
Notă informativă 
la proiectul Hotărîrii Guvernului privind completarea anexei la  

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 698 din 3 iunie 2002 
 

1. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite de acesta 

Avînd în vedere complexitatea şi dinamismul fenomenului juridic, precum şi faptul că schimbul de informaţii şi 
experienţă la nivel internaţional în domeniul justiţiei este indispensabilă unui stat de drept, instituţiile de resort de 
regulă convin la stabilirea unui cadru juridic de cooperare bilaterală. Astfel, la 3 iunie 2002 prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 698 s-a stabilit lista statelor cu care urmează a fi iniţiate negocieri asupra Acordului interministerial 
de colaborare în domeniul justiţiei.   
 
Pînă în prezent, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a semnat deja, aproximativ 14 acorduri de cooperare cu 
instituţiile omoloage din alte state. Printre acestea amintim Acordurile de cooperare semnate cu Federaţia Rusă 
Republica Azerbaidjan, Republica Albania, Republica Belarus, Republica Bulgaria, Republica Letonă, Republica 
Lituania, Republica Populară Chineză, Republica Turcia, Republica Ungaria, Republica Uzbekistan, România şi 
Ucraina.  
 
Urmare a adoptării de Parlament a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi a Planului 
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016,  cooperarea 
bilaterală în domeniul justiţiei cu alte state în afară de cele stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr. 698  din 3 iunie 
2002 despre iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului interministerial de colaborare în domeniul justiţiei, 
a devenit  stringentă.  În acest context, deja au fost identificate statele cu care se doreşte semnarea unor 
acorduri de cooperare bilaterală în domeniul justiţiei, care în mod evident urmează a fi incluse în lista stabilită de 
Hotărîrea Guvernului nr. 698  din 3 iunie 2002.  
 
Din  considerentele menţionate mai sus, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de Hotărîre a Guvernului privind 
completarea anexei la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 698 din 3 iunie 2002. 
 

2.  Principalele prevederi ale proiectului  

După cum a fost menţionat mai sus, proiectul propune completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 3 
iunie 2002. Acest amendament presupune de fapt, completarea Listei statelor cu care urmează a fi iniţiate 
negocieri asupra Acordului interministerial de colaborare în domeniul justiţiei cu state precum Republica Georgia, 
Republica Estonia, Republica Federativă a Braziliei, Republica India, Republica Coreea şi Japonia.  
 

3. Fundamentarea economico-financiară  

 
Implementarea practică a proiectului nu presupune alocări financiare suplimentare din contul mijloacelor 
bugetare. 
 

4. Impactul proiectului  

Proiectul va contribui la consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul justiţiei cu alte state, iar indirect va avea un 
impact pozitiv asupra implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 şi Planului 
de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. 
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