
Sinteza obiecţiilor şi propunerilor
La proiectul hotărîrii de Guvern pentru

modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului
(Hotărîrea Guvernului nr. 163 din 15 februarie 2007 şi Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006)

Nr. Organul 
competent

Conţinutul obiecţiilor şi propunerilor Opinia Ministerului Justiţiei

1. Ministerul 
Tehnologiei 
Informaţiei  şi 
Comunicaţiilor
Scrisoare  nr.  
01/1285  din 
23.08.2013

Potrivit amendamentelor operate la pct. 1 subpct. 12 din proiect, plata pentru 
apostilarea actelor urmează a fi  efectuată prin  Serviciul  Guvernamental  de Plăţi 
Electronice (MPay).

Potrivit prevederilor pct.1 şi 2 din Anexa nr. 1 alHotărîrii Guvernului nr. 760 
pentru aprobarea Statutului instituţiei publice Centrul de Guvernare Electronică (E-
Government),  instituţia  publică  „Centrul  de  Guvernare  Electronică”  este  o 
organizaţie necomercială şi dispune de autonomie financiară.

Conform prevederilor art. 13 din Hotărîrea Guvernului nr.280 din 24.04.2013 cu 
privire  la  unele  acţiuni  de  implementare  a  serviciuluui  guvernamental  de  plăţi 
electronice, Centrul de Guvernare Electronică are dreptul de a încasa mijloacele, cu 
utilizarea acestora conform necesităţilor, ca mijloace speciale.

Prin urmare, Centrul de Guvernare Electronică nu cade sub incidenţa Ordinului 
nr. 94 din 31.12.2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea 
mijloacelor  speciale  ale  instituţiilor  publice  finanţate  de  la  bugetul  Ministerului 
Finanţelor  care  stipulează  că  gestionarea  mijloacelor,  se  efectuează  prin  conturi 
trezoreriale, separat pe fiecare categorie, conform Normelor Metodologice privind 
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a 
Ministerului Finanţelor.

Astfel,  prin  operarea  amendamentelor  la  Regulamentul  privind  aplicarea 
apostilei,  aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului  nr.163  din  15.02.2007,  Centrul  de 
Guvernare Electronică are dreptul de a încasa mijloacele financiare, cu utilizarea 
acestora conform necesităţilor, ca mijloace speciale.

Potrivit  Ordinului  nr.  94  din  31.12.2004,  Capitolul  I,  „Clasificarea  şi 
monitorizarea mijloacelor speciale”,  pct.  1,  la  categoria  001 „Servicii  cu plată”, 
mijloacele băneşti obţinute se atribuie instituţiilor publice în condiţii legale de la 
efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată.”

Reieşind  din  cele  expuse,  considerăm că  mijloacele  financiare  urmează  a  fi 

Nu se acceptă
Autorul avizului a perceput eronat 

modul în care se efectuează plăţile 
prin Serviciul MPay.

Conform prevederilor  pct.  1  din 
HG  nr.  329  din  28.05.2012  cu 
privire  la  serviciul  Guvernamental 
de Plăţi Electronice, precum şi pct. 
1  din  HG  nr.  280  din 
24.04.2013,Serviciul 
MPayreprezintă  un  mecanism  de 
achitare  electronică  a  serviciilor 
publice  cu  ajutorul  instrumentelor 
de plată legal disponibile. 

Operarea  Serviciului  MPay  se 
efectuează  de  către  Centrul  de 
Guvernare  Electronică,  care 
conform pct. 1 din HG nr. 392 din 
19.05.2010  cu  privire  la  crearea 
Centrului de Guvernare Electronică, 
este  o  instituţie  publică  în 
subordinea Cancelariei de Stat.

Proiectul  prevede  modificarea 
cuantumului  tarifelor  percepute 
pentru  serviciile  prestate  de 
Ministerul Justiţiei. În acest context 
comisioanele  aferente  serviciilor 
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încasate de Ministerul Justiţiei,  deoarece serviciul pentru apostilarea actelor este 
prestat de către acesta.

MPay  percepute  de  Centrul  de 
Guvernare Electronică intervin doar 
în limita şi numai în cazul utilizării 
mecanismului  respectiv,  similar 
celorlalte moduri de plată.

În acest context, tarifele incluse în 
proiect  sunt  calculate  reieşind  din 
cheltuielile de întreţinere serviciului 
de apostilare şi vor fi acumulate pe 
contul   Ministerului  Justiţiei  ca 
mijloace speciale şi utilizate ulterior 
pentru  achitarea  serviciilor  conexe 
şi  dezvoltarea  serviciului  de 
apostilare.

Astfel,  utilizarea  mijloacelor 
financiare  acumulate  ca  urmare  a 
prestării serviciilor cu plată de către 
Ministerul Justiţiei, se va efectua în 
continuare  conform  prevederilor 
HG nr. 241 din 06.03.2006. Pentru 
utilizarea  Serviciului  MPay 
ministerul  va  achita  doar  un 
comision  Centrului  de  Guvernare 
Electronică,  conform  pct.  14  din 
HG nr. 280 din 24.04.2013. 

