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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului 

Direcţiei de justiţie a Găgăuziei” 

 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

    Creată prin Hotărîrea Guvernului nr. 356 din  24 iunie 1996 „Cu privire la Direcţia de 

justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuzia (Gagauz-Yeri)”, Direcţia 

de justiţie a unităţii teritoriale autonome cu statut special Găgăuziei (Gagauz-Yeri) este un 

organ de specialitate al administraţiei publice, care se află în subordinea Ministerului 

Justiţiei. Conform prevederii pct. 4 al hotărîrii numite, Regulamentul acesteia urmează să 

fie aprobat de către Guvern. În scopul implementării prevederii în cauză, Ministerul 

Justiţiei a elaborat Regulamentul Direcţiei de justiţie a Găgăuziei.  

    Descrierea detaliată a prevederilor regulamentului sunt prezentate în punctele ulterioare 

ale prezentei note informative.  

2.  Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

    Prevederile regulamentului statuează sarcinile plasate în faţa Direcţiei de justiţie, 

funcţiile acesteia, care corespund sarcinilor, precum şi drepturile de care dispune direcţia 

în desfăşurarea activităţii sale.  

    Astfel, domeniul de activitate al Direcţiei de justiţie este determinat de misiunea plasată 

acesteia, pe care Direcţia urmează să o realizeze în limita competenţelor care i-au fost 

acordate şi care vizează promovarea şi implementarea, pe teritoriul Unităţii teritoriale 

autonome a politicii de stat în domeniul justiţiei, politică realizată de către Ministerul 

Justiţiei, şi asigurarea executării, pe teritoriul Găgăuziei, a prevederilor Constituţiei 

Republicii Moldova, Legii privind statutul  juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) şi 

altor acte legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Guvernului, 

ordinelor ministrului justiţiei, Regulamentului Găgăuziei şi altor acte normative ale 

Adunării Populare a Găgăuziei, Guvernatorului Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al 

Găgăuziei. 

 

    În contextul misiunii prezentate mai sus, Direcţiei de justiţie i-au fost acordate anumite 

funcţii, printre care: desfăşurarea activităţii de creaţie legislativă în domeniile de 

competenţă ale Găgăuziei, analiza, perfecţionarea şi sistematizarea cadrului normativ 

local; asigurarea organizatorică a activităţii instanţelor judecătoreşti care îşi desfăşoară 

activitatea pe teritoriul Găgăuziei şi acordarea suportului, în limitele competenţei, 

Departamentului de administrare judecătorească la exercitarea funcţiilor sale pe teritoriul 

Găgăuziei; asigurarea înregistrării asociaţiilor obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul Găgăuziei; participarea, la solicitare, la organizarea, coordonarea şi 

supravegherea unor profesii şi servicii juridice.  

 

   Totodată, în corespundere cu funcţiile respective, Direcţia de justiţie îi sunt stabilite o 

serie de atribuţii, printre care: să elaboreze, la solicitarea organelor de conducere ale 

Găgăuziei, proiecte de acte normative ale Adunării Populare, Comitetului executiv şi ale 

altor organe ale administraţiei publice locale, şi, după caz, să participe la elaborarea 

proiectelor de acte legislative şi normative care afectează interesele Găgăuziei; la indicaţia 



 2 

Ministerului de Justiţie, să avizeze şi să elaboreze proiecte de acte normative referitoare la 

problemele Găgăuziei; să avizeze, în mod obligatoriu, toate iniţiativele legislative ale 

Adunării Populare a Găgăuziei, toate proiectele legilor locale elaborate de către Comitetul 

Executiv şi prezentate spre examinare Adunării Populare a Găgăuziei, proiectele de acte 

normative ale altor organe ale administraţiei publice locale prezentate spre examinare 

Comitetului Executiv al Găgăuziei; să ţină evidenţa şi să sistematizeze cadrul normativ, să 

prezinte propuneri, organelor de conducere ale Găgăuziei, privind modificarea cadrului 

normativ local; să promoveze consolidarea sistemului judecătoresc pe teritoriul Găgăuziei; 

să acorde, în limita competenţei, suport Departamentului de administrare judecătorească la 

exercitarea funcţiilor sale pe teritoriul Găgăuziei; să realizeze analiza statisticii judiciare 

pentru a o prezenta, în conformitate cu prevederile legislaţiei, organelor de conducere ale 

Găgăuziei, precum şi persoanelor interesate; să înregistreze  organizaţiile obşteşti, care îşi 

desfăşoară activitatea pe teritoriul Găgăuziei şi să efectueze  controlul asupra respectării de 

către acestea a prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi a scopurilor şi obiectivelor 

stabilite în statut; să ţină Registrul asociaţiilor obşteşti, care îşi desfăşoară activitatea pe 

teritoriul Găgăuziei; să contribuie, la solicitare, la facilitarea organizării activităţii 

avocaţilor, notarilor, executorilor judecătoreşti, mediatorilor, care activează pe teritoriul 

Găgăuziei; la indicaţia ministrului justiţiei, să monitorizeze, în limitele stabilite de lege, 

modul în care sunt exercitate profesiile sau serviciile juridice numite; în limita 

competenţei, să examineze propuneri, cereri şi reclamaţii ale cetăţenilor şi să întreprinde 

măsuri în vederea soluţionării lor; să participe la promovarea ridicării nivelului de cultură 

juridică a populaţiei, inclusiv prin utilizarea surselor mass-media etc.  

