Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÎRE
nr._____ din ____________
mun. Chişinău
Cu privire la aprobarea Regulamentului Direcţiei de justiţie a Găgăuziei
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul Direcţiei de justiţie a Găgăuziei, conform anexei.
2. Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 24 iunie 1996 „Cu privire la Direcţia de
justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)”
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 49-50, art. 414), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în titlu şi în tot cuprinsul hotărîrii, cuvintele „Direcţia de justiţie a unităţii
teritoriale autonome cu statut special a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)” se substituie prin
cuvintele „Direcţia de justiţie a Găgăuziei”, la cazul gramatical corespunzător;
la punctul 4, cuvintele „şi structura aparatului direcţiei” se exclud;
anexa la hotărîre se abrogă.

Prim-ministru
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Anexa
la Hotărîrea Guvernului nr. ___
din __________ 2013

REGULAMENTUL
Direcţiei de justiţie a Găgăuziei
I. Dispoziţii generale
1. Domeniul de aplicare
Regulamentul Direcţiei de justiţie a Găgăuziei (în continuare – Regulament)
reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Direcţiei de justiţie a
Găgăuziei (în continuare – Direcţia de justiţie), precum şi modul de organizare şi
funcţionare a acesteia.
2. Statutul juridic al Direcţiei de justiţie
Direcţia de justiţie, creată de Guvern, în conformitate cu prevederile Legii privind
statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), este o autoritate administrativă
subordonată Ministerului Justiţiei, cu statut de persoană juridică de drept public, care
dispune de cont trezorerial şi de ştampilă cu Stema de Stat şi cu denumirea sa.
Direcţia de justiţie are sediul în mun. Comrat.
Asigurarea financiară a activităţii Direcţiei de justiţie se face din contul bugetului
de stat.
II. Misiunea, funcţiile, atribuţiile şi drepturile
Direcţiei de justiţie
3. Misiunea Direcţiei de justiţie
Direcţia de justiţie, pe teritoriul Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (în
continuare - Găgăuzia), în limita competenţelor sale, promovează şi implementează
politica de stat în domeniul justiţiei realizată de către Ministerul Justiţiei, precum şi
asigură executarea şi respectarea, pe teritoriul Găgăuziei, a prevederilor Constituţiei
Republicii Moldova, Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) şi
altor acte legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului,
ordinelor ministrului justiţiei, Regulamentului Găgăuziei şi altor acte normative ale
Adunării Populare a Găgăuziei, Guvernatorului Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al
Găgăuziei.
4. Funcţiile Direcţiei de justiţie
În vederea realizării misiunii sale, Direcţia de justiţie are următoarele funcţii de
bază:
1) desfăşurarea activităţii de creaţie legislativă în domeniile oferite în competenţa
Găgăuziei, analiza, perfecţionarea şi sistematizarea cadrului normativ local;
2) asigurarea organizatorică a instanţelor judecătoreşti în raza de activitate a cărora
se cuprind localităţile din componenţa Găgăuziei şi acordarea suportului, în limitele
competenţei, Departamentului de administrare judecătorească la exercitarea funcţiilor
sale pe teritoriul Găgăuziei;
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3) asigurarea înregistrării asociaţiilor obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul Găgăuziei;
4) participarea, la solicitare, la organizarea, coordonarea şi supravegherea unor
profesii şi servicii juridice.
5. Atribuţiile Direcţiei de justiţie
În conformitate cu funcţiile care îi revin, Direcţia de justiţie exercită următoarele
atribuţii:
1) în domeniul creaţiei legislative:
a) la solicitarea organelor de conducere ale Găgăuziei, participă la elaborarea
proiectelor de acte normative ale Adunării Populare, Comitetului executiv şi ale altor
organe ale administraţiei publice locale în domeniul justiţiei şi drepturilor omului, şi,
după caz, participă la elaborarea sau elaborează proiecte de acte normative care
reglementează subiecte de interes local pentru Găgăuzia;
b) avizează proiectele de acte legislative şi normative care vizează interesele
Găgăuziei, precum şi, în mod obligatoriu, avizează, inclusiv sub aspectul compatibilităţii
acestora cadrului legislativ al Republicii Moldova, toate iniţiativele legislative ale
Adunării Populare, toate proiectele legilor locale elaborate de către Comitetul Executiv şi
prezentate spre examinare Adunării Populare, proiectele de acte normative ale altor
organe ale administraţiei publice locale prezentate spre examinare Comitetului Executiv;
c) ţine evidenţa şi sistematizează cadrul normativ, prezintă propuneri, organelor de
conducere ale Găgăuziei, privind modificarea cadrului normativ local.
2) în domeniul asigurării organizatorice a activităţii instanţelor judecătoreşti:
a) promovează consolidarea sistemului judecătoresc pe teritoriul Găgăuziei;
b) acordă, în limita competenţei, suport Departamentului de administrare
judecătorească la exercitarea funcţiilor sale pe teritoriul Găgăuziei;
c) realizează analiza statisticii judiciare pentru a o prezenta, în conformitate cu
prevederile legislaţiei, organelor de conducere ale Găgăuziei, precum şi persoanelor
interesate.
