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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea  

modelului cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul soților 

 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la 

elaborarea proiectului 

Proiectul Ordinului ministrului justiției cu privire la aprobarea modelului cererii de 

desfacere a căsătoriei prin acordul soților este elaborat de către Ministerul Justiției 

în colaborare cu membrii Consiliului Camerei Notariale. 

2. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ 

și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect a fost elaborat în vederea implementării prevederilor art. 41 

alin. (2) din Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, potrivit cărora, 

Ministerul Justiției aprobă modelul cererii de desfacere a căsătoriei prin acordul 

soților.  

În situațiile în care între soții care doresc să divorțeze nu există aspecte 

litigioase cu privire la participarea la educaţia, întreţinerea copiilor minori comuni, 

la stabilirea domiciliului acestora, privind plata pensiei de întreţinere a soţului sau 

partajul averii comune dobândite în perioada căsătoriei, legiuitorul a prevăzut 

posibilitatea desfacerii căsătoriei la notar, prin depunerea unei cereri scrise. 

Astfel, prin intermediul proiectului se consacră un model unic al cererii de 

desfacere a căsătoriei prin acordul soților, care va asigura uniformizarea/ 

standardizarea procedurii date, prin stabilirea unui set imperativ de informații 

exacte și detaliate care urmează a fi prezentate notarului și va exclude posibilitatea 

de solicitare arbitrară de către notar, de la caz la caz, a informației necesare pentru 

desfacerea căsătoriei. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea 

elementelor noi 

Proiectul Ordinului ministrului justiției stabilește modelul cererii de desfacere 

a căsătoriei prin acordul soților, care urmează a fi depusă în formă scrisă de unul 

sau de ambii soți, oricărui notar, în vederea desfacerii căsătoriei.   

În acest sens, cererea de desfacere a căsătoriei vizează, după caz, informațiile 

declarate de către soți privind realizarea acordului referitor la modul de participare 

la educaţia și întreținerea copiilor minori comuni, la stabilirea domiciliului acestora, 

la plata pensiei de întreţinere a copiilor minori, a soţului/soției sau la partajul averii 

comune dobîndite în perioada căsătoriei. 

De asemenea, modelul cererii de desfacere a căsătoriei include și informația 
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despre faptul aducerii la cunoștință de către notar a prevederilor art. 42 alin. (1) din 

Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială, care stipulează expres cazurile de 

respingere a acestei cereri.  

4. Fundamentarea economico-financiară  

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din 

bugetul de stat. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

 Proiectul Ordinului ministrului justiției nu va necesita modificarea altor acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului justiției este plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiției, www.justice.gov.md, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare.  

 

 

 

Secretar de stat                                                  Nicolae EŞANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


