei maxime a acţiunii la 10 mii lei, cu ulterioară majorare a 

acesteia. Concomitent, menţionăm că limitele maxime, în cazul 

procedurilor similare ale altor state, au fost stabilite avînd în vedere 

realitățile economice ale acestora şi pot fi preluate în Republica 

Moldova doar ca repere şi nu ca valori reale ce urmează a fi aplicate; 

 

b) considerăm necesară concretizarea prevederilor articolului ce 

vizează aplicabilitatea procedurii respective. Or, nu este clar care 

procedură urmează a fi aplicată în cazul în care pretenţiile înaintate 

înglobează atît cereri nepatrimoniale, cît şi patrimoniale vizînd - 

restabilirea în muncă şi încasarea prejudiciului; contenciosul 

administrativ ce vizează anularea actului şi repararea prejudiciilor 

cauzate; cauzele privind moştenirea, care vizează bunuri pecuniare, 

dar nu presupun întotdeauna recuperarea sumelor; cauzele ce vizează 

restituirea bunurilor, dar nu vizează restituirea sumelor, etc; 

  Nu se acceptă. 

Cu referire la indicarea plafonului a se vedea 

argumentarea din nota informativă. 

Inter alia, dacă e să acceptăm idea unei norme care 

se legiferează pentru viitor nu putem nega specificul 

economiei naționale a RM, marcată de puternice 

procese de inflație. În cel puțin 10 ani suma propusă de 

autorii proiectului va constitui o valoare extrem de 

redusă și va impune schimbare. Pentru a realiza 

obiectivul unei optimizări a costurilor suportate de stat 

pentru înfăptuirea justiției considerăm oportun ca suma 

indicată în proiect să constituie actualmente pentru RM 

- valoarea redusă. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Acţiunile indicate sunt acţiuni valoarea cărora nu 

poate fi estimată, prin urmare aceste acţiuni vor fi 

examinate în ordine generală. Procedura simplificată 

instituită nu este aplicabilă situațiilor litigioase cu 

referire la alte pretenții principale decît cele referitoare 

la bani sau bunuri.  

Prin urmare acţiunile obiectul cărora îl constituie 

încasarea sumelor (cu caracter pecuniar) sunt acțiuni în 



 

101 
 

 

 

 

 

conform art. 2764 alin. (1) se propune ca în cadrul soluţionării 

cererii cu valoare redusă, instanţa urmează să adopte dispozitivul 

hotărîrii în termen de 6 luni de la depunerea cererii. Considerăm că 

acest termen este unul exagerat, or, în contextul asigurării celerităţii 

procesului de examinare, avînd în vedere lipsa dezbaterilor judiciare, 

oportună ar fi stabilirea unui termen mai mic, de maxim 3 luni; 

realizare, nu acțiuni în constatare și nici acțiuni de 

constituire cum sunt cele indicate în propunere.   

 

 

Nu se acceptă.  

Deși instituirea de termene procedurale exacte este 

totuși o relativitate, considerăm că pentru a evita la 

maximum  probabilitatea încălcării acestora, plângerile 

justițiabililor, sancționările magistraților, legiuitorul 

trebuie să stabilească termene suficiente pentru ca 

acțiunile procedurale să fie exercitate cu diligență și să 

poată fi menținute de către instanțele superioare. 

 

2. la pct. 110, considerăm nejustificată modificarea de la alin. 

(2). Aceasta presupune mărirea taxei de stat pentru cererile în 

ordonanţă de 2 ori. În condiţiile în care procedura în ordonanţă este o 

procedură simplificată şi consumă mai puţine resurse în comparaţie 

cu procedura generală, corespunzător şi taxa de stat urmează să fie 

una mai redusă. 

Nu se acceptă.  

Rațiunea unei procedurii simplificate este termenul 

scurt de examinare. Prin urmare examinarea unei cereri 

în procedură simplificată şi mai rapidă ar fi corect să 

implice şi taxe mai mari. Mai mult, conform art. 346 

alin. (4) Cod de procedură civilă, în caz de anulare, 

taxa de stat achitată se trece în contul acțiunii civile, 

ceea ce devine echitabil și proporțional. 

