Noti informativi
la proiectul Legii pentru modificarea gi completarea
unor acte legislative
Condi{iile ce au impus elaborarea proiectului
Proiectul de lege este elaborat intru executarea prevederilor Art. III al Legii
180 din 21 iulie 2016, pentru aducerea legislatiei in vigoare in concordanld cu
modificdrile gi completdrile operate la Legea cadastrului bunurilor imobile.
Principalele prevederi ale proiectului
l. Conform aft.34 alin. (4) al Legii cadastrului bunurilor imobile, completat
recent prin Legea 180 din 21 iulie 2076, notarea privind aplicarea /anularea
mdsurilor de asigurare in cadrul procedurii de executare se efectueazd de cdtre
executorii judecdtoregti prin acces in regim de timp real la registrul bunurilor
imobile. in acest context, a devenit necesard ajustaiea prevederilor Codului de
executare gi a Legii privind executorii judecdtoregti la reglementdrile in cauzl,.
Menliondm cd, in corespundere cu Hotdrdrea Guvemului nr. 972 din 21 decembrie
2012,,Privind aprobarea Planului de acfiuni pe anul 2013 pentru implementarea
Programului strategic de modernizare tehnologicd a guverndrii (e-transformare)"
(punctul 6 din plan) pentru executorii judecdtoregti a fost creat sistemul de acces
direct la registrul bunurilor imobile. Acest sistem informatic asigurd atdt cdutarca
gratuiti a bunurilor debitorului cdt gi inscrierea gratuiti on-line a mdsurilor de
asigurare de cdtre executorii judecdtoregti direct in registrul bunurilor imobile.
Pentru a asigura coroborarea reglementdrilor din actele legislative menfionate
se propune modificarea gi completarea Codului de executarc: art.22 lit. n) gi art. 63
alin. (1) lit. d); precum gi modificarea gi completarea Legii privind executorii
judecdtoregti: art. 7 lit. m) li art. 8 lit. dt).

2. Codul de executare gi Legea privind executorii judecdtoregti in redacfia
actuald prevdd dreptul executorului judecdtoresc ,,sd solicite gi sd primeascd gratuit pe
suport de hdrtie Si in regim on-line din partea autoritdlilor publice centrale gi locale, a
instituliilor (inclusivfinanciare), din partea altor organizalii (indtferent de lipul de proprietate gi
deforma juridicd de organizare), delindtoare de registre de stat Si de informalii relevante pentru
procedura de executare orice informalie care qr permite identificareq debitorului,a patrimoniului
sau Si a^locului afldrii lor. "
In suslinerea proiectului prezentat menfiondm c6, normele in redaclia actuald
a afi. 22 alin. (1) lit. c) din Codul de executare qi a art. 7 lit. d) din Legea privind
executorii judecdtoregti le considerdm pasibile de revizuire, av6nd in vedere cd
conform acestora, in final, cheltuielile pentru prezentarea informaliei necesare
executdrii documentului executoriu sunt suportate de altcineva dec6t de cdtre
debitorul obligaliei. Din normele respective reiese c6, dacd informa{ia este delinutd
de o entitatela autofinanlare, cheltuielile pentru prezentarea informaliei pe suport de
hdrtie sunt suportate de aceastd entitate qi nu sunt acoperite de cdtre debitorul

obligaliei.
Spre exemplu, conform datelor pe anul 2015, i.S."Cadastrt' a prestat servicii
executorilor judecdtoregti in num6r de circa 47 000 unit6{i, cheltuielile aferente prestdrii

acestor servicii constituie circa 2 mln. lei. Aceste cheltuieli sunt suportate integral de
i.S."Cudastru", diminudnd, astfel, profitul, care in rezultat duce la majorarea tarifelor
pentru serviciile prestate popula{iei.

