
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind modificarea și 

complectarea Ordinului nr. 38 din 3 februarie 2006 cu privire la crearea 

Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor și aprobarea 

Regulamentului acestuia 

Numele iniţiatorului şi a autorului. Scopul și obiectivele urmărite. 

         Proiectul Ordinului Ministrului Justiției privind modificarea și complectarea 

Ordinului nr.38 din 3 februarie 2006 cu privire la crearea Registrului dosarelor 

succesorale și a testamentelor și aprobarea Regulamentului acestuia a fost elaborat 

de către Ministerul Justiţiei, în scopul asigurării  accesului persoanelor interesate 

la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor. 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ 

în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea 

elementelor noi 

Proiectul ordinului rezultă din  multitudinea interpelărilor parvenite din 

partea avocaților, executorilor judecătorești, creditorilor, organului fiscal și altor 

persoanelor interesate în adresa deținătorului registrului dosarelor succesorale și a 

testamentelor.  

Conform art. 53 alin. (1) lit. d) al Legii cu privire la avocatură, avocatul are 

dreptul să solicite informații, referințe și copii ale actelor necesare pentru 

acordarea asistenţei juridice instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, 

autorităţilor publice, altor organizaţii, care sînt obligate să elibereze actele 

solicitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Prin urmare, întru examinarea 

cît mai efectivă și sub toate aspectele a cauzelor, avocatul trebuie să beneficieze 

de acces la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor. 

Articolul 22 al.1 lit (c) al Codului de executare prevede că executorul 

judecătoresc este în drept să solicite şi să primească gratuit pe suport de hîrtie şi în 

regim on-line din partea autorităţilor publice centrale şi locale, deţinătoare de 

registre de stat şi de informaţii relevante pentru procedura de executare orice 

informaţie care ar permite identificarea debitorului, a patrimoniului său şi a locului 

aflării lor. Accesul executorilor la informațiile conținute în Registrul sus-

menționat este necesar pentru buna derulare a procedurii de executare silită, 

inclusiv în situația cînd debitorul este decedat, iar succesorii săi nu înregistrează 

corespunzător bunurile obținute. 

În vederea facilitării exercitării atribuțiilor ce țin de domeniul fiscal se 

propune acordarea accesului la Registrul dosarelor succesorale și a testamentelor 

și organului fiscal. 

La fel, în scopul garantării executării creanțelor creditorilor masei 

succesorale a defunctului, aceștia la fel urmează să beneficieze de informațiile din 

Registrul sus-menționat. 
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Suplimentar la cercul persoanelor sus menționate, proiectul are drept scop 

acordarea accesului la registrul dosarelor succesorale și a testamentelor și tuturor 

persoanelor interesate, care prezintă copia certificatului de deces. 

Fundamentarea economico-financiară 

          Promovarea proiectului Ordinului Ministrului Justiției privind modificarea 

și complectarea Ordinului nr. 38 din 3 februarie 2006 cu privire la crearea 

Registrului dosarelor succesorale și a testamentelor și aprobarea Regulamentului 

acestuia, nu necesită cheltuieli bugetare. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

        Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, nu este necesară 

modificarea altor acte normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor 

care au avizat proiectul de act normativ 

            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 

„Proiecte de acte normative remise spre coordonare”).  
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