
NOTA INFORMATIVĂ 

cu privire la acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului 

Serviciul Stare Civilă iniţiază proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor scutiri 

la serviciile de stare civilă prestate contra plată în vederea obținerii documentelor necesare 

eliberării buletinelor de identitate. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

    Proiectul are drept scop susţinerea financiară a unor categorii de cetăţeni ai Republicii 

Moldova şi anume: pensionari, locuitori din stînga Nistrului şi persoane care au renunţat la 

numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de Stat al Populaţiei, care 

îşi schimbă paşapoartele de tip sovietic (modelul anului 1974) în actele de identitate din 

sistemul naţional de paşapoarte.  

    Prin adoptarea proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor scutiri la 

serviciile de stare civilă prestate contra plată se urmăreşte scutirea de achitarea tarifului la 

prestarea serviciilor de stare civilă pentru eliberarea certificatelor de stare civilă, solicitate în 

vederea documentării ulterioare cu acte de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (în 

contextul preschimbării paşaportului de tip sovietic).  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

    Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă 

prestate contra plată este elaborat în contextul implementării Planului de Acţiuni privind 

preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic pentru anii 2013 – 1 septembrie 2014, aprobat de 

către Guvern la data de 7 august 2013.  

În acest sens, 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.  

Astfel, în implementarea Planului de acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip 

sovietic, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de lege cu privire la acordarea facilităţilor 

persoanelor deţinătoare a paşapoartelor de tip sovietic, care prevede scutirea de achitarea taxei de 

stat obligatorie (prevăzută de Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992) pentru 

eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă, precum şi certificatelor de stare civilă în 

legătură cu modificarea datelor din actele de stare civilă sau reconstituirea actelor de stare civilă. 

Ţinînd cont de scopul procesului de preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic, condiţiile de 

realizare a finalităţii proiectului de lege al Ministerului Justiţiei, menţionat supra şi anume, 

implicarea statutului prin alocarea resurselor financiare necesare asigurării întregului proces de 

preschimbare a paşapoartelor de tip sovietic în actele de identitate, se impune drept necesară 

acordarea scutirilor de plata taxelor/tarifelor aferente procesului de documentare, inclusiv pentru 

obţinerea documentelor de stare civilă.  

    Motivul necesităţii reglementării unor astfel de facilităţi este determinat de specificul unor 

servicii de stare civilă care se prestează contra plată (de exemplu, operarea în modul stabilit a 

modificărilor în actul de stare civilă, la adresarea personală a solicitantului pentru eliberarea 

certificatului sau a extrasului), precum şi condiţiile de prestare a altor servicii, care deşi sunt 

gratuite implică timp mai îndelungat de soluţionare a cererilor în conformitate cu Legea nr. 100-

XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (de exemplu, examinarea cererii privind 

reconstituirea actului de stare civilă).  

Prin urmare, prin adoptarea prezentului proiect categoriile de cetăţeni nominalizate supra, vor 

putea beneficia de gratuitate la prestarea serviciilor de stare civilă prestate contra plată sau vor 

putea solicita urgentarea prestării unor servicii de stare civilă, fără a achita tariful stabilit pentru 

serviciul urgentat, în scopul obţinerii documentelor de stare civilă pentru documentarea lor 

ulterioară cu acte de identitate.  

Fundamentarea economico-financiară 
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Prestarea serviciilor de stare civilă se realizează de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare 

civilă în conformitate cu Nomenclatorul şi tarifele aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.738 din 

20 iunie 2008.  

Prin urmare, ţinînd cont de faptul că potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 82 din 31 ianuarie 2008 

cu privire la Serviciul Stare Civilă, asigurarea financiară a activităţii Serviciului se realizează din 

contul bugetului de stat şi al mijloacelor speciale, acumulate în urma prestării serviciilor contra 

plată şi aşa cum prestarea serviciilor prevăzute nu poate avea loc cu titlu gratuit, pentru 

implementarea prezentului proiect s-a propus mecanismul de compensare din contul 

componentei de bază a bugetului de stat a cheltuielilor proprii proceselor aferente prestării 

serviciilor de stare civilă, care au drept rezultat - obţinerea documentelor de stare civilă necesare 

documentării beneficiarilor proiectului cu acte de identitate.   

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 obținere a documentelor de stare 

civilă necesare eliberării buletinelor de identitate pentru categoriile respective de cetăţeni.  

Avînd în vedere termenului restrîns pentru elaborarea proiectului, calculele cheltuielilor 

necesare implimentării acestuia urmează a fi prezentate la etapa remiterii proiectului spre 

efectuarea expertizei anticorupție. 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Se va completa după efectuarea expertizei. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele normative  care 

trebuie elaborate sau modificate 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, nu este necesară modificarea altor acte 

normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul 

„Transparenţa decizională”, compartimentul „Consultaţii publice”), Serviciului Stare Civilă 

(directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul „Consultarea publică”) şi pe portalul 

guvernamental particip.gov.md. 

Denumirea autorităţilor care au avizat proiectului de act normativ. Rezultatele avizării şi al 

expertizelor efectuate. 

Se va completa după expedierea proiectului spre avizare. 
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