 

    În contextul funcţiilor fixate şi atribuţiilor pe care le are, Direcţia de justiţie are anumite 

drepturi, care vin să asigure realizarea la randament înalt a acestora (sarcinilor şi 

atribuţiilor). Astfel, pot fi indicate drepturi: de a solicita organelor administraţiei publice 

locale ale Găgăuziei avizarea proiectelor de legi locale elaborate de către Direcţia de 

justiţie sau a iniţiativelor legislative ale Adunării Populare; de a participa la lucrările 

comisiilor create de către Adunarea Populară, Guvernatorul Găgăuziei sau Comitetul 

executiv al Găgăuziei, pentru elaborarea proiectelor de legi locale; de a acorda explicaţii şi 

recomandări la elaborarea proiectelor de acte normative organelor administraţiei publice 

locale în domeniul tehnicii legislative; de a solicita şi de a primi informaţii de la instanţele 

judecătoreşti, notari, executori judecătoreşti în vederea realizării atribuţiilor sale; de a 

organiza seminare şi conferinţe pe marginea subiectelor din domeniul justiţiei etc.  

 

    La conducerea Direcţiei de justiţie se află şeful acesteia, care este numit şi eliberat din 

funcţie de către ministrul justiţie, la propunerea Adunării Populare a Găgăuziei. De 

asemenea, şeful Direcţiei de justiţie este membru din oficiu în colegiul Ministerului 

Justiţiei. Acesta, în desfăşurarea activităţii sale, emite ordine şi dispoziţii, care poartă un 

caracter obligatoriu pentru toţi funcţionarii Direcţiei de justiţie, şi verifică executarea 

acestora. Atribuţiile şefului Direcţiei sunt reglementate de prevederile punctului 7 din 

Regulament şi printre acestea sunt: 1) asigură implementarea şi respectarea actelor 

legislative şi normative în vigoare, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului justiţiei, 

obligaţiilor care decurg din prezentul regulament şi este personal responsabil pentru 

executarea atribuţiilor şi realizarea drepturilor Direcţiei de justiţie; 2) reprezintă Direcţia 
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de justiţie în relaţiile acesteia cu autorităţile administraţiei publice; 3) angajează şi 

eliberează din funcţie funcţionarii Direcţiei de justiţie, modifică, suspendă şi încetează 

raporturile de serviciu cu aceştia, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 4) administrează 

resursele financiare şi materiale ale Direcţiei de justiţie în limita cheltuielilor aprobate şi 

poartă răspundere personală pentru folosirea corespunzătoare a acestora; 5) în conformitate 

cu legislaţia în vigoare, întreprinde măsuri pentru soluţionarea problemelor legate de 

activitatea Direcţiei de justiţie etc. În temeiul actelor legislative, şeful Direcţiei de justiţie 

poate avea şi alte atribuţii.   

    Conform normelor punctului 8 din Regulament, structura Direcţiei de justiţie se va 

aproba de către ministrul justiţiei.  

   Suplimentar prevederilor ce reglementează activitatea Direcţiei de justiţie, proiectul 

propune ca structura direcţiei să fie aprobată de către ministrul justiţiei. Se consideră că 

această modificare ar facilita optimizarea organizatorică a direcţiei. De asemenea, se 

propune, în textul Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 24.06.2012, concordarea denumirii 

direcţiei în cauză cu denumirea utilizată pentru aceasta în Legea nr. 344-XIII din  23  

decembrie  1994  privind statutul  juridic  special  al  Găgăuziei   (Gagauz-Yeri) – 

„Direcţia de justiţie a Găgăuziei”.    
3. Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea proiectului de hotărîre nu presupune alocări financiare din contul 

mijloacelor bugetare. 

 

4. Impactul proiectului  

 

Proiectul hotărîrii va crea un cadru normativ care să reglementeze activitatea Direcţiei de 

justiţie, precum şi va asigura desfăşurarea activităţii acesteia la un nivel calitativ superior, 

contribuind, prin consecinţă, la promovarea, pe teritoriul UTA Găgăuzia, a politicii în 

domeniul justiţiei, elaborată şi promovată de către Ministerul Justiţiei.  

 
5.  Obiecţiile, recomandările şi evaluările pe marginea proiectului înaintate de către instituţiile 
interesate şi concluziile acestora 

 

Proiectul respectiv a fost coordonat cu organele interesate. Toate obiecţiile şi propunerile primite de la 

instituţiile respective au fost luate în consideraţie la definitivarea proiectului şi au fost incluse în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor la proiect. 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, factori de coruptibilitate nefiind identificaţi. 

 

 

 

  Viceministru                                                                     Nicolae EŞANU                                                                   