3. la pct. 115, propunerea de completare cu o nouă instituţie, cea 

a apelului incident, o considerăm inoportună. Potrivit prevederilor 

propuse, se creează o poziţie inegală a părţilor, acestea urmînd să-şi 

exercite drepturile sale cu bună-credinţă, avînd un rol activ în 

procesul judecării cauzei. Prin introducerea instituţiei apelului 

incident, în mod nejustificat s-ar obstrucţiona procedura cazurilor în 

ordine de apel ordinar, precum şi va admite înrăutăţirea situaţiei în 

propria cale de atac. 

Nu se acceptă. 

Apelul incident este definit în proiect destul de 

simplu și clar. Este apelul pe care intimatul decide să-l 

depună ca mijloc de apărare, pe care nu l-ar fi utilizat 

dacă nu era cererea de bază. Deși apelul incident este 

în esență depus peste termen, norma propusă 

ordonează în timp data limită de depunere a acestuia - 

nu mai târziu de data depunerii referinţei la cererea de 

apel. Soarta procesuală a apelului incident este similară 

apelului depus prin alăturare, instituție care există în 

Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 
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2003. Complicații procesuale nu credem că vor apărea, 

însă intimatului i se va garanta principul egalității de 

arme indispensabil unui proces civil echitabil. 

 

Uniunea 

Națională a 

Executorilor 

Judecătorești 

1. La pct. 6 al art. III al proiectului, în care se prezintă o nouă 

redacţie a art. 17 CPC, propunem includerea după cuvintele „din 

oficiu” a sintagmei „precum şi la solicitarea/propunerea organelor 

profesionale, create prin lege, ale profesiilor conexe justiţiei” - 

completarea propusă ar contribui la sincronizarea eforturilor de 

generalizare şi uniformizare a tuturor activităţilor aferente efectuării 

justiţiei - or, potrivit prevederilor legale, organul profesional al 

executorilor judecătoreşti are obligaţia de a generaliza practica de 

executare silită a hotărîrilor judecătoreşti. Astfel, în eventualitatea, 

cînd organul profesional identifică anumite aspecte aferente 

executării silite a hotărîrilor judecătoreşti, care sunt în mod inevitabil 

conexe cu activitatea instanţelor de judecată, ar fi util şi oportun să 

existe posibilitatea semnalării respectivelor către CSJ, astfel ca ultima 

să se expună, înlăturînd orice dubii de interpretare şi/sau aplicare 

neuniformă. 

Se acceptă. 

Articolul 17 alin. (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Pentru aplicarea corectă şi uniformă a 

legislaţiei, Curtea Supremă de Justiţie, din oficiu, 

precum şi la propunerea organelor profesionale, create 

prin lege, ale profesiilor conexe justiţiei, adoptă şi 

publică hotărâri explicative şi opinii consultative 

privind aplicarea corectă a normelor de drept şi 

soluţionarea justă a pricinilor civile.” 

2. Ca şi o sugestie generală, am propune să se examineze 

posibilitatea reglementării drept modalitate legală de citare/înmînare 

a actelor procesuale citarea sau înmînarea făcută prin intermediul 

biroului executorului judecătoresc - or, această practică ar fi 

conformă cu Regulamentul nr. 1393/007 al Parlamentului European 

şi al CE din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea 

în statele membre a actelor judiciare sau extrajudiciare în materie 

civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) şi cu 

practicile de lucru din Franţa, Portugalia, Olanda, Belgia, etc. 

Nu se acceptă. 

Propunerea este generală. Art. 100 din Codul de 

procedura civilă stabileşte deja opţiune de comunicare 

a actelor judecătoreşti prin intermediul biroului 

executorului judecătoresc. 

 

 

3. La p. 53 al art. III al proiectului şi la pct. 4 al art. IV din 

proiect, se propune o altă redacţie a art. 178 CPC şi excluderea alin. 

