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Către: Olesea STAMATE 
Președinte 
Comisia parlamentară juridice, numiri și imunități 
 

Copie: Natalia GAVRILIȚA 
Prim-ministrul Republicii Moldova 
 

 Sergiu LITVINENCO 
Ministrul Justiției 
 

Nr. 8 din 27 ianuarie 2023 
 
Ref.: Avizul Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului de lege 
privind taxa de stat (nr. 484/2022) 
 
Stimată doamnă Președintă, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham” sau „Asociație”). 
 
Prin prezenta, supunem atenției dumneavoastră comentariile asociației asupra proiectului de lege privind 
taxa de stat (nr. 484/2022). 
 

- Analiza Impactului de Reglementare și transparența în procesul decizional 
 
Proiectul legii taxei de stat, votat pe 29 decembrie 2022 în prima lectură, este unul cu impact major asupra 
activității de întreprinzător având în vedere că majoritatea litigiilor între întreprinzători sau întreprinzători 
și consumatori se soluționează pe cale judiciară.  
 
Cu referire la acest aspect, considerăm că asociațiile reprezentative ale întreprinzătorilor urmau a fi 
corespunzător consultate începând cu etapa de inițiere a elaborării proiectului de lege. 
 
Deoarece proiectul de lege are impact semnificativ asupra cheltuielilor de suportat în procesul desfășurării 
afacerilor, solicităm autorilor să elaboreze analiza impactului de reglementare care să însoțească proiectul 
de lege. 
 
Obligația autorităților publice de elaborare a analizei impactului de reglementare este prescrisă în calitate 
de principiu de reglementare a activității de întreprinzător în art. 4 și art. 13 legea nr. 235/2006 cu privire 
la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. 
 
Aceeași obligație este prescrisă și în art. 25 alin. (2) din legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
 
Mai mult decât atât, obligația de elaborare a studiului de cercetare mai există datorită prevederilor cu 
impact asupra bugetului (majorarea încasărilor), urmând a se realiza conform metodologiei de analiză ex 
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ante aprobate de către Guvern prin intermediul hotărârii nr. 23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei 
de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative. 
 
Considerăm că nota informativă conține doar unele afirmații declarative precum că proiectul de lege are 
ca scop actualizarea taxelor de stat la nivelul economiei actuale, dar și pentru acoperirea serviciilor minime 
oferite de instituțiile publice. 
 
Autorii nu au indicat în niciun fel cum mărimea taxei de stat este corelată cu indicatorii economici curenți 
și de ce anume cuantumul propus poate acoperi cheltuielile suportate de instituțiile publice. 
 
De asemenea, în nota informativă nu este indicat care sunt cheltuielile suportate din bugetul de stat 
pentru soluționarea litigiilor. 
 
Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative 
aprobată prin hotărârea Guvernului nr. 23/2019 reprezintă un instrument recunoscut, care, o dată 
elaborat, poate garanta existența standardelor de calitate la elaborarea actelor normative. 
 
Asociația nu susține astfel inițiativele care ignoră principiul de elaborare a analizei impactului de 
reglementare și nu conține argumentări bazate pe dovezi, date și estimări, în conformitate cu 
reglementările naționale care implementează bunele practici internaționale recunoscute și demult 
aplicate1, mai ales ținând cont de amploarea noilor reglementări asupra activității tuturor agenților 
economici, dar și societății în general. 
 
Mai mult decât atât, mediul de afaceri consideră că autorii, pentru a alege în favoarea unei sau altei 
opțiuni de reglementare, urmează să analizeze cum cuantumul noilor taxe se compară cu taxele percepute 
în state a cărui model de reglementare se dorește a fi preluat (dacă există o așa intenție) sau state care 
sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare după număr al populației, dezvoltare economică (orice alte 
criterii). 
 
Cu titlu de exemplu, mai jos prezentăm câteva exemple care demonstrează că noul cuantum al taxelor nu 
în toate cazurile este mai mic sau comparabil cu taxele din statele care sunt mai dezvoltate în plan 
economic. 
 
