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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru  

modificarea şi completarea unor acte legislative  

-------------------------------------------------------------------  

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Vladimir Cebotari 
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        Aprobat  

       prin Hotărîrea Guvernului nr. 

       din                                  2017 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  

 

Guvernul a examinat proiectul  de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Legea 

nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legea 

cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000, Legea sindicatelor 

nr.1129-XIV din 7 iulie 2000, Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 

nr. 225-XV din 30 mai 2003, Legea nr. 371-XVI din 1 decembrie 2006 cu privire 

la asistenţa juridică internaţională în materie penală, Legea nr.294-XVI din 

21 decembrie 2007 privind partidele politice, Legea Curţii de Conturi nr.261-

XVI din 5 decembrie 2008, Legea nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia 

invenţiilor, Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012), înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă (nr.308 din 11 octombrie 2017) de către un grup de deputaţi 

în Parlament, şi remarcă următoarele.   

 Potrivit notei informative şi sub aspectul intenţiei de reglementare, 

proiectul respectiv a fost elaborat pentru a aduce legislaţia în vigoare în 

concordanţă cu Legea nr.155 din 5 iulie 2012, prin care au fost operate 

modificări în Codul de procedură civilă, fiind schimbate esenţial normele privind 

competenţa instanţelor judecătoreşti şi modul de atac al actelor de dispoziţie 

judecătoreşti. Este o acţiune necesară, deoarece pînă în prezent numeroase acte 

legislative conţin reglementări contradictorii în ceea ce priveşte competenţa 

instanţelor judecătoreşti în raport cu prevederile Codului de procedură civilă. 

Acest fapt generează situaţii în care Curtea Supremă de Justiţie şi curţile de apel 

restituie cererile de chemare în judecată pe motiv că acestea s-ar afla în afara 

competenţei lor.    

Analizînd oportunitatea propunerii legislative, constatăm că proiectul  

poate fi susţinut cu următoarele propuneri. 

 În ceea ce priveşte art. I, pentru asigurarea unei succesiuni logice a 

soluţiilor legislative preconizate şi realizarea unei armonii interioare a actului 

legislativ, propunem  completarea art.20 din Codul electoral cu alin.(41) cu 

următorul cuprins: 

„(41) Împotriva hotărîrii Curţii de Apel poate fi depus recurs în termen de 

3 zile de la pronunţare. Recursul se examinează în termen de 3 zile de la primirea 

dosarului în cauză.” 

Complementar, în raport cu amendamentele propuse la art.20 alin.(4) din 

Codul electoral, recomandăm modificarea alin.(5) al aceluiaşi articol prin 

substituirea cuvintelor „Curţii Supreme de Justiţie” cu cuvintele „instanței 

judecătorești”.   
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În ceea ce priveşte art.V, propunem să fie introdusă şi modificarea art.355 

din Codul de procedură civilă, şi anume  substituirea cuvintelor „curtea de apel 

de drept comun” cu cuvîntul „judecătoria”.  

La art.VII, pentru modificările operate în art.22 alin.(1) lit.c) şi alin. (2)- 

(4) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, 
propunem următoarea  redacţie:  

„În tot textul articolului 22, cuvintele „Curţii de Apel Chişinău” se 

substituie cu cuvîntul „judecătoriei”. 
La art. IX,  recomandăm a se introduce şi modificarea art.59 alin.(4) din 

Legea nr. 50-XVI din 7 martie 2008 privind protecția invențiilor, astfel încît 

cuvintele „în instanţa judecătorească conform prevederilor Codului de procedură 

civilă” se substituie cu cuvintele „la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul 

AGEPI”. 

Sub aspect redacţional, semnalăm că pe tot parcursul proiectului se va 

utiliza  „cuvîntul” sau „cuvintele”, şi nu „textul”, la substituirea cuvintelor 

„Curtea Supremă de Justiţie” sau, după caz, „Curtea de Apel Chişinău” cu 

cuvîntul „judecătoriei”.    
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