
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege privind acordarea de facilităţi la preschimbarea 

paşapoartelor de tip ex-sovietic 

 
 

1. Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la 

elaborarea proiectului 
  

 

Conform punctului 2 din Planul de Acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor 

de tip sovietic pentru anii 2013 – 1 septembrie 2014, aprobat de către Guvern la data 

de 7 august 2013,  Ministerul Justiţiei, în comun cu Serviciul Stare Civilă,  Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Centrul Resurselor Informaţionale de 

Stat „Registru” au fost desemnaţi responsabili pentru modificarea cadrului normativ 

în vederea facilitării preschimbării paşapoartelor de tip sovietic pentru posesorii unui 

asemenea tip de act de identitate. 

În acest sens, Ministerul Justiţiei, a elaborat proiectul de lege privind acordarea 

de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de tip ex-sovietic. 

2. Argumentarea necesităţii de reglementare 

 

 

    Cadrul juridic în care sînt  reglementate actele care acordă posibilitatea votării în  

Republica Moldova este prevăzut la art.53 alineatul 3 litera b) şi c) al Codului 

Electoral, prin care se specifică că votarea se poate efectua şi în baza paşaportului ex-

sovietic, modelul anului 1974. La fel şi Hotărîrea Guvernului nr.21 din 16 ianuarie 

2003 cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al actelor de identitate de tip 

vechi şi Hotărîrea Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 cu privire la măsurile de 

asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga 

Nistrului (Transnistria) recunoaşte că paşapoartele de tip sovietic sunt valabile pe un 

termen nelimitat, pentru cetăţenii Republicii Moldova: pensionari, persoanele care 

din considerente religioase au renunţat la actele de identitate din Sistemul naţional de 

paşapoarte (enoriaşi) şi cei din localităţile din stînga Nistrului.  

     Însă, Planul de Acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic pentru 

anii 2013 – 1 septembrie 2014 presupune modificarea acestor acte normative prin 

acordarea de diverse facilităţi persoanelor sus-enumerate la preschimbarea 

paşapoartelor de tip sovietic, doar cu impunerea termenului de valabilitate al acestor 

modificări  pînă la 1 septembrie 2014 (în acest sens, menţionăm că proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în unele 

hotărîri ale Guvernului, elaborat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor a fost deja remis Guvernului spre examinare şi aprobare). 



    Astfel, la data de 1 iulie 2013 în Republica Moldova erau înregistraţi circa 220.000 

de deţinători ai paşapoartelor de tip sovietic. Prin urmare, se propune că acestei 

categorie de persoane (preponderent persoane în etate, cu vîrsta de peste 70 ani sau 

persoane cu dizabilităţi, dintre care o parte din ei fiind imobilizaţi nu dispun de 

certificatele de stare civilă necesare eliberării buletinului de identitate) să li se acorde 

posibilitatea eliberării actelor de stare civilă fără achitarea taxei de stat obligatorie, 

conform legii Taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992. 

    În acest context, avînd în vedere că titularii acestor documente, de regulă, sunt 

persoane social defavorizate, este evidentă necesitatea implicării statului, atît pentru 

modificarea cadrului normativ respectiv, cît şi pentru realizarea măsurilor 

administrativ-organizatorice, inclusiv prin alocarea resurselor financiare necesare 

asigurării procesului de preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic pentru 

categoriile respective de cetăţeni. 

   Reiterăm că printre documentele necesare eliberării buletinului de identitate, se 

enumeră şi următoarele acte de stare civilă: certificat de naştere, certificat de 

căsătorie, certificat de divorţ, certificat de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, 

certificate de deces al soţului/soţiei, după caz, precum şi avizul cu privire la anularea, 

modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă etc., care după 

intrarea în vigoare a acestei legi vor fi eliberate în mod gratuit. 

   Totodată, proiectul de lege specifică că persoanele deţinătoare a paşapoartelor de 

tip ex-sovietic vor beneficia de asemenea facilităţi doar pînă la data de 1 septembrie 

2014. Cu alte cuvinte, proiectul de lege presupune că categoria respectivă de 

populaţie va fi exceptată de achitarea taxei de stat, conform prevederilor art.3 

alineatul (2) literele d), e) şi f) al Legii taxei de stat pînă la expirarea termenului 

menţionat. 

 

3. Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

 

 

Prin adoptarea proiectului de lege privind acordarea de facilităţi la preschimbarea 

paşapoartelor de tip ex-sovietic, se urmăreşte scutirea de achitarea taxei de stat 

obligatorie pentru eliberarea adeverinţelor în legătură cu modificarea, completarea, 

corectarea şi restabilirea datelor din actele de stare civilă şi adeverinţelor repetate 

privind înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea din arhivă a 

extraselor privind înregistrarea actelor de stare civilă, prevăzută de Legea taxei de 

stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992. 

 

4. Fundamentarea economico-financiară  

 



   

  Implementarea proiectului atrage cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de 

stat.  Ele urmează a fi compensate, lunar, de Ministerul Finanţelor, în baza calculelor 

privind cheltuielile reale. 

 

5. Prezentarea succintă a concluziilor identificate în raportul 

de fundamentare a necesităţii de reglementare 

 

  Impactul fiscal  -  proiectul de lege prezintă un impact fiscal, fiindcă de la 

momentul adoptării legii şi pînă la data de 1 septembrie 2014 în bugetul de stat nu va 

fi colectată taxa de stat pentru serviciile de stare civilă menţionate mai sus. 

Impactul administrativ  - proiectul de lege nu prezintă un impact administrativ. 

Impactul social  -  proiectul de lege prevede acordarea de facilităţi unor categorii de 

persoane. 

 

6. Rezultatele expertizei juridice 

 

     

   Proiectul este în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, actele legislative 

şi normative în vigoare. La fel, acesta se incorporează armonios în sistemul actelor 

normative în vigoare însă, presupune modificarea unora din ele (de exemplu : 

Hotărîrea Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008 pentru aprobarea Nomenclatorului şi 

tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, 

precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de utilizare a 

mijloacelor speciale). 

   

7. Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

  
   

     În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standartele naţionale şi 

internaţionale anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu 

satisface cerinţele impuse de aceste standarte. Nu sunt identificate conflicte ale 

normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.       

 

8. Respectarea transparenţei în procesul decizional 

 

 

    Proiectul de lege privind acordarea de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de 

tip ex-sovietic a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 



examinare Guvernului. 

          Proiectul de lege a fost prezentat pentru avizare tuturor autorităţilor interesate. 

Opiniile şi recomandările expuse, precum şi poziţia autorului faţă de acestea, sînt 

prezentate în tabelul de divergenţe anexat. 

 

   

    MINISTRU                                                                     Oleg EFRIM 


