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Cu privire la modificare^ punctului 3 din Regulamentul cu privire la mlrimea qi modul
de remunerare a avocafilor pentru acordarea asistenfei juridice calificate garantate de stat,
aprobat prin Hotlrirea Consiliului Nafional pentru Asistenfa Juridicl Garantatil de Stat
nr.22 din L9 decembrie 2008

in temeiul art. 12 alin.(z) lit. i) din Legea nr. 19812007 cu privire la asistenJa juridicd
garantatd de, stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 757-160, art. 614),
Consiliul Na{ional pentru Asistenla Juridicd Garantatd de Stat HOfAnASff :
1. Punctul 3 din Regulamentul cu privire la mdrimea gi modul de remunerare a avocalilor
pentru acordarea asistentei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotdrdrea Consiliului
Nalional pentru Asistenfa Juridic[ Garantatd de Statnr.22 din 19 decembrie 2008, (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova,2009, nr.10-11, art. 29), inregistrat la Ministerul Justiliei al
Republicii Moldova cu nr.640 din 16 ianuarie2009, cu modificdrile ulterioare, se modificd dupd
cum urmeazd:
1) in dispozifie, textul ,,cu20 de lei" se substituie cu textul ,,cu 30 de lei";
2) La subpunctul 2) litera b), dupd cuvintele ,,institulii penitenciare" se completeazd cu
cuvintele ,,centre de detenlie pentru minori gi tineri", iar dup[ cuvintele ,,Centrul Na]ional
Anticorupfie" se completeazd cu cuvintele ,,Ei Centrul de plasament temporar al strdinilor";
3) Se completeazd cu subpunctul 33) cu urmdtorul cuprins:
"33) 5 unitdli convenlionale pentru participarea avocatului la interviul solicitantului de azll
realizat in cadrul Biroului Migralie qi AziI al Ministerului Afacerilor Interne, fie in cadrul
penitenciarului sau Centrului de plasament temporar al strdinilor sau alte institulii similare in
care se afld beneficiarul de asistenfd juridicd solicitant de azil.";
4) Subpunctul 4) se completeazd cu o noud propozilie, cu urmdtorul cuprins:
,,Aceastd prevedere se aplicd gi in caz de respingere integrald a demersului
procurorului privind aplicarea sau prelungirea mdsurii preventive sub formd de arest la
domiciliu sau arest preventiv, precum $i pentru respingerea integrald a demersului Biroului
Migra(ie gi Azil al Ministerului Afacerilor Interne privind luarea in custodie publicd a

strdinului;"
cii Moldova.
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