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NOTĂ INFOMATIVĂ 

 

la proiectul Ordinului Ministrului Justiţiei cu privire la aprobarea formularului 

Procesului-verbal cu privire la contravenţie 
 

1.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite. 

Proiectul ordinului Ministerului Justiţiei cu privire la aprobarea formularului 

Procesului-verbal cu privire la contravenţie a fost elaborat în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor art. 4211 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova 

nr. 218 din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr. 13-19, art. 29). 

2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi. 

Prin proiectul ordinului Ministerului Justiţiei cu privire la aprobarea 

formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie se aprobă modelul 
formularului tipizat al Procesului-verbal cu privire la contravenţie şi Instrucţiunea 
cu privire la modalitatea de întocmire a Procesului-verbal cu privire la 

contravenţie. 
Proiectul cuprinde, în mod respectiv, conţinutul procesului-verbal cu privire la 

contravenţie conform art. 443 Cod Contravenţional, drepturile şi obligaţiile 

persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, drepturile şi 

obligaţiile victimei, precum şi decizia şefului sau şefului adjunct a Biroului de 

probaţiune de a înainta procesul-verbal cu privire la contravenţie spre examinare 

instanţei de judecată conform art. 4211 alin. (3) care prevede „Procesele-verbale 

cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată 

competente.”. 

  3. Fundamentarea economico-financiară. 

Implementarea proiectului de ordin nu presupune cheltuieli financiare 

suplimentare din bugetul de stat. 

4. Impactul proiectului 

Impactul prezentului proiect de ordin va consta în executarea corectă şi 

eficientă a prevederilor art. 4211 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova 

nr. 218 din 24 octombrie 2008. Mai mult ca atît, proiectul de ordin urmăreşte 

apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, ordinii publice, a altor 

valori ocrotite de lege, în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în 

prevenirea săvîrşirii de noi contravenţii sau infracţiuni. 

5.Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 
transparenţa în procesul decizional, proiectul Ordinului ministrului Justiţiei, 

urmează a fi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 
www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 
Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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