În România2, pentru cererile evaluabile în bani se păstrează sistemul cotei procentuale, astfel că taxa se 
calculează proporțional şi progresiv, în funcție de valoarea obiectului acțiunii sau cererii, precum urmează: 

a) până la valoarea de 500 RON - 8%, dar nu mai puțin de 20 RON; 
b) între 501 RON și 5000 RON - 40 RON + 7% pentru ce depășește 500 RON;  
c) între 5001 RON și 25 000 RON - 355 RON + 5% pentru ce depășește 5000 RON;  
d) între 25 001 RON și 50 000 RON - 1.355 RON + 3% pentru ce depășește 25 000 RON;  
e) între 50 001 RON și 250 000 RON - 2.105 RON +2% pentru ce depășește 50 000 RON;  
f) peste 250 000 RON - 6105 RON + 1% pentru ce depășește 250 000 RON. 

 

 
1 https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm  
2 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/149314 
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De asemenea, sunt stabilite mărimi diferite a taxei în cazul acțiunilor posesorii, în materia partajului 
judiciar, în acțiuni de valoare redusă, etc. 
 
În Estonia3, acțiunile evaluabile în bani, sunt taxate în sumă fixă. În cazul litigiilor cu valoarea acțiunii de 
500000 EUR, taxa de stat fiind relativ mică, de 3400 EUR (aproximativ 70 000 MDL), precum urmează4: 
 

Valoarea acțiunii (EUR) Taxa de stat (EUR) 

350 75 

500 100 

750 125 

1000 175 

1500 200 

2000 225 

2500 250 

3000 275 

3500 300 

4000 325 

4500 350 

5000 400 

6000 425 

7000 450 

8000 475 

9000 500 

10 000 550 

12 500 600 

15 000 650 

17 500 700 

20 000 750 

25 000 900 

50 000 1000 

75 000 1100 

100 000 1200 

150 000 1500 

200 000 1800 

250 000 2100 

350 000 2700 

500 000 3400 

 
 
 

 
3 https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511022015002/consolide 
4 https://www.riigiteataja.ee/tolkelisa/5110/2201/5002/lisa1.pdf# 
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În Letonia5, pentru acțiunile și cererile evaluabile în bani, este aplicată taxa progresivă: 
 

a) până la valoarea de 2134 EUR - 15%, dar nu mai puțin de 70 EUR; 
b) între 2135 EUR și 7114 EUR – 320 EUR + 4% pentru ce depășește 2134 EUR;  
c) între 7115 EUR și 28.457 EUR – 520 EUR + 3.2% pentru ce depășește 7114 EUR; 
d) între 28 458 EUR și 142 287 EUR – 1200 EUR + 1.6% pentru ce depășește 28 457 EUR;  
e) între 142 288 EUR și 711 435 EUR – 3025 EUR +1% pentru ce depășește 142 287 EUR;  
f) peste 711 435 EUR – 8715 EUR + 0,6% pentru ce depășește 711 435 EUR. 

 
În Lituania6, în litigiile patrimoniale, se aplică următoarele taxe: 
 

a) până la valoarea de 30 000 EUR - 3%, dar nu mai puțin de 20 EUR; 
b) între 30 000 EUR și 100 000 EUR – 900 EUR + 2% pentru ce depășește 30 000 EUR;  
c) peste 100 000 EUR – 2300 EUR + 1% pentru ce depășește 100 000 EUR. 

 
Valoarea totală a taxei de stat în litigiile patrimoniale nu poate depăși 15.000 EUR. 
 
Având în vedere cele menționate, fără a pune la îndoială oportunitatea intervenției, solicităm 
respectuos elaborarea și prezentarea analizei impactului de reglementare care să însoțească proiectul 
de lege și desfășurarea consultărilor publice efective cu părțile interesate într-un termen și mod care ar 
fi suficient pentru discutarea unui proiect de lege de o așa importanță. 
 

- Mijloacele utilizate pentru soluționarea problemei identificate 
 
Din conținutul notei informative înțelegem că proiectul legii taxei de stat este promovat pentru 
actualizarea cuantumului taxelor de la stat în vederea asigurării echilibrului bugetar, garantării unui 
serviciu public calitativ și responsabilizării participanților la proces. 
 
Acest scop este clar și necesar. Credem totuși că autorii ar trebui să identifice și alte opțiuni de soluționare 
a problemei identificate. Doar majorarea cuantumului taxei de stat nu pare a fi unica opțiune posibilă, mai 
ales dacă aceasta, în vederea atingerii scopului propus, este pe alocuri disproporționată și poate împovăra 
nejustificat activitatea tuturor participanților în proces, fiind la limita atingerii drepturile și garanțiilor 
procedurale. 
 