Prevederile  pct.  13  din  HG  nr. 
280 din 24.04.2013, la care se face 
referire  în  aviz,  reglementează 
modul  de  formare  a  mijloacelor 
speciale ale Centrului de Guvernare 
Electronică,  care  sînt  formate  din 
comisioanele  prevăzute  la  pct.  14 
din  HG  menţionată,  şi  nu  din 
veniturile  acumulate  de  Ministerul 
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Justiţiei  (după  cum  a  interpretat 
MTIC).

2. Ministerul 
Culturii
Scrisoare  nr.  12-
09/2641  din 
21.08.2013

Conform notei  informative,  plata  pentru  serviciul  de apostilare  urmează  a  fi 
efectuată  prin  Serviciul  Guvernamental  de Plăţi  Electronice (MPay).  Centrul  de 
Guvernare Electronică, conform HG nr. 760 din 18.08.2010, conform anexei nr. 1, 
pct.  1  este  o  organizaţie  necomercială,  iar  conform pct.  2  instituţia  dispune  de 
autonomie financiară.

Ca rezultat Centrul de Guvernare Electronică nu cade sub incidenţa Ordinului 
nr. 94, din 21.12.2004 a ministerului Finanţelor Despre aprobarea Regulamentului 
cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la 
buget,  Capitolul  III,  art.  11,  Gestionarea  mijloacelor  speciale  (cu  excepţia 
instituţiilor  amplasate  în  afara  teritoriului  RM),  se  efectuează  prin  conturi 
trezoreriale, separat pe fiecare categorie, conform Normelor Metodologice privind 
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a 
Ministerului Finanţelor.

Conform  Ordinului  nr.  94  din  31.12.2004,  Capitolul  I,  „Clasificarea  şi 
monitorizarea mijloacelor speciale”,  pct.  1,  la  categoria  001 „Servicii  cu plată”, 
mijloacele băneşti obţinute se atribuie instituţiilor publice în condiţii legale de la 
efectuarea lucrărilor şi prestarea serviciilor contra plată.”

Conform HG nr. 280 cu privire la unele acţiuni de implementare a Serviciului 
Guvernamental de Plăţi Electronice, art. 13 Centrul de Guvernare Electronică are 
dreptul  de  a  încasa  mijloacele  financiare,  cu  utilizarea  acestora  conform 
necesităţilor, ca mijloace speciale.

Conform  HG  nr.  163,  serviciul  de  apostilă  este  prestat  de  către  Ministerul 
Justiţiei, respectiv mijloacele financiare trebuie să revină Ministerului Justiţiei. În 
cazul în care serviciul de apostilă  se va efectua prin intermediul MPay, Centrul de 
Guvernare Electronică poate beneficia doar de un oarecare procent pentru serviciile 
de tranziţie a mijloacelor financiare.

În  cazul  în  care  Ministerul  justiţiei  va  perfecta  cu  Centrul  de  Guvernare 
Electronică un contract  de prestare a serviciilor  MCloud, Ministerul  Justiţiei  va 
achita serviciile MCloud respective. În cazul dat, Ministerul Justiţiei va plăti dublu 
Centrului de Guvernare Electronică:

- Pentru serviciile platformei MCloud;
- Şi pentru apostilă.

Nu se acceptă.
A  se  vedea  opinia  Ministerului 
Justiţiei la avizul MTIC.
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În anexa nr. 1 a proiectului examinat, la titlul primei linii din tabel APOSTILLE 
propunem completarea cu APOSTILĂ/APOSTILLE.

Nu se accpetă.
Modelul apostilei a fost aprobat 

prin  Convenţia  de  la  Haga  din  5 
octombrie  1961  cu  privire  la 
suprimarea cerinţei  supralegalizării 
actelor oficiale străine, fiind stipulat 
expres  în  anexa  la  Convenţia 
respectivă.  Pentru  detalii,  a  se 
vedea  următoarea  pagină  web: 
http://www.hcch.net/index_fr.php?
act=text.display&tid=37

3. Ministerul 
Economiei
Scrisoare  nr.  11-
4816  din 
21.08.2013

Proiectul urmează a fi ajustat la rigorile tehnicii legislative stabilite în Legea nr. 
317  -XV  din  18.07.2003  privind  actele  normative  ale  Guvernului  şi  ale  altor 
autorităţi  ale  administraţiei  publice  centrale  şi  locale  (Monitorul  Oficial  al 
Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783).

Astfel, la pct.1, subpct. 2) din Anexă considerăm inutilă completarea propusă, 
întrucîtcuvîntul „procedura” figurează la începutul propoziţiei.

Nu se acceptă
Considerăm  necesară 

completarea  respectivă,  pentru 
claritatea frazei din pct. 2.