Aceiagi situalie este gi in cazul administratorilor insolvabilitdfii, lichidatorilor.
Numdrul serviciilor prestate este de circa 800 unitdJi, cheltuielile f,rind de circa 35 mii lei.

in conformitate cu art.6 gi 8 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr. 1543-XIII din 25.02.1998, executorii judecdtoregti au dreptul la acces gratuit la
banca central6 de date a cadastrului, avAnd posibilitatea de a c6uta informa{ia despre
bunurile imobile ce apar{in debitorului. Respectiv, accesul gratuit la informafia din

cadastru le-a fost acordat executorilor judecdtoregti prin intermediul relelelor de
calcul gi telecomunicafii, astfel menlinerea normei privind accesul gratuit gi la
informafia pe suport de h0rtie este un exces.
Astfel, proiectul propune de a exclude cuvdntul ,,gratuit" din articolele 22
alin. (1) lit. c) Cod de executare, dft. 7 lit. d) al Legii privind executorii
judecdtoregti, ceia ce insemnd cd informalia va fi prezentatd" executorilor
judecdtoregti gratuit sau contra platd reiegind din legislalia ce reglementeazd
furnizarea informa{iei solicitate. Totodatd pentru a le asigura executorilor
judecdtoregti posibilitatea de a avea acces gratuit la informalia necesard executdrii
atribufiilor lor, proiectul propune de a completa articolele menlionate cu un alineat
nou, care prevede dreptul executorilor judecdtoregti de a ,dispune de ecces gratuit
la sistemele informalionale relevante, proprietate a statului, pentru oblinerea
informaliei care i-ar permite identificqrea debitorului, a patrimoniului acestuia Si a
locului aJldrii lor".
Proiectul de lege prezentat este in perfectd concordanld cu Strategia Nalionald
de dezvoltare a societdlii informalionale ,,Moldova Digitald 2020'

in

acest context proiectul vine sd pro-ou.r. exploatarea serviciilor
electronice, deja create, cdt gi si incuraj eze dezvoltarea lor. Un obiectiv relevant al

acestui proces fiind diminuarea costurilor pentru prestarea serviciilor (atdt pentru
stat, cdt gi pentru mediul de afaceri gi persoane fizice), o altd oportunitate, nu mai
pu{in importantd fiind reducerea timpului pentru primirea informatiei de la cdteva
zile,Ia cAteva minute.

Totodatd, proiectul propune ca cheltuielile pentru primirea informaliei pe
suport de h6rtie, sau sub form[ de document electronic, semnat cu semndturd
calificatd avansatd, sd fie considerate speze ale procedurii de executare. in acest
sens se propune o completare la art.37 din Codul de executare gi anume in alin. (2),
la spezele procedurii de executare, sd fie inclusd litera m) cu urmdtorul con{inut:
,,primirea informaliei de la delindtorii de registre, in alt mod decdt prin accesarea
sistemelor informalionale, in conformitate cu legislalia ce reglementeazd linerea
acestor registre".
3. Pentru a asigura minimizarea cheltuielilor pentru furnizarea informaliei din

registrul bunurilor imobile pentru administratorii procedurii de insolvabilitate si
altor administratori autorizafi, se propun completdri la art. 8 ale Legii cadastrului
bunurilor imobile, pentru a include administratorii autorizali in lista persoanelor cu
drept de a primi informalia necesard din registrul bunurilor imobile prin intermediul

relelelor de comunicalie.
insolvabilit6lii.

in

acelagi context proiectul prevede modificbri la Legea

Impactul proiectului.
Impactul prezentului proiect va consta in:

1. Aducerea

in concordanld a cadrului legislativ existent cu ultimele

modificdrile gi completbri din Legea cadastrului bunurilor imobile, operate prin
Legeanr. 180 din2l iulie 2016.
2. Promovarea exploatdrii serviciilor electronice :
3. Diminuarea costurilor pentru pdrlile implicate.
Argumen tarea economico-fi nanciari
Prezentul proiect nu necesitd cheltuieli de la bugetul public.
Respectarea transparen{ei decizionale
In scopul respectdrii prevederilor Legii rrr.239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenfa in procesul decizional, proiectul Legii a fost plasat pe pagina web
oficiald a Agenliei Relalii Funciare gi Cadastru www. ?rfc.gqv.md. compartimentul
Transparenla decizionald, directoriul Proiecte de acte legislative Si normative.
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