Menționăm că actualul cadru normativ deja consacră unele mijloace necesare realizării scopului propus. 
Deseori aceste pârghii nu sunt puse în aplicare chiar de către instanțele de judecată la examinarea 
cauzelor civile. Lipsa punerii în aplicare a regulilor de procedură civilă deja consacrate în Codul de 
procedură civilă creează impresia ineficienței regulilor respective.  
 
Printre astfel de mijloace legale existente se numără spre exemplu: 

- Rolul diriguitor al instanței judecătorești în proces (art. 9 CPC) 
- Dreptul instanțelor judecătorești de a aplica sancțiuni procedurale (art. 10 CPC) 

 
5 Art. 34, alin. (1), pct. 1, <https://likumi.lv/ta/en/id/50500-civil-procedure-law>. 
6 Art. 80, <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/xKksbUjROp>. 
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- Obligația participanților la proces de a se folosi cu bună-credință de drepturile lor procedurale, iar 
în cazul abuzului de aceste drepturi sau al nerespectării obligațiilor procedurale, aplicându-se 
sancțiunile prevăzute de legislația procesuală civilă (art. 56 alin. (3) CPC) 

- Regula examinării cauzelor civile în termen rezonabil (art. 4, 192, 371 CPC) 
- Dreptul instanței judecătorești de a desfășura procesul în lipsa participanților la proces, dacă 

aceștia au fost citați legal (art. 203 alin. (1) CPC) 
- Dreptul instanței de a aplica participantului la proces a unei amenzi de până la 50 de unități 

convenționale, dacă constată că participantul la proces sau reprezentantul lui formulează alte 
cereri sau demersuri decât cele prevăzute la art. 185 alin. (3) ori adresează repetat cereri sau 
demersuri cu rea-credință, ori acestea sunt vădit neîntemeiate sau sunt formulate cu scopul 
tergiversării examinării cauzei  (art. 203 alin. (2) CPC) 

- Regula amânării pentru o singură dată a ședinței de judecată, la solicitarea întemeiată a 
participantului la proces, în legătură cu neprezentarea motivată a reprezentantului acestuia (art. 
206 alin. (5) CPC) 

- Posibilitatea examinării cauzei în lipsa pârâtului, dacă pârâtul, înștiințat legal despre locul, data şi 
ora ședinței de judecată, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat instanței motivul 
neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de instanță ca fiind neîntemeiate, sau dacă 
pârâtul nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa (art. 206 alin. (3) CPC) 

- Examinarea apelului în lipsa participanților la proces citați legal despre locul, data și ora ședinței 
(art. 379 alin. (2) CPC) 

 
Mai precizăm că din punct de vedere practic sunt des întâlnite cazurile când ședințele de judecată se 
amână chiar de către instanța judecătorească, prin ignorarea normelor imperative în vigoare care servesc 
la realizarea scopului asigurării celerității examinării cauzelor.  
 
Mai menționăm că actul de justiție precar se datorează și emiterii hotărârilor de judecată fără o motivare 
clară și pe înțeles, din care nu rezultă rațiunea admiterii sau respingerii solicitărilor. 
 
Normele indicate demonstrează că îmbunătățirea actului de justiție nu poate avea loc exclusiv prin 
instituirea unor taxe de stat noi sau majorarea după criterii neclare a cuantumurilor taxelor de stat 
existente.  
 

- Taxa de timbru 
 
Proiectul de lege prevede că taxa de timbru reprezintă suma percepută la contul instanței de judecată, de 
la persoanele fizice și juridice, pentru toate cauzele civile, de contencios administrativ, precum și pentru 
contestațiile împotriva procesului-verbal și deciziilor agenților constatatori în procesele contravenționale. 
Taxa de timbru este nesusceptibilă de scutire, amânare sau eșalonare. 
 