(2) al art. 27 din Codul de executare. Totodată, în nota informativă nu 

se regăseşte o argumentare a necesităţii excluderii respectivelor 

Nu se acceptă. 

Rapiditatea cu care trebuie să se execute măsura de 

asigurare a acțiunii civile, precum și scopul de a 

despovăra instanțele de formalități procedurale 
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dispoziţii legislative, aşa cum prevăd exigenţele de tehnică 

legislativă, stabilite de art. 20 al Legii nr. 780 din 27.12.2001, dar şi 

creează o serie de incertitudini în cadrul procedurii de executare 

avînd ca obiect asigurarea acţiunii. Cu titlu de exemplu, potrivit 

reglementărilor CE, documentul executoriu se înaintează spre 

executare de către creditor - iar, în lipsa titlului executoriu, la faza 

asigurării acţiunii, nu este formalizat cui revine statutul de creditor. 

La fel, în cazul prezentării hotărîrii/încheierii judecătoreşti, 

executorul judecătoresc ar obţine acces nejustificat la anumite 

informaţii (eventual, sensibile), care nu îi sunt necesare pentru 

executare – fapt care ar contraveni reglementărilor privind protecţia 

datelor cu caracter personal. 

Din aceste considerente, considerăm oportună menţinerea 

dispoziţiilor alin. (2) al art. 27 CE. 

excesive a determinat autorul proiectului să propună 

excluderea acestui gen de tituluri executorii, fără a 

periclita existența titlurilor executorii ca documente 

executorii necesare pentru procedurile de executare 

efectivă a hotărârilor judecătorești. 

4. în textul al. (5) al art. 2786 CPC propunem substituirea 

sintagmei „stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti” 

cu „stabilită de Codul de executare” - or, competenţa teritorială este 

stabilită printr-un şir de norme din Codul de executare şi nu doar de 

către CTEJ. 

Se acceptă parțial. 

Art. 2786 alin. (5) se va completa cu textul  

„stabilită de Codul de executare și de camera teritorială 

a executorilor judecătoreşti.” 

 

 

5. La p. 115 al art. III al proiectului, în al. 3 al redacţiei propuse 

pentru articolul 3631 se propune includerea după cuvintele „cauţiunea 

rămâne” a sintagmei „în cont” şi excluderea de la finalul acestui 

alineat a sintagmei „la contul în care este depusă”- modificare 

necesară pentru a evita tratările eronate, precum că depunerea 

cauţiunii într-un cont ar limita posibilitatea strămutării eventuale a 

dosarului sau, preluării cauţiunii în caz de încetare a activităţii 

executorului judecătoresc de executorul nou desemnat. 

 

Se acceptă. 

Articolul 3631 alin. (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) În cazul în care cererea de repunere în termen 

a apelului a fost admisă, iar urmare a examinării cererii 

de apel se casează hotărîrea şi se remite pricina la 

rejudecare, cauţiunea rămîne în cont, pînă la adoptarea 

unei noi hotărîri irevocabile.” 

6. Din raţionamente de ordin practic şi de eficienţă, la pct. 5 al 

art. IV din proiect, propunem inserarea în finalul textului propus a 

următorului enunţ: „Curgerea termenului de aplicare a interdicţiei 

Nu se acceptă.  

Condiționarea începutului curgerii  termenului de 

aplicare a interdicţiei de a părăsi țara de  prima 
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începe de la prima încercare de traversare a frontierei.” 

Opinăm ca fiind necesară şi justificată această completare, din 

motiv că frecvent, interdicţia de a părăsi ţara, aplicată la demersul 

executorului judecătoresc, pe un termen de 6 luni este lipsită de 

finalitate. Or, cunoscînd despre măsura de asigurare dispusă în 

privinţa sa, debitorul evită părăsirea hotarelor ţării în cursul acestei 

perioade şi măsura respectivă nu îşi atinge scopul - de a constrînge 

debitorul la executarea conformă a obligaţiilor sale. 

