
Proiect 

 

LEGE 

pentru modificarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – La articolul 6 alineatul (1) din Legea presei nr. 243-XIII din 26 

octombrie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 2, art. 12), 

cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice”. 

 

Art. II. – La articolul 17 alineatele (3) și (17) și la articolul  23 din Legea nr. 

837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153–156BIS), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.  

 

Art. III. – La articolul 7 alineatele (2) și (3), articolul 10 alineatul (3),  articolul 

11 alineatul (4), articolul 12 alineatul (1), articolul 13 alineatul (1), articolul 16 

alineatul (3) din Legea nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 118–119, art. 556), cu modificările ulterioare, 

cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele 

„Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare.  

 

Art. IV. – La articolul 17 alineatul (2), articolul 18, articolul 19 alineatul (1) din 

Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11 mai 2000 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2000, nr. 141–143, art. 1013), cu modificările ulterioare, cuvintele 

„Ministerul Justiției”, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice.  

 

Art. V. – La articolul 10 alineatele (2), (3) și (5) din Legea sindicatelor nr. 1129-

XIV din 7 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 130–132, art. 

919), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală 

corespunzătoare.  

 

Art. VI. – La articolul 466 alineatul (3) din Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova nr. 225 din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cuvintele „Ministerul Justiției” se 

substituie cu cuvintele „Agenția Informații și Sisteme Juridice”. 



 

Art. VII. – Legea nr.42 din 2 martie 2006 pentru aderarea la Convenţia cu 

privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2006, nr. 47–50, art. 206) se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2, cuvintele „Ministerul Justiției al” se substituie cu cuvintele 

„Agenția Informații și Sisteme Juridice a”. 

2. Articolul 4 se abrogă. 

 

Art. VIII. – La articolul 181 alineatele (1)-(3), articolul 19 alineatele (1), (2), 

(31), (4), (7), articolul 20 alineatele (2)-(4), (51), (6), (9), articolul 21, articolul 22 

alineatul (1) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007 privind libertatea de conştiinţă, 

de gîndire şi de religie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 127–130, 

art. 546), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

Art. IX. – La articolul 8 alineatele (1), (3) și (4), articolul 10 alineatele (2) și 

(3), articolul 11 alineatele (1), (2) și (4) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 

privind partidele politice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42–44, 

art. 119), cu modificările ulterioare, cuvintele „Ministerul Justiției”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

 

Art. X. – La articolul 5 alineatul (2) din Legea nr. 221 din 17 septembrie 2010 

privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 223-225, art. 720), cuvintele „Ministerul Justiţiei” se substituie cu 

cuvintele „Agenția Servicii Publice”. 

 

Art. XI. – La articolul 16, alineatul (2) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu 

privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 

445), cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „Agenția Servicii 

Publice”. 

 

 

PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI 


