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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

 la proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea pct. 4 din Regulamentul Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public 

de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 3 mai 2000 

Denumirea 

autorului 

avizului 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

Casa 

Națională de 

Asigurări 

Sociale 

1. Reieșind din competențele sale, Consiliul Național pentru 

Asistență Juridică Garantată de Stat ca organ poate solicita 

informație în temeiul unui demers oficial expediat la CNAS. 

Pentru a solicita informația, în conformitate cu Legea nr. 982-

XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație, solicitantul 

trebuie să argumenteze în demers în mod obligatoriu: 

 temeiul legal în baza cărora se solicită informația; 

 scopul pentru care este solicitată informația (cauza 

penală); 

 infracțiunea sau contravenția în care este bănuită 

persoana; 

 volumul și structura informației solicitate; 

 măsurile de securitate și confidențialitate întreprinse 

de solicitant în vederea protejării informației date. 

Cît privește accesul on-line la datele Registrului de stat al 

evidenței individuale, acesta poate fi coordonat în conlucrare cu 

Centrul de Guvernare electronică prin intermediul aplicației M-

Conect.  

Se acceptă parțial. 

Menționăm că, solicitarea informației de la CNAS prin 

demers oficial se practică rar în prezent, din considerentul că 

această procedură de lucru are o durată prea mare, ceea ce 

creează impedimente considerabile în verificarea veniturilor 

solicitanților de asistență juridică garantată de stat mai ales 

atunci cînd asistența respectivă trebuie acordată în temeiul 

art. 19 alin. (1) lit. a) și lit. e) Legea nr. 198/26.07.2007 (în 

cazul cînd persoanele au nevoie de asistenţă juridică pe cauze 

penale, şi interesele justiţiei o cer, însă nu dispun de suficiente 

mijloace pentru a plăti acest serviciu, precum și în cazul cînd au 

nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi 

de contencios administrativ, însă nu dispun de suficiente 

mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fiind complexe 

din punct de vedere juridic sau procesual). 
 Conform art. 16 din Legea privind accesul la informație, 

termenul de examinare a solicitării este de 15 zile, existînd și 

posibilitatea de a prelungi termenul respectiv. Remarcăm că 

termenele stabilite nu pot fi aplicate în cazul asistenței juridice 

garantate de state, or, astfel apare riscul ca pînă la 

recepționarea răspunsului de la CNAS, asistența juridică 

garantată de stat să fie acordată unor persoane care de facto 

nu întrunesc condițiile pentru a beneficia de aceasta. Acest 

fapt duce la cheltuieli nejustificate de la bugetul de stat. 

Considerăm că, în situația în care este vorba despre 
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respectarea dreptului constituțional la libertatea individuală 

și siguranța persoanei (art. 25 Constituția R.M.), operativitatea 

reacționării organelor statului nu trebuie să se ciocnească de 

impedimente formale. 

Ne exprimăm recunoștința pentru accesul on-line oferit, 

doar că trebuie să facem precizarea că CNAJGS nu se 

regăsește în lista instituțiilor statului care nu achită plata 

pentru furnizarea on-line a informației din Registrul 

respectiv. 

Din acest considerent, proiectul propune includerea 

CNAJGS în lista menționată. Or, este conceptual incorect ca o 

instituție de stat, care are drept scop protejarea drepturilor și 

libertăților persoanei, să-i achite altei instituții de stat plata 

pentru furnizarea informației deținute de aceasta. 
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