Astfel, ţinînd cont de numărul limitat al posibilităţii aplicării 

acestei măsuri (nu mai mult de 3 ori în cadrul aceleiaşi proceduri de 

executare), considerăm că operarea modificărilor propuse ar spori 

eficienţa măsurii de asigurare aplicate. 

încercare de traversare a frontierei implică formalități 

și cheltuieli nejustificate pe care va trebui să le suporte 

debitorul, în cazul în care va dori începerea curgerii 

acestui termen. În cazul în care nu va exista o tentativă 

de a traversa frontiera, termenul  începerii curgerii 

interdicției va fi amînat la infinit, persoana aflîndu-se 

permanent sub această interdicție.  

Astfel, propunerea este inechitabilă și lipsită de 

logică. 

7. Atragem atenţia asupra necesităţii ajustării redacţionale a 

propunerilor expuse la pct. 8 al art. IV din proiect. Or, acestea nu 

corespund redacţiei actuale a art. 79 din Codul de executare, care a 

fost modificat prin Legea nr. 191 din 23.09.16, în vigoare din 

28.04.17. 

Se acceptă. 

Pct. 8 al art. IV din proiect va avea următorul 

cuprins: 

„Articolul 79 alineatul (1) se completează cu 

punctul  4) cu următorul cuprins: 

„4) depunerii cauțiunii la exercitarea cererii de apel 

în afara termenului legal.”” 
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8. În continuare, observăm că amendamentele propuse la pct. 9 

art. IV din proiect, instituie în sarcina executorului judecătoresc 

anumite obligaţii, ce derivă din procedura de contestare a actelor 

executorului judecătoresc. 

În ceea ce priveşte instituirea obligaţiei prezentării de către 

executorul judecătoresc, la solicitarea instanţei, a copiei certificate 

procedurii de executare, atragem atenţia că unele dosare de executare 

sunt constituite din cîte 2-3 volume, iar copierea şi certificarea tuturor 

materialelor ar consuma timp, efort şi crează costuri nejustificate. 

Mai mult, această propunere ar fi în linie cu prevederile al. (3) al art. 

138 CPC. 

De asemenea, contrar scopului urmărit prin implementarea 

proiectului, şi anume - simplificarea procedurilor judiciare, s-ar 

obţine contrariul. Or, inevitabil, examinarea dosarelor de executare 

de către instanţa de judecată va extinde durata proceselor de 

soluţionare a contestaţiilor actelor şi/sau acţiunilor executorului 

judecătoresc. 

De aceea, întru optimizarea activităţii instanţelor judecătoreşti şi 

evitarea aglomerării activităţii executorului judecătoresc, considerăm 

raţională prezentarea copiilor certificate a materialelor relevante din 

procedura de executare, şi nu a întregului dosar, dacă ultimul nu este 

absolut necesar. 

În acest sens, la pct. 9 al art. IV din proiect (alin. (1) art. 163 

CE), sugerăm substituirea textului „copia certificată a procedurii de 

executare” cu „copia certificată a materialelor relevante din 

procedura de executare ”. 

Nu se acceptă. 

Executorul judecătoresc nu poate decide în locul 

instanței care acte sunt relevante examinării contestării. 

Riscul de a manipula instanța de judecată este destul de 

mare. De aceea, prezentarea copiei certificate a 

procedurei de executare este absolut necesară în 

condițiile în care examinarea se va face, de regulă, fără 

citarea participanților la proces. Este în interesul 

executorului ca instanța de judecată să soluționeze 

contestarea în procedură scrisă, fără a-l deranja cu 

citarea excesivă, dar cu materiale complete, pentru ca 

soluția să fie cât mai justă. 

 

Cu referire la intenţia autorilor proiectului de a exclude alin. (3) 

al art. 163 din Codul de executare, exprimăm dezacordul cu 

respectiva intervenţie legislativă şi menţinerea redacţiei actuale. 

