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Proiect 

Lege  

cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 

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

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. Art. 3, alin. (1), lit. d) se completează cu cuvintele ”, precum și a oficiilor teritoriale 

ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat”. 

 

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

cu cuvintele ”coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat”. 

 

3. La art. 8: 

la alin. (3), cuvintele ”oficiile de executare ale Departamentului de executare” se 

substituie cu cuvintele ”, coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat”; 

Art. II. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 

2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 11 se completează cu litera n) cu următorul cuprins: 

”n) deciziile coordonatorilor oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă 

Juridică Garantată de Stat.”. 

Art. III. -  La punctul 2.8.3, alin. (2) din anexa la Legea nr.393-XVI din 8 decembrie 

2006 pentru aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de 

Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr.18-20, art.61), după cuvintele “organele procuraturii” se 

completează cu cuvintele “, coordonatorii oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat”.  

Art. IV. - Legea nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 157–160, art. 614), cu 

modificările ulterioare, se completează după cum urmează: 

1. Articolul 14: 

la alin. (2) se completează cu literele d
1
) și d

2
) cu următorul cuprins: 

„d
1
) reprezentarea statului în procesele privind contestarea deciziei privind recuperarea 

cheltuielilor legare de acordarea asistenței juridice garantate de stat; 

d
2
) solicitarea intentării procedurii de executare silită a deciziei privind recuperarea 

cheltuielilor legate de acordarea asistenței juridice garantate de stat;” 

 

 se completează cu alineatul (2
1
) cu următorul cuprins: 
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“(2
1
) Coordonatorii oficiilor teritoriale au dreptul să solicite şi să primească gratuit în 

regim on-line din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a instituţiilor 

deţinătoare de registre de stat informaţiile relevante pentru procedura de verificare a 

veniturilor solicitanţilor de asistenţă juridică garantată de stat. Condiţiile de accesare a 

informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acordurile încheiate între Consiliul Naţional 

şi deţinătorul de informaţii conform prevederilor legislației din domeniul protecţiei datelor cu 

caracter personal.” 

2. La art. 23 alin. (3), după cuvintele ” de acordare a  asistenţei juridice” se completează 

cu cuvintele ”, suportate de stat din momentul îmbunătățirii situației financiare ale acesteia”. 

 

3. Se completează cu art. 23
1 

cu următorul cuprins: 

” Articolul 23
1
. Modalitatea de restituire a cheltuielilor legate   

                      de acordarea asistenței juridice garantate de stat 

(1) În cazurile prevăzute la art. 22 și 23, coordonatorul Oficiului Teritorial emite o decizie 

privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea asistenței juridice garantate de stat, care se 

aduce la cunoștința persoanei vizate în termen de 10 zile de la data emiterii. 

(2)În decurs de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință a deciziei, persoana vizată 

poate: 

a) recunoaşte datoria şi achita benevol suma solicitată în contul Oficiului Teritorial;  

b) contesta decizia emisă de coordonator în instanţa de judecată, în procedura de 

contencios administrativ. 

(3) Decizia coordonatorului Oficiului Teritorial devine irevocabilă: 

a) la expirarea termenului stabilit la alin. (2), dacă aceasta nu a fost contestată; 

b) la data rămînerii definitive a hotărîrii instanței de judecată, dacă decizia nu a fost 

anulată drept urmare a  contestării acesteia. 

(4)Decizia irevocabilă a coordonatorului Oficiului Teritorial costituie titlu executoriu din 

data rămînerii irevocabile a acesteia și poate fi executată silit, fără adresarea cererii în instanţa 

de judecată pentru a obţine titlu executoriu.  

(5) Coordonatorului Oficiului Teritorial, timp de 6 luni din momentul rămînerii 

irevocabile a deciziei sale, cu excepția situației prevăzute la alin. (2) lit. a), va solicita 

intentarea  procedurii de executare silită, în conformitate cu prevederile Codului de executare. 

(6) În caz de admitere parţială a cererii de contestare a deciziei privind restituirea 

cheltuielilor legate de acordarea asistenţei juridice garantate de stat şi modificare a 

cuantumului sumei ce urmează a fi restituită, în baza deciziei respective, în ordinea procedurii 

de executare silită, se va urmări doar suma stabilită prin hotărîrea definitivă a instanţei de 

judecată.” 

4. Articolul 25 se completează cu alineatele (3
1
) și (3

2
) cu următorul cuprins: 

“(3
1
) Persoana care solicită asistenţă juridică calificată, la depunerea cererii, urmează să 

îşi dea consimţămîntul în scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate 

cu Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul 

verificării veniturilor acesteia și procesării solicitărilor de către coordonatorii oficiilor 

teritoriale ale Consiliului Naţional. 

(3
2
) Persoanele care solicită asistenţă juridică calificată, la depunerea cererii îşi asumă 

în scris obligația de recuperare a cheltuielilor suportate în legătură cu acordarea asistenţei 

juridice garantate de stat, în cazurile stabilite la art. 22 și art. 23, alin. (2) și (3).”.  
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Art. V. - Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi va 

aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege. 

 

PREŞEDINTELE      PARLAMENTULUI 


