
Proiect 

 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE   nr.____   

din_____________2016 

 

 

privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea 

interpreților și/sau traducătorilor 
 

În temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 264 -XVI din 11 decembrie 2008 

privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al 

Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, 

instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (cu privire la 

statutul, autorizarea și organizarea activității de interpret și traducător în sectorul justiției, 

în vigoare la data de 27.05.2016), (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 

317-323/27, art. 547), 

  

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1.Se aprobă Lista limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea 

interpreților și/sau traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de 

Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti, conform anexei. 

2. Se împuternicește Ministerul Justiției cu dreptul de a modifica lista limbilor 

orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreților și/sau traducătorilor antrenaţi 

de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele 

procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi 

şi de executorii judecătoreşti.  

 

PRIM-MINISTRU                                                                     

 

Contrasemnează:  

 

Ministrul justiţiei                                                                        

 



 

Anexă  

la Hotărîrea Guvernului  

                                                                                           nr.             din                        2016 

 

Lista limbilor orientale ori rar folosite pentru autrorizarea interpreților 

și/sau traducătorilor     

      
1. Limba africană                           (Africa) 

2. Limba Albaneză                         (Albania) 

3. Limba arabă                               (Arabia Saudită) 

4. Limba armeană                         (Armenia) 

5. Limba azerbaijană                    (Azerbaijan) 

6. Limba bască                               (Spania) 

7. Limba bengali                            (Bangladesh) 

8. Limba belarusă                          (Belorusia) 

9. Limba bosniacă                          (Bosnia) 

10. Limba bulgară                            (Bulgaria) 

11. Limba catalană                           (Catalonia, Spania) 

12. Limba cehă                                  (Cehia) 

13. Limba chineză                             (China) 

14. Limba coreeană                          (Coreea) 

15. Limba creolă haitiană                (Haiti) 

16. Limba croată                               (Croaţia) 

17. Limba daneză                              (Danemarca) 

18. Limba ebraică                              (Israel) 

19. Limba estonă                               (Estonia) 

20. Limba filipineză                           (Filipine) 

21. Limba finlandeză                         (Finlanda) 

22. Limba greacă                                (Grecia) 

23. Limba georgiană                          (Georgia) 

24. Limba hindi                                   (India, Pakistan) 

25. Limba idiş                                      (Israel) 

26. Limba indoneziană                      (Indonezia) 

27. Limba irlandeză                            (Irlanda) 

28. Limba islandeză                            (Islanda) 

29. Limba japoneză                            (Japonia) 

30. Limba kazahă                                (Kazahstan) 

31. Limba lituaniană                           (Lituania) 

32. Limba macedoniană                    (Macedonia) 

33. Limba maghiară                            (Ungaria) 

34. Limba malaeză                              (Malaezia) 

35. Limba malteză                               (Malta) 

36. Limba mongolă                              (Mongolia) 

37. Limba neerlandeză                        (Olanda) 

38. Limba nepaleză                              (Nepal) 

39. Limba norvegiană                          (Norvegia) 



 

 

40. Limba persană                                (Iran, Afganistan, Tadjikistan) 

41. Limba poloneză                              (Polonia) 

42. Limba portugheză                          (Portugalia) 

43. Limba pungiabi                               (India) 

44. Limba sîrbă                                     (Serbia, Bosnia, Herțegovina și Muntenegru) 

45. Limba slovacă                                 (Slovacia) 

46. Limba slovenă                                 (Slovenia) 

47. Limba somaleză                              (Somali, Africa) 

48. Limba suedeză                                (Suedia) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Serbia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bosnia_%C8%99i_Her%C8%9Begovina
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muntenegru