În nota informativă care însoțește proiectul de lege nu se explică destul de clar care este necesitatea 
introducerii respectivei taxe, fiind scris că de aceasta sunt scutite doar autoritățile publice în cadrul 
proceselor de contencios administrativ. Considerăm că introducerea acestei categorii noi de taxe ar putea 
contribui la existența unor impedimente pentru persoanele care doresc să purceadă pe calea judiciară la 
soluționare divergențelor pe care le au, mai ales atunci când există o dispută împotriva statului unde 
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persoanele de drept privat nu se află pe picior de egalitate cu agenții publici care, până la faza judiciară, 
beneficiază de numeroase drepturi de care agenții economici privați nu se pot bucura. 
 
Unele opinii, care consideră aspectele legate de taxa de timbru ca fiind exagerate, susțin și invocă inclusiv 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care a emis mai mult hotărâri prin care a constatat 
încălcarea dreptului la un proces echitabil anume pentru interzicerea scutirii taxei de stat. În cauza 
Malahov c. Moldovei, Curtea a conchis că instanțele judecătorești naționale nu au efectuat o examinare 
adecvată a capacității reclamantului de a plăti taxele de stat şi nu au răspuns la argumentul lui precum că, 
datorită naturii pretențiilor sale, el avea dreptul la o scutire. Mai mult, taxa de stat solicitată de la 
reclamant a fost în mod vădit excesivă în comparație cu resursele lui la acea dată. 
 
În cauza Beian c. României, reclamanții s-au plâns că au fost lipsiți de dreptul de a avea acces la un tribunal, 
din cauza respingerii acțiunii lor pentru neplata taxei de timbru, a cărei sumă era excesivă şi nejustificată. 
Pe de altă parte, ei au apreciat că se găseau într-o situație de inferioritate în procedura față de partea 
intimată care, făcând parte din administrația statului, era scutită de plata taxei de timbru.  
 
Curtea a mai reiterat că valoarea cheltuielilor, apreciată în lumina circumstanțelor unei cauze date, 
inclusiv solvabilitatea reclamantului şi faza procedurală în care i se impune restricția în cauză, sunt factori 
de care trebuie ținut seama spre a se stabili dacă partea interesată a beneficiat de dreptul său de acces la 
o instanță, sau dacă, din cauza sumei cheltuielilor, accesul la o instanță a fost restrâns într-o măsură încât 
dreptul a fost atins în chiar substanța sa (Tolstoy-Miloslavsky pp. 80-81, pct. 63 şi următoarele, şi Kreuz, 
pct. 60). 
 
În speța Beian c. României, taxa datorată s-ar ridica la în jur de 330 euro (EUR). Această sumă era evident 
foarte ridicată ținând seama de situația concretă a reclamanților fiindcă reprezenta mai mult de dublul 
totalului veniturilor lunare ale familiei. În plus, era cazul să se țină seama de faptul că veniturile 
reclamanților pensionari erau inferioare salariului mediu net în România la momentul faptelor, anume 
119 EUR. Ca urmare, Curtea a apreciat că valoarea taxei reprezenta o sarcină excesivă pentru reclamanți 
şi că era greu de imaginat cum ar fi putut ei să-şi procure prin mijloace proprii suma impusă. 
 
În cauza Tudor Comerț c. Moldovei, luând în considerație suma pretinsă, taxa de stat cerută şi omisiunea 
instanțelor judecătorești naționale de a stabili capacitatea întreprinderii reclamante de a plăti taxa de stat, 
Curtea a conchis că dreptul întreprinderii reclamante de acces la o instanță a fost, în mod efectiv, limitat 
până la punctul în care acesta a devenit iluzoriu. 
 
În cauzele Kreuz împotriva Poloniei și Weissman și alții împotriva României, Curtea a statuat că nu exclude 
posibilitatea ca interesele unei bune administrări a justiției să poată justifica impunerea unei restricții 
financiare în accesul unei persoane la justiție. În pofida marjei de apreciere de care dispune statul în 
aceasta materie, Curtea a subliniat că limitarea dreptului de acces la un tribunal nu este compatibilă cu 
prevederile art. 6 alin. 1 din Convenție decât dacă prin aceasta se urmărește un scop legitim şi dacă exista 
un grad rezonabil de proporționalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat. 
 