3) în domeniul înregistrării asociaţiilor obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul Găgăuziei:
a) înregistrează organizaţiile obşteşti şi efectuează controlul asupra respectării de
către acestea a prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi a scopurilor şi obiectivelor
stabilite în statut;
b) ţine Registrul asociaţiilor obşteşti pe care le înregistrează;
c) solicită, după caz, în instanţa de judecată, în modul stabilit de lege, suspendarea,
dizolvarea sau încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti.
4) în domeniul organizării, coordonării sau supravegherii unor profesii şi servicii
juridice care activează pe teritoriul Găgăuziei:
a) contribuie, la solicitare, la facilitarea organizării activităţii avocaţilor, notarilor,
executorilor judecătoreşti, traducătorilor, administratorilor judecătoreşti, mediatorilor;
b) la indicaţia ministrului justiţiei, monitorizează, în limitele stabilite de lege,
modul în care sunt exercitate profesiile sau serviciile juridice stabilite la lit. a);
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c) prezintă propuneri privind optimizarea serviciilor prestate de către notari,
avocaţi, executori judecătoreşti, traducătorilor, administratorilor judecătoreşti, mediatori.
5) în alte domenii:
a) în limita competenţei, examinează propuneri, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor
şi întreprinde măsuri în vederea soluţionării lor, ia măsuri pentru a optimiza activitatea în
acest domeniu;
b) participă la promovarea ridicării nivelului de cultură juridică a populaţiei,
inclusiv prin utilizarea surselor mass-media;
c) exercită şi alte atribuţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. Drepturile Direcţiei de justiţie
În scopul realizării funcţiilor şi a exercitării atribuţiilor sale, Direcţia de justiţie are
următoarele drepturi:
1) să solicite organelor administraţiei publice locale ale Găgăuziei avizarea
proiectelor de legi locale elaborate de către Direcţia de justiţie sau a iniţiativelor
legislative ale Adunării Populare;
2) să participe la lucrările comisiilor create de către Adunarea Populară,
Guvernatorul Găgăuziei sau Comitetul executiv, pentru elaborarea proiectelor de legi
locale şi alte acte normative;
3) să acorde explicaţii şi recomandări organelor administraţiei publice locale în
domeniul tehnicii legislative;
4) să solicite şi să primească, de la asociaţiile obşteşti, care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul Găgăuziei, informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii
sale;
5) să solicite, după caz, informaţii statistice de la instanţele judecătoreşti care se
află pe teritoriul Găgăuziei;
6) să organizeze, mese rotunde, seminare şi conferinţe pe marginea subiectelor din
domeniul justiţiei.
III. Organizarea activităţii Direcţiei de justiţie
7. Conducerea Direcţiei de justiţie
1) Direcţia de justiţie este condusă de un şef, numit şi eliberat din funcţie de către
ministrul justiţie, la propunerea Adunării Populare, şi care este, din oficiu, membru al
colegiului Ministerului Justiţiei.
Şeful Direcţiei de justiţie:
a) asigură implementarea şi respectarea actelor legislative şi normative în vigoare,
ordinelor şi dispoziţiilor ministrului justiţiei, obligaţiilor care decurg din prezentul
Regulament şi este personal responsabil pentru executarea atribuţiilor şi realizarea
drepturilor Direcţiei de justiţie;
b) reprezintă Direcţia de justiţie în relaţiile acesteia cu autorităţile administraţiei
publice;
c) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu cu
funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de justiţie, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4
iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
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d) angajează, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul
de deservire tehnică al Direcţiei de justiţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) organizează procesul de evaluare a funcţionarilor din cadrul Direcţiei de justiţie;
f) distribuie atribuţiile subdiviziunilor Direcţiei de justiţie, sarcinile, competenţele
şi atribuţiile funcţionarilor Direcţiei de justiţie;
g) conduce procesul de elaborare a bugetului anual al Direcţiei de justiţie pentru
prezentarea ulterioară a acestuia Ministerului Justiţiei, organizează controlul asupra
executării planurilor de activitate aprobate;
h) administrează resursele financiare şi materiale ale Direcţiei de justiţie în limita
cheltuielilor aprobate şi poartă răspundere personală pentru folosirea corespunzătoare a
acestora;
i) prezintă, conform procedurii stabilite, rapoarte privind rezultatele activităţii
Direcţiei de justiţie, precum şi ale activităţii financiar-economice a acesteia;
j) semnează corespondenţa Direcţiei de justiţie;
k) în conformitate cu legislaţia în vigoare, întreprinde măsuri pentru soluţionarea
problemelor legate de activitatea Direcţiei de justiţie, asigurarea tehnico-materială a
acesteia, întreţinerea încăperilor sale, decide şi coordonează alte probleme ce vizează
funcţionarea Direcţiei de justiţie.
l) emite, în cadrul desfăşurării activităţii sale conform competenţelor acordate,
ordine şi dispoziţii, care poartă un caracter obligatoriu pentru toţi funcţionarii Direcţiei de
justiţie, şi verifică executarea acestora.
8. Structura Direcţiei de justiţie
Structura Direcţiei de justiţie se aprobă de către ministrul justiţiei, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
9. Asigurarea organizatorică
Ministerul Justiţiei, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale,
asigură Direcţia de justiţie cu local, mijloc de transport şi alte dotări.
10. Cooperare
Direcţia de justiţie îşi desfăşoară activitatea în coordonare şi cooperare cu
subdiviziunilor structurale ale aparatului central al Ministerului Justiţiei şi autorităţile
administrative subordonate şi monitorizate de către acesta.
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