  

Or, norma instituită de legiuitor la alin. (3) al art. 163 CE 

reprezintă garanţia independenţei activităţii executorului 

Se acceptă. 

Abrogarea art. 163 alin. (3) se exclude din proiect. 
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judecătoresc, principiu statuat expres la art. 7 CE, iar eliminarea 

acestor prevederi este nejustificată şi denaturează esenţa acestui 

principiu. Mai mult, reglementări similare se conţin cu referinţă la 

actul judecătoresc în art. 386 CPC şi asigură în acest mod 

independenţa judecătorului, atribut care sete absolut necesar şi 

executorului judecătoresc. 

 În continuare, considerăm necesară revederea soluţiilor propuse 

în proiect pentru contracararea abuzurilor procedurale a 

participanţilor la proces. 

Astfel, în virtutea unor circumstanţe ce nu depind de voinţa 

executorului judecătoresc (boală, concediu, deplasare), acesta riscă să 

fie sancţionat pentru imposibilitatea de a executa „imediat” indicaţiile 

instanţei de judecată (aşa cum se propune în proiect la p. 9 al art. IV, 

referitor la al. 6 şi 7 ale art. 163 CE). Mai mult, această prevedere 

este contrară reglementărilor ce se propun pentru art. 163 CPC (în 

special al. 4) şi pune într-o situaţie net dezavantajoasă un participant 

la proces. 

Nu se acceptă. 

Executorul judecătorest trebuie să asigure 

funcționalitatea propriului birou, iar prezentarea copiei 

certificate a procedurii de executare este o operațiune 

tehnică pe care o poate efectua un stagiar sau alt 

salariat al biroului executorului.  

De altă parte, această normă nu exclude cererea 

motivată a executorului judecătoresc de a i se prelungi 

termenul stabilit de instanță.  

De asemenea, remarcăm că sintagma „în termenul stabilit de 

instanţa de judecată” are o formulă ambiguă generatoare de 

interpretări arbitrare. 

De aceea, în vederea menţinerii unui just echilibru între 

finalităţile proiectului şi practicile existente, sugerăm instituirea unui 

termen util şi rezonabil pentru executarea cerinţelor înaintate de 

instanţa de judecată. 

Nu se acceptă.  

Termenul stabilit de instanță va putea fi prelungit o 

singură dată tot de către instanța la cererea motivată a 

executorului, dar prerogativa oferită instanței permite 

abordarea flexibilă și cu celeritatea necesară fiecărei 

contestări. 

- Subsecvent, la alin. (7) al art. 163 CE propunem inserarea după 

sintagma „În cazul neexecutării” a textului „fără motive întemeiate 

a”. 

Se acceptă. 

Art. 163 alin. (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) În cazul neexecutării fără motive întemeiate a 

cerinţei instanţei de judecată privind prezentarea copiei 

certificate a procedurii de executare, de prezentare a 

explicațiilor scrise sau în cazul neexecutării în termen 

a încheierii judecătoreşti indicate la alin. (6), 

executorul judecătoresc se sancţionează de instanţa de 
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judecată cu amendă de pînă la 50 unităţi convenţionale 

pentru fiecare zi de întîrziere. Încheierea instanţei de 

judecată privind aplicarea sancţiunii este executorie 

din momentul emiterii și poate fi atacată cu recurs 

odată cu încheierea prin care se soluționează cererea 

privind contestarea actelor de executare”. 

 

- În acelaşi context, suntem de părere că sancţiunea propusă 

pentru neexecutarea indicaţiilor instanţei de judecată de către 

executorii judecătoreşti, este una excesiv de dură în coraport cu cea 

aplicabilă altor categorii de participanţi procesuali. Spre exemplu, 

conform amendamentelor de la pct. 34 art. III din proiect, „Refuzul 

sau omisiunea de a comunica şi de a prezenta instanţei în termenul 

fixat, din motive imputabile acestora, probele reclamate [...], se 

sancţionează cu amendă de pînă la 50 unităţi convenţionale pentru 

fiecare caz de tergiversare.” 