Autorii trebuie să argumenteze în ce măsură aceste condiții au fost luate în calcul, ținând cont de 
obiecțiile conceptuale prevăzute în aviz. 

https://msign.gov.md/


 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

Din perspectiva practică a lucrărilor, menționăm că, ținând cont de prevederile proiectului de lege, în cazul 
unui proces de încasare a datoriei, în valoare de 10 000 de lei, reclamantul (având în vedere prevederile 
legii în vigoare) trebuie să achite taxa de stat în valoare de 3% din valoarea acțiunii, ceea ce constituie 300 
lei, iar conform proiectului de lege: 250 + 4%, ceea ce constituie 650 lei, plus taxa de timbru 200 lei, total 
spre achitare 850 lei, pentru o viitoare posibilă încasare de 10 000 lei. 
 

- Punctele 1.1.1. – 1.1.4. din Anexa 1 
 
Cu referire la cuantumurile taxei de stat prevăzute la punctele 1.1.1. – 1.1.4. din Anexa 1, reiterăm 
solicitarea de elaborare și prezentare a analizei impactului de reglementare care să însoțească proiectul 
de lege, prezentarea studiilor privind cuantumurile existe în alte state și calculelor referitoare la încasările 
și cheltuielile de suportat în urma aplicării noilor taxe, precum și modul în care cuantumul concret va 
contribui la soluționarea problemei invocate. 
 
În lipsa unor date empirice, atât propunerile autorilor, cât și propunerile părțile interesate, vor reprezenta 
doar presupuneri sau opinii subiective. 
 
În calitate de propunere suplimentară, sugerăm autorilor considerarea opțiunii ca, pentru cererile cu 
valoare redusă, valoarea taxei de stat să fie calculată dintr-un procent mai mic decât pentru cererile ce 
vor fi examinate în procedură generală sau specială. 
 
Motivăm această propunere prin faptul că, cererile cu valoare redusă presupun o procedură mai simplă 
de examinare în instanța de judecată, fără ședințe de judecată, fără a fi efectuată înregistrarea audio, fără 
redactarea procesului-verbal al ședinței de judecată. Având în vedere că instanța de judecată parcurge un 
proces simplificat de la momentul înregistrării cererilor cu valoare redusă până la momentul adoptării 
dispozitivului hotărârii de judecată, acest proces nu necesită cheltuieli și eforturi sporite, fiind oportun 
micșorarea procentului din care se va calcula valoarea taxei de stat.  
 

- Punctele 1.19 – 1.21 și 1.25- 1.33 din Anexa 1 
 
Proiectul de lege prevede că se impune cu taxă de stat fiecare acțiune, cerere sau act de procedură 
efectuat în primă instanță cât și în căile de atac, pentru cererile de contestare a actelor și acțiunilor 
executorului judecătoresc, precum şi pentru eliberarea de către instanța judecătorească a copiilor 
(duplicatelor) de pe documente, conform Anexei nr. 1. 
 
Taxele de stat prevăzute pentru depunerea cererilor de chemare în judecată cu caracter patrimonial și 
exercitarea căilor de atac constituie o plată eficientă, echitabilă și suficientă pentru întreg ansamblul de 
acțiuni procesuale pe care instanțele judecătorești sunt îndrituite să le îndeplinească pe parcursul 
examinării cauzei intentate la cererea respectivă a justițiabilului. 
 
Introducerea unor taxe pentru fiecare acțiune, cerere sau act de procedură va îngreuna procedura în fața 
instanței de judecată și reprezintă impedimente serioase pentru accesul la justiție și exercitarea 
drepturilor procedurale garantate de lege. 
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A se avea în vedere în special următoarele norme discutabile: 
(a) cererile de recurs împotriva încheierilor judecătorești emise la faza primirii cererii (1.19) 
(b) pentru cererile de recurs împotriva încheierilor judecătorești prin care nu este finalizat un proces 
(1.20) 
(c) cererile de revizuire a hotărârilor instanțelor judecătorești - 25% din taxa de stat calculată și plătită 
în prima instanță 
 
Revizuirea reprezintă o cale de atac retractară, dreptul de a înainta cerere de revizuire se limitează la 
situațiile expres prevăzute de Codul de procedură civilă.  
 
Menționăm că pot fi supuse revizuirii actele judecătorești care au rămas definitive și irevocabile (inclusiv 
decizii pronunțate de instanța de apel/de recurs).  
 
