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Nota informativă 

la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea 

Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul 

Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la 

acestea, precum şi a Regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 

speciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 

subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a 

Regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

Scopul urmărit prin adoptarea actului normativ 

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 

subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a 

Regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006, are drept scop ajustarea Hotărîrii de Guvern  

sus-menționate  la noile modificări a cadrului legal, care au fost efectuate prin următoarele acte:   

Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizaţi, Legea Nr. 264 din 11 

decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret şi 

traducător în sectorul justiției și Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

Prevederile Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului 

lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 

subordonate ale acestuia şi de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a 

Regulamentelor privind modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 necesită a fi racordate la modificările legislative 

aduse la cadrul legal. Astfel, proiectul sus-menționat, prevede următoarele modificări: 

1) Luînd în considerare restructurarea structurii aparatului central al Ministerului 

Justiției, a apărut necesitatea stringentă de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 241 în partea ce 

ține de schimbarea denumirilor direcțiilor „Direcția notariat și avocatură” și „Direcția executori 

judecătorești” în „Direcția servicii și profesii juridice” potrivit anexei nr. 2 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 736 din 3 octombrie 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.  

2) Reglementarea în Hotărîrea Guvernului nr. 241, potrivit prevederilor Legea Nr. 

264 din 11 decembrie 2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea activității de interpret 

şi traducător în sectorul justiției, a următoarelor taxe: 

- pentru eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de interpret şi traducător autorizat; 

- pentru eliberarea duplicatului de pe autorizația pentru activitatea de interpret şi traducător 

autorizat; 

-  pentru participarea la examenul de atestare a interpreților și traducătorilor; 

- pentru eliberarea legitimației de interpret sau traducător autorizat. 

3) Dat fiind faptul că pînă în prezent în Hotărîrea Guvernului nr. 241 încă nu a fost 

reglementată taxa pentru eliberarea autorizației de administrator autorizat, apare necesitatea 

includerii acestei taxe în Hotărîrea menționată supra potrivit prevederilor art. 18 alin. (4) din 

Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizaţi. 

4) Suplimentar celor menționate, pensionarii şi persoanele invalide de gr. I, II, III, 
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urmează a fi incluși la categoria beneficiarilor de servicii gratuite acordate de către Centrul de 

Informaţii Juridice.  

            La moment în Hotărîrea Guvernului nr. 241 persoanele sus-menționate pentru 

imprimarea şi eliberarea textului actului juridic din Registrul de stat al actelor juridice al 

Republicii Moldova urmează să achite 0,75 lei pentru o pagină, iar pentru confirmarea 

veridicităţii şi autentificarea textului, inclusiv modificat, al actului juridic extras din Registrul de 

stat al actelor juridice al Republicii Moldova 27 lei pentru un act. Prin urmare, proiectul 

Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate 

şi serviciilor prestate, contra plată, de Ministerul Justiţiei şi instituţiile subordonate ale acestuia şi 

de instanţele judecătoreşti şi tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentelor privind modul şi 

direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 

martie 2006, are drept scop oferirea serviciilor gratuite unei pături vulnerabile de cetățeni, în 

vederea susținerii și protejării acestora.  

Fundamentarea economico-financiară 

           Implementarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern, va implica cheltuieli financiare 

doar în partea ce ține de acordarea serviciilor gratuite pensionarilor şi persoanelor invalide de gr. 

I, II, III,  care vor fi suportate din contul mijloacelor financiare ale Centrului de Informaţii 

Juridice.  

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative nu atrage după sine 

modificarea cadrului normativ. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul 

„Transparenţa decizională”, compartimentul „Consultaţii publice”) şi pe portalul guvernamental 

particip.gov.md. 

 

 

 

 

 

Viceministru                                                      Nicolae EŞANU 

 

 