La subpct.2 termenul „dublicatul” se va rectifica în „duplicatul”. Se acceptă
Sintagma „orice persoană”  din definiţia  propusă pentru termenul  „solicitant” 

poartă un caracter dubios, din care considerent urmează a fi revăzută.
Se acceptă

Modificarea  referitor  la  substituirea  cuvintelor  „Convenţia  cu  privire  la  
suprimarea  cerinţei  supralegalizării  actelor  oficiale  străine”  cu  cuvîntul 
„Convenţie” propusă repetat în subpct. 4) şi subpct. 22) poate fi expusă la subpct. 
1) pentru „tot cuprinsul textului”.

Nu se acceptă
Această  propunere  nueste 

semnificativă şi nu schimbă esenţa 
proiectului.

La subpct. 7) litera a) cuvîntul „documentele” urmează a fi substituit cu cuvîntul 
„certificatele”, întrucît astfel se numesc documentele eliberate pe baza actelor de 
stare civilă, conform prevederilor art.  4, alin.(4) al Legii nr. 100 din 26.04.2001 
privind actele de stare civilă.

Nu se acceptă
Noţiunea  de  „documente  de 

stare civilă” include în sine nu doar 
certificatele  de  stare  civilă,  ci  şi 
extrasele  de  pe  actele  de  stare 
civilă,  care  de  asemenea  pot  fi 
apostilate.
Astfel,  propunerea  de  a  utiliza 
termenul  de  „certificat”  limitează 
excesiv categoriile de acte eliberate 
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de Serviciul Stare Civilă care pot fi 
apostilate.

La litera h)  se va modifica  denumireaCentrului Naţional  Ştiinţifico-Practic  de 
Medicină Preventivă, care conform Hotărîrii Guvernului nr. 384 din 12.05.2010 cu 
privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice s-a reorganizat în 
Centrul Naţional de Sănătate Publică (CNSP). 

Se acceptă

În acelaşi context, menţionăm că, certificatele de sănătate pentru persoanele 
care pleacă peste hotare şi certificatele medicale pentru străini se eliberează de 
Comisiile  Centrală  şi  Regionale  pentru  examinarea  medicală  a  migranţilor, 
conform  stipulărilor  Ordinului  comun  al  Ministerului  Sănătăţii,  Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 193/68/32 
din 28.02.2013 “Cu privire la organizarea examinării medicale a migranţilor”.

Se acceptă

Explicaţia propusă la subpct.15) pentru “Registrul apostilelor” se va indica la 
subpct.  14),  la  prima  folosire  a  termenului.  De  asemenea,  se  va  concretiza 
denumirea Registrului, aşa cum subpct. 14) şi 24) indică „Registrul apostilei”.

Nu se acceptă
Propunerea  are  un  caracter 

tehnic,  care  nu  schimbă  esenţa 
proiectului.

La subpct. 19) urmează de concretizat modalitatea eliberării actelor apostilate în 
termenul  „în  decursul a  5  zile  lucrătoare”,  or  termenul  „decursul”  poartă  un 
caracter fluctuant.

Se acceptă

Pentru stabilirea  termenului în regim de urgenţă propunem utilizarea aceleiaşi 
unităţi de măsură- ora. Astfel la subpct. 19) sintagma „1 zi lucrătoare sau 1 oră” se 
va substitui cu sintagma „1 oră sau 24 ore”. Aceeaşi substiuire se va opera şi la 
pct.2 al anexei proiectului.

Nu se acceptă
Conform  art.  98  alin.  (1)  din 

Codul muncii, repartizarea timpului 
de muncă în cadrul săptămînii este, 
de regulă, uniformă şi constituie 8 
ore pe zi,  timp de 5 zile,  cu două 
zile de repaus.

Astfel,  termenul  de  „o  zi 
lucrătoare” presupune 8 ore, ceea ce 
diferă substanţial de termenul de 24 
de ore propus în aviz. 

La  subpct.  21),  alineatul  doi  propus  pentru  completarea  pct.  27  al 
Regulamentului  vizat  urmează  a  fi  redacţionat,  din  motivul  că  înlăturarea 
impedimentelor stabilite la pct. 27 nu poate fi atribuită pentru fiecare literă în parte, 
iar „achitarea tarifelor” se va efectua în cazul atestării situaţiei prevăzute la litera 

Se acceptă
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h).
La pct.  2  nu este  indicat  poziţia  „în  termen de 5 zile  lucrătoare” şi  tariful 

serviciului,  or  subpct.19)  propune  eliberarea  actelor  cu  apostila  sau  e-apostila 
aplicată „în decursul a 5 zile lucrătoare”.

Nu se acceptă
Termenul  de  5  zile  lucrătoare 

este un termen general, taxa pentru 
care este stabilită înLegea taxei de 
stat  nr.1216-XII  din  3  decembrie 
1992 iar a plăţilor percepute pentru 
aplicarea  apostilei  în  regim  de 
urgenţă  este  stabilit  în 
Nomenclatorul  lucrărilor  efectuate 
şi  serviciilor  prestate,  contra  plată, 
de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 
subordonate  ale  acestuia