Cuantumul taxei de stat achitat de reclamant în prima instanță nu este echivalent cu taxa percepută 
pentru depunerea cererilor de apel/recurs, iar hotărârile judecătorești definitive și irevocabile pot fi cele 
pronunțate în apel/recurs.  
 
Astfel, calcularea taxei de stat pentru cererea de revizuire din cuantumul taxei achitate în prima instanță 
nu este echitabilă. Or, valoarea din decizia supusă revizuirii se întâmplă să fie mai mică decât valoarea 
acțiunii reclamantului.   
 
Deseori persoana revizuentului diferă de persoana reclamantului care a înaintat acțiunea în instanța de 
judecată. Or, unul dintre cazurile depunerii cererii de revizuire este acel al persoanei care nu a fost atrasă 
în proces, deși hotărârea instanței judecătorești afectează drepturile și interesele sale legitime.  
 
Revizuentul care nu a participat la proces, nici nu are dreptul apriori să facă cunoștință cu dosarul, motiv 
pentru care nu va cunoaște cuantumul taxei de stat achitat în prima instanță.  
 
Menționăm că justițiabilul are dreptul de a solicita scutirea de plata taxei de stat, însă cererea ar putea fi 
respinsă pentru faptul că primul încasează venituri care i-ar permite la prima vedere achitarea taxei de 
stat. Însă existența venitului lunar al justițiabilului nu presupune automat și posibilitatea suportării taxei 
judiciare în cuantum majorat.  
 
În acest sens, rezultatul perceperii taxei de 25% ar fi dezechilibrul raporturilor juridice, încălcarea ordinii 
sociale prin restrângerea dreptului la corectarea erorilor judiciare.  
 
(d) cererile de audiere a martorilor, experților, specialiștilor (1.25) 
Această taxă este neîntemeiată, persoana fiind limitată în dreptul de a se apăra prezentând proba cu 
martori, având în vedere cheltuielile de suportat. 
 
Potrivit art. 117 alin. (2) din Codul de procedură civilă,  în calitate de probe în cauze civile se admit 
elementele de fapt constatate din explicațiile părților şi ale altor persoane interesate în soluționarea 
cauzei, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile 
experților. 
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(e) cererile de amânare a ședințelor de judecată (1.26) 
 
Amânarea procesului se admite doar în cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă, care sunt limitate. 
 
Orice achitare a unei taxe pentru depunerea cererii de amânare a procesului ar putea trezi o încredere a 
părții asupra faptului că, cererea fiind achitată, cu precizie ar trebui să fie admisă.  
 
Cât privește scutirea de la achitarea taxei pentru înaintarea cererilor de amânare a ședințelor de judecată, 
atragem atenția asupra faptului că, proiectul de lege prevede doar câteva situații ce ar permite scutirea 
de la plata acesteia. 
 
(f) cererile de recuzare - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea (1.27) 
Aplicarea taxei îngrădește părțile litigante în dreptul de a înainta propuneri de recuzare chiar și în situația 
în care sunt evidente temeiuri și este foarte vizibilă imparțialitatea judecătorului. 
 
Reglementarea unei astfel de taxe ar putea veni în contradicție cu prevederile art. 50-54, art. 151 și art. 
185 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 
 
(g) cererile de strămutare a cauzei (1.28)  
În situațiile în care conform prevederilor legislației în vigoare este prevăzută expres necesitatea 
strămutării cauzei dintr-o instanță la alta, nu este corect ca aceste cheltuieli să fie puse pe seama părților 
în proces. 
(h) cererile de repunere în termen (1.29) 
Având în vedere prevederile art. 116 din Codul de procedură civilă, considerăm inoportună aplicarea taxei 
pentru depunerea cererii de repunere în termen, în situațiile în care omiterea termenului are la bază un 
motiv întemeiat și au fost prezentate probe corespunzătoare în susținerea solicitării de repunere în 
termen. 
 
