
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

La proiectul Legii privind completarea alineatului (1) al 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 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Cu referire la scrisoarea nr. 06/11097 din 21.11.2014, MAEIE a 

examinat proiectul de Lege privind completarea alineatului (1) al 

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 şi 

ţine să comunice următoarele. 

Prin  alin. (1) al art. 1 din Legea nr. 164 mai sus menţionată, statul 

nostru a formulat o rezervă la articolul 5 din Convenţie, în sensul 

căreia este stipulat că Republica Moldova întreţine relaţii cu Părţile 

Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii 

Generale. 

Astfel, proiectul Legii propus spre avizare, prin conţinutul său, 

vine să aducă modificări la textul rezervei. În conformitate cu 

prevederile Convenţiei de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 

23.05.1969 şi ale art.2 din Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, posibilitatea operării 

modificărilor la rezerve nu  este prevăzută, fiind doar clar reglementat 

momentul formulării rezervelor de către un stat, precum şi posibilitatea 

retragerii acestora. 

În această ordine de idei, în scopul îmbunătăţirii mecanismului 

cooperării juridice, care există  între Republica Moldova şi statele 

membre CSI, MAEIE recomandă ca Comitetului executiv al CSI să-i 

fie doar comunicată lista autorităţilor administrative corespunzătoare 

din subordinea Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova şi 

competenţele delegate  acestora în cadrul procedurii acordării 

asistenţei juridice, în scopul notificării statelor părţi la Convenţie. 

Acest fapt va presupune operarea strict pe interior a modificărilor la 

Nu se acceptă. Rezervele făcute de către 

Republica Moldova la Protocolul 

Convenţiei privind asistenţa juridică şi 

raporturile juridice în materie civilă, 

familială, şi penală, din 22 ianuarie 1993 

au fost efectuate prin act legislativ (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), respectiv în 

conformitate cu procedura stabilită,  

modificările sau completările, de 

asemenea se vor face prinr-un act 

legislativ cu aceeaşi forţă juridică. 
  



Regulamentele interne de activitate a Ministerului Justiţiei şi, după caz, 

ale subdiviziunilor administrative corespunzătoare din subordinea 

Ministerului Justiţiei. 

2. Ministerul Finanţelor Lipsă de obiecţii şi propuneri  

3. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

4. Procuratura 

Generală 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

5. Serviciul Stare Civilă Lipsă de obiecţii şi propuneri  

6. Centrul pentru 

Drepturile Omului 

din Republica 

Moldova 

Lipsă de obiecţii şi propuneri  

 

 


