NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul Legii cu privire cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative
I.

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări

Prin Legea nr. 155 din 5 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 185/622
din 31 august 2012, au fost operate mai multe modificări şi completări la Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova, inclusiv au schimbat esenţial normele care
stabilesc competenţa instanţelor de judecată şi modul de atac al actelor de dispoziţie
judecătoreşti.
Până în prezent, mai multe legi continuă să conţină reglementări cu privire la
competenţa instanţelor judecătoreşti şi modul de atac al hotărârilor, diferite de cele
prevăzute în Codul de procedură civilă.
Drept rezultat, sunt frecvente cazurile când Curtea Supremă de Justiţie şi curţile
de apel restituie cererile de chemare în judecată pe motiv de necompetență.
Prin urmare, urmează a fi modificată şi completată legislaţia în vigoare.
II.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

În prezent articolul 20 alineatul (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 prevede că materialele privind demiterea membrilor CEC se
înaintează Curţii Supreme de Justiţie de către organele care au desemnat persoanele
respective în componenţa Comisiei Electorale Centrale, precum şi de către membrii
comisiei. Autorii proiectului propun ca materialele să fie înaintate Curţii de Apel
Chişinău, iar hotărârea acesteia să poată fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie.
Articolul 35 alineatul (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind
sistemul public de asigurări sociale, se propune a fi modificat, astfel ca sumele
datorate sub orice formă Casei Naţionale să fie urmărite prin intermediul
judecătoriilor, dar nu a curţilor de apel.
Articolul 41 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie
2000 se propune a fi modificat astfel ca decretele cu privire la cetăţenie să poată fi
contestate în ordinea generală a contenciosului administrativ, dar nu la Curtea
Supremă de Justiţie.
La articolul 11 alineatul (2) din Legea sindicatelor, se propune de a atribui
competenţa de a suspenda sau înceta activitatea sindicatelor judecătoriilor, dar nu
Curţii Supreme de Justiţie.
La articolul 92 din Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie
penală, se propune excluderea cuvintelor „la Curtea de Apel Chişinău”. Astfel,

decizia de refuz al efectuării transferului persoanei condamnate, luată de autorităţile
Republicii Moldova ca stat de condamnare, va putea fi contestată în procedura
contenciosului administrativ la judecătorii, dar nu la Curtea de Apel Chişinău.
De asemenea, proiectul prevede racordarea competenţei instanţelor de judecată
la noile prevederi ale Codului de procedură civilă, prin modificarea şi completarea
Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice. Astfel, proiectul
prevede ca toate aspectele ce ţin de limitarea activităţii şi încetarea activităţii
partidelor politice să fie examinate în primă instanţă de către judecătoria competentă,
dar nu de Curtea de Apel Chişinău.
În Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 se propune ca
rapoartele de audit şi hotărârile Curţii de Conturi să fie contestate la judecătoria
competentă, dar nu la Curtea Supremă de justiţie.
Schimbarea competenţei în favoarea judecătoriilor se propune şi în Legea cu
privire la protecţia invenţiilor. În special, autorii propun ca în alineatul (2) al
articolului 94, cuvintele „Curtea de Apel Chişinău” să fie substituit cu cuvîntul
„Judecătoriile”.
La articolul 78 din Legea concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 se propune o
nouă redacţie a alineatului (1), astfel ca deciziile prin care Plenul Consiliului
Concurenţei a aplicat o amendă sau o penalitate cu titlu cominatoriu să poată fi
contestate la judecătorie, dar nu la Curtea de Apel Chişinău.
III.

Fundamentarea economico-financiară

Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat.
IV.

Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative

Pentru implementarea prevederilor proiectului Legii privind organizaţiile
necomerciale nu va fi necesară modificarea altor acte normative.
V.

Respectarea transparenței decizionale

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe
pagina web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul
Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre
coordonare.
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