(i) Pentru cereri de decădere din drepturi pentru neîndeplinirea în termen a unui act de procedură (1.30)  
 
(j) Pentru cererile în legătură cu asigurarea acțiunii (1.31)  
Referitor la taxa în sumă de 400 lei prevăzută la pct. 1.31 menționăm că, prin neexecutarea obligațiilor 
asumate de către pârât, sunt afectate drepturile reclamantului, cauzate impedimente în activitate, 
cheltuieli și pierderi financiare (în cazul persoanelor juridice), iar din pct. 1.31 rezultă că, reclamantul 
necătând la faptul că deja este prejudiciat prin acțiunile sau inacțiunile pârâtului, acesta trebuie să mai 
achite suplimentar și taxa prevăzută, pentru a se asigura că până la examinarea cauzei civile, pârâtul nu 
va întreprinde careva măsuri ce ulterior ar duce la imposibilitatea executării hotărârii judecătorești  
pronunțate în favoarea reclamantului. 
 
(l) Pentru cererile privind accelerarea procesului (1.32)  
Considerăm că introducerea taxei de 100 lei pentru cererile de accelerare a procesului, contravine 
prevederilor art. 192 din Codul de procedură civilă, care prevede că în situația în care, la judecarea unei 

https://msign.gov.md/


 

Document semnat electronic. Pentru verificarea semnăturii a se accesa: https://msign.gov.md 

cauze concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanții la proces pot adresa 
instanței care examinează cauza în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei.  
 
În situația în care este evidentă existența riscului de a fi încălcat termenul rezonabil de examinare a cauzei, 
părțile vor fi limitate în dreptul de a solicita accelerarea procedurii de judecare a cauzei. 
 
(m) cererile privind explicarea hotărârilor (1.33) 
Respectiva taxă este considerată neîntemeiată deoarece multe hotărâri de judecată sunt pronunțate fără 
o motivare clară și pe înțeles, din care nu rezultă rațiunea admiterii sau respingerii solicitărilor. 
Participanții la proces nu urmează a fi lezați în dreptul de a solicita explicarea unor astfel de hotărâri. 
 
Potrivit art. 251 alin. (1) din Codul de procedură civilă, dacă sunt necesare explicații referitor la sensul, 
extinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii sau dacă hotărârea cuprinde dispoziții contradictorii, 
instanța emitentă, la cererea participanților la proces sau a executorului judecătoresc, dă explicații asupra 
dispozitivului ori omite dispozițiile contradictorii fără a modifica cuprinsul hotărârii. 
 
Mai mult decât atât, cuantumul acestor taxe nu a fost argumentat în niciun fel. 
 
Operatorii economici din economia națională gestionează multiple dosare, iar operatorii economici mari 
– uneori sute de dosare,  în cadrul cărora este necesară efectuarea unor acțiuni procesuale, iar stabilirea 
unei taxe pentru fiecare din cererile respective va reprezenta o împovărare excesivă a procesului, ceea ce 
va duce inclusiv la ridicare pretențiilor nejustificate față de partea perdantă și majorarea cheltuielilor de 
suportat. 
 
Taxarea fiecărei cereri în procedura judiciară afectează în mod direct principiul egalității părților în 
drepturile procedurale, ținând cont de implicațiile financiare pe care le are, egalitatea trebuind să fie 
garantată prin lege și asigurată de către instanță prin crearea posibilităților egale, suficiente şi adecvate 
de folosire a tuturor mijloacelor procedurale pentru susținerea poziției asupra circumstanțelor de fapt şi 
de drept, astfel încât nici una dintre părți să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă (art. 26 din Codul de 
procedură civilă) (i.e. principiul egalității armelor). 
 
Considerăm deci inadmisibil perceperea taxei de stat pentru exercitarea drepturilor procedurale și 
distorsionarea activităților desfășurate în fața instanțelor de judecată. 
 
Având în vedere cele menționate, propunem excluderea acestor prevederi nejustificate și 
împovărătoare din anexa nr. 1 și ajustarea corespunzătoare a art. 3 alin. (1). 
 
Asociația apreciază eforturile autoritățile publice de îmbunătățire a actului de justiție, mai ales având 
în vedere existența pe lângă asociație a unei Curți de arbitraj comercial și existența direcției strategice 
de activitate legată de promovarea mijloacelor alternative de soluționare a litigiilor. 
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Totuși, în continuare optăm pentru discuții deschise și intervenții echilibrate, fapt pentru care 
considerăm că proiectul nu urmează a fi promovat în regim de urgență (așa cum se menționează în nota 
informativă), ci necesită în continuare a fi îmbunătățit luând în calcul propunerile din prezentul aviz. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și rămânem în așteptarea viitoarelor consultări publice. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
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