În acest sens, în vederea asigurării consecvenţei 

reglementărilor legislative şi evitării aplicării tratamentelor 

discriminatorii, considerăm relevantă adaptarea textului propus la 

alin. (7) art. 163 CE, dispoziţiilor procedurale similare. Considerăm 

că norma este excesiv de dură în coraport cu cele aplicabile altor 

participanţi la proces şi urmează a fi redus cuantumul amenzii, fie a fi 

exclusă aplicarea ei per zi de întîrziere, fiind aplicată per caz. 

 

Nu se acceptă. 

Refuzul sau omisiunea de a comunica şi de a 

prezenta instanţei în termenul fixat informaţiile 

necesare de către executor pot afecta grav şi tergiversa 

mersul şedinţei de judecată. Prin urmare scopul 

proiectului de a contracara orice tentativă de 

tergiversare urmează a fi redusă la minim. Adiţional de 

competenţa instanţei ţine aplicarea unei amenzi în 

mărime de pînă la 50 u.c. (la moment această amendă 

minimă fiind de 50 mdl). 

 

Suplimentar celor incluse în proiect propunem completarea 

acestuia cu unele prevederi, menite să eficientizeze procedurile de 

lucru ale executorilor judecătoreşti şi instanţelor de judecată : 

9. La alineatul (6) al articolului 144 din Codul de executare, 

semnalăm necesitatea remedierii erorii redacţionale admise şi 

recomandăm substituirea în textul normei a sintagmei „alin. (4)” cu 

„alin. (5)”. Or, formula actuală generează incertitudini privitor la 

domeniul de aplicare al excepţiei reglementate de alin. (6) art. 144 

Se acceptă. 

Proiectul se completează cu următorul text: 

„La articolul 144 alineatul (6) sintagma „alin. (4)” 

se înlocuieşte cu sintagma „alin. (5)”;” 
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CE. 

10. În conformitate cu prevederile lit. f) a art. 345 din Codul de 

procedură civilă, „Se emite ordonanţă judecătorească în cazul în care 

pretenţia este înaintată de organul de poliţie, de Serviciul Fiscal de 

Stat sau de executorul judecătoresc privind încasarea cheltuielilor 

aferente căutării pîrîtului sau debitorului ori bunurilor lui sau 

copilului luat de la debitor în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, 

precum şi a cheltuielilor de păstrare a bunurilor sechestrate de la 

debitor şi a bunurilor debitorului evacuat din locuinţă;”.  

Avînd în vedere că, potrivit dispoziţiilor lit. h) a art. 11 CE. 

încheierile executorului judecătoresc  sunt documente executorii,  

considerăm  relevantă  excluderea din norma  prevăzută la lit. f) a art. 

345 CPC a textului „sau de executorul judecătoresc”. Or, încheierea 

privind calcularea şi încasarea cheltuielilor de executare este 

susceptibilă de executare, fără a fi necesară emiterea unei ordonanţe 

judecătoreşti în acest sens. 

Se acceptă. 

La articolul 345: 

la litera f) cuvintele „sau de executorul 

judecătoresc” se exclud; 

 

11. De asemenea, la art. 345 din Codul de procedură civilă, 

propunem introducerea unei noi litere r), avînd următorul conţinut : 

„r) înaintată de persoana care a primit sau cumpărat bunul, dacă 

acestea se referă la evacuarea persoanelor din bunul imobil transmis 

sau vîndut de executorul judecătoresc, cu confirmarea acestora de 

către instanţa de judecată.” 

Propunerea dată se alinează celorlate amendamente ale 

proiectului menite să degreveze instanţele judecătoreşte de 

examinarea cauzelor judiciare longevive. Or, similar altor cauze 

civile care nu constituie veritabile litigii de drept, soluţionate în 

procedură simplificată prin emiterea ordonanţei judecătoreşti, 

pretenţiile înaintate de persoana care a primit sau cumpărat bunul (a 

cărui vînzare/transmitere a fost verificată şi confirmată de instanţa de 

judecată), vizînd evacuarea persoanelor din bunul imobil transmis sau 

Se acceptă. 

