
NOTA INFORMATIVA 

la proiectul Legii privind modificarea şi completarea articolului 1 din 

Legea nr. 164-XV din 4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la 

Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială, şi penală din 22.01.1993 

 

1. Cauzele care au condiţionat elaborarea proiectului, iniţiatorii şi autorii 

proiectului 

       Proiectul de lege privind modificarea şi completarea articolului 1 din Legea 

nr. 164-XV din 4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind 

asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală din 

22 ianuarie 1993 a fost elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

        Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului constituie crearea 

Agenției Servicii Publice (Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 22.05.2017 privind 

constituirea Agenţiei Serviciilor Publice), precum şi eliminarea tergiversării în  

procesul de acordare a asistenței juridice, prin implicarea mai multor autorități în 

acest proces, Ministerul Justiției fiind doar o autoritate de intermediere în 

transmiterea cererilor de asistență juridică şi a rezultatelor examinării/executării 

acestora.  

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor novatorii 

ale proiectului  

  Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, a fost semnat de către statele 

membre ale Comunităţii Statelor Independente la Moscova la  28.03.1997. 

Protocolul introduce unele modificări şi completări în Convenţia privind asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, 

de natură a îmbunătăţi mecanismul cooperării juridice dintre statele membre CSI. 
Potrivit rezervei 1 al art. 1 din Legea pentru ratificarea Protocolului la Convenţia 

privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi 

penală din 22.01.1993, Republica Moldova întreţine relaţii cu Părţile Contractante 

doar prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii Generale, iar art. 14 din 

Convenţie, expus în redacţie nouă prin Protocolul la Convenţie, reglementează că 

Părţile Contractante se obligă să expedieze una alteia, la cerere, certificatele de 

înregistrare a actelor de stare civilă, acte de studii, a stagiului de muncă şi alte 

documente. 

   Cooperarea în domeniul asistenţei juridice în baza Protocolului menţionat, 

doar numai prin intermediul autorităţilor sale centrale este una anevoioasă, cu 



durată îndelungată, fiind uneori tergiversată executarea cererilor de asistenţă 

juridică internaţională, ceea ce nu de puţine ori creează nemulțumiri din partea 

cetățenilor. 

   În scopul utilizării eficiente a prevederilor Protocolului enunţat mai sus, 

precum şi a protejării drepturilor cetăţenilor statelor contractante la Convenţia 

CSI, considerăm oportun completarea art. 1 din Legea pentru ratificarea 

Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, în sensul atribuirii unor 

competenţe de colaborare la mod direct în domeniul actelor de stare civilă, acte 

de studii, a stagiului de muncă şi alte documente, şi altor autorități naționale - 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, Agenția 

Servicii Publice şi Casa Națională de Asigurări Sociale, Ministerul Sănătății, 

Muncii şi Protecției Sociale, Serviciul Fiscal de Stat. 

   Modificarea şi completarea în cauză va contribui la facilitarea acordării 

asistenţei juridice între statele contractante la Protocolul nominalizat, pornind de 

la principiul respectării drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor, fără 

a avea ca scop abordarea problemelor specifice de ordin politic, istoric sau etnic, 

şi corespunde politicii externe şi interne promovate de Republica Moldova. 

   În ceea ce priveşte compatibilitatea modificărilor şi completărilor în relaţie 

cu alte instrumente internaţionale, deja intrate în vigoare pentru Republica 

Moldova, menţionăm că aceasta nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor 

care decurg din Convenţie şi Protocolul nominalizat. 

   Pentru implementarea modificărilor şi completărilor respective nu este 

necesară  înfiinţarea de structuri noi sau modificarea celor existente. 

   Majoritatea statelor părţi la Convenţia în cauză le-au delegat mai multor 

autorităţi naţionale să colaboreze direct cu autorităţile statelor contractante 

(Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Belarus, Republica Azerbaidjan, 

Turkmenistan, Republica Kazahstan). 

  În final, menţionăm că adoptarea prezentei legi va contribui esenţial la 

îmbunătăţirea mecanismului de conlucrare a autorităţilor naționale cu autoritățile 

statelor părţi în baza prevederilor Convenţiei privind asistența juridică şi 

raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală din 22 ianuarie 1993, şi 

în mod implicit va crea o platformă eficientă în acordarea asistenței juridice 

internaționale cetățenilor statelor părţi, în vederea respectării drepturilor acestora. 

3. Impactul proiectului 

Adoptarea prezentului proiect de lege are ca impact îmbunătățirea colaborării 

între statele părţi la Convenţie, precum şi a protejării drepturilor cetăţenilor 
implicaţi în procesul de acordare a asistenţei juridice internaţionale 

4. Fundamentarea economico-financiară 



Implementarea proiectului de faţă nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat.  

 5. Transparenţa în procesul decizional/ Coordonarea proiectului 

        În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, în rubrica: Transparenţa 

decizională, secţiunea: Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

      

 

      Ministru                                      Victoria Iftodi 

 

 

 

 
 