Articolul 345 se compltează cu litera r) cu 

următorul cuprins: 

„r) înaintată de persoana care a primit sau cumpărat 

un bun, se referă la evacuarea persoanelor din bunul 

imobil transmis sau vîndut de executorul judecătoresc, 

cu confirmarea acestora de către instanţa de judecată.” 
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vîndut de executorul judecătoresc nu ridică careva probleme de fond 

şi pot fi soluţionate în ordinea capitolului XXXV din Codul de 

procedură civilă.  

În succesiunea celor expuse, considerăm iniţiativa de 

îmbunătăţire şi simplificare a procedurilor judiciare, drept pozitivă. 

Astfel, sub rezerva obiecţiilor şi propunerilor consemnate supra, 

UNEJ opinează că modificările şi completările legislative, pot fi 

acceptate. 

Centrul de 

Drept al 

Femeilor 

Potrivit pct. 99 al proiectului, Capitolul XXX1 „APLICAREA 

MĂSURILOR DE PROTECŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN 

FAMILIE” de la Compartimentul „C.PROCEDURA SPECIALĂ” al 

CPC, devine Compartimentul „B2. APLICAREA MĂSURILOR DE 

PROTECŢIE ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE”, 

Capitolul XXII , cu titlu identic, care reproduce cu unele modificări 

nesemnificative redacţia actuală a Capitolului XXX1 CPC al RM. 

Soluţia actuală propusă de Ministerul Justiţiei poate fi 

considerată mai acceptabilă, comparativ cu cea precedentă, care 

prevedea reamplasarea mecanismului de aplicare a măsurilor de 

protecţie în Codul contravenţional. 

Totodată considerăm relevant să atragem atenţia asupra unor 

aspecte, care au fost omise în procesul elaborării proiectului de lege 

menţionat, dar care, ar crea dificultăţi în practica de aplicare a noilor 

prevederi legale. 

1. Solicitarea aplicării măsurilor de protecţie este o măsură 

asigurătorie, nu este un litigiu, între timp, reamplasarea la 

Compartimentul „B” induce spre înţelegerea că această categorie de 

cauze este mai aproape de procedura contencioasă (litigioasă), fapt 

absolut nedorit şi inacceptabil pentru obiectivul urmărit de legea 

materială în cazul cererilor de aplicare a măsurilor de protecţie - de a 

asigura integritatea fizică şi psihică a victimei. Cît priveşte 

divergenţele (litigiile) dintre aceste persoane, ele urmează să fie 

soluţionate în proces civil în condiţii obişnuite (acţiune civilă). De 

Nu se acceptă. 

Potrivit prevederilor curente ale Codului de 

procedură civilă, examinarea cauzelor de Violenţă în 

familie reprezintă o procedură specială. Specificul unei 

proceduri speciale veritabile este existenţa a unei părţi 

care de cele mai multe ori are o neclaritate juridică, ca 

şi paralelă cazurile de Violenţa în familie presupun 

existenţa a doua părţi litigioase în care acţiunile 

instanţei de judecată sunt urgent de întreprins. 

Reamplasarea prevederilor Violenţei în familie în 

capitolul destinat examinării cererilor de chemare în 

judecată în ordine generală ar ralia sensului examinării 

acestor tipuri de litigii în care părţile se află pe poziţii 

contrare, examinarea acestor tipuri de litigii fiind 

realizată potrivit normelor generale cu specificul 

violenței în familie stabilite de Codul de procedură 

civilă. 
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aceea ar fi totalmente greşit să incline institutul aplicării măsurilor de 

protecţie a victimelor violenţei în familie spre procedura 

contencioasă. 

Ori, Capitolul XXII2 care se propune a fi inclus în CPC, nu 

conţine dispoziţii generale, de genul unor normelor actuale din Cod, 

precum art. 2782, 280 CPC, care identifică anumite particularităţi la 

examinarea cauzelor din această categorie. 

Lipsa unor reglementări de concretizare va crea incertitudine şi 

va afecta caracterul univoc al practicii judiciare, referitoare la: 

- statutul participanţilor (nu este clar, cel care depune cerere se 

numeşte reclamant sau petiţionar. Proiectul continuie să folosească 

termenii „victima” şi „agresorul”, însă aceştia nu sunt termeni 

procesuali, iar în art. 2784 din proiect, nu se menţionează nimic în 

această privinţă. Fiind în Compartimentul C. Procedura Specială, nu 

este atît de principială denumirea participanţilor - petiţionar/victimă; 

agresor/persoană interesată, în virtutea specificărilor din 280 CPC); 

- denumirea cererii (conform art.7 CPC, la intentarea proceselor 

de judecare a litigiilor de drept (procedura contencioasă), se depune 

cerere de chemare în judecată, iar în pricinile necontencioase, se 

depune cerere. Între timp, proiectul foloseşte formula - cerere pentru 

eliberarea ordonanţei de protecţie. Analizată în contextul art. 7 CPC, 

nu este clar la care categorie se atribuie. Spre regret, mulţi judecători, 

chiar şi acum o percep ca fiind parte a procedurii contencioase, de 

aici şi cazurile frecvente de examinare a multor cereri nu în 24 ore, 

cum prevede legea, ci în mai multe zile sau chiar săptămîni. Lipsa de 

claritate, în această privinţă, în proiect, va perpetua starea de lucruri 

şi nu va contribui la înlăturarea acestor deficienţe în viitor); 

- acţiunile de pregătire pentru examinarea cazei, care sunt 

diferite în procedura contencioasă de ceea ce se prevede în art. 2785 

din proiect (sau art. 3183 CPC, în redacţia actuală) etc. 
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Ministru          Vladimir CEBOTARI 

 

2. Considerăm că este necesar de examinat suplimentar 

prevederea de la art. 2786 alin. (5) CPC în redacţia proiectului, prin 

care se atribuie în competenţa exclusivă a organelor de asistenţă 

socială, să execute măsura specială - obligarea de a participa la un 

program special de tratament sau de consiliere, dacă o asemenea 

acţiune este determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară 

pentru reducerea violenţei sau pentru eliminarea ei. Completările la 

acest capitol nu se coroborează cu prevederile relevante din Legea 

nr.45, care stabilesc competenţa poliţiei în acest sens. 

 

Nu se acceptă. 

Pentru claritate rămîne a fi reglementat conform 

proiectului, cu atît mai mult că în privința aceasta nu 

au făcut obiecții– Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei şi organele de stare civilă. 

 

3. Se propune de exclus de la alin. (l) art.2787 CPC în redacţia 

proiectului cuvintele „repetate a” deoarece sugerează posibilitatea de 

a înţelege că, este necesară neapărat comiterea repetată (nu doar o 

singură dată) a faptelor de violenţă în familie, în perioada de acţiune 

a primei ordonanţei de protecţie, pentru a solicita prin cerere 

prelungirea termenului de aplicare a măsurilor de protecţie. Avizul la 

proiectul de lege se prezintă în vederea operării modificărilor care se 

impun. 

 

 

Se acceptă. 

Alin. (1) art. 2787 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2787. Prelungirea şi revocarea 

ordonanţei de protecţie 

(1) Termenul măsurilor de protecţie poate fi 

prelungit de instanţa de judecată la cererea repetată ca 

urmare a comiterii faptelor de violenţă în familie în 

primul termen de aplicare a măsurilor de protecție sau 

ca rezultat al nerespectării condiţiilor prevăzute în 

ordonanţa de protecţie sau dacă, la expirarea 

termenului de aplicare a măsurilor de protecţie, asupra 

victimei se menţine pericolul de a fi supusă violenţei 

sau altor acţiuni ilegale din partea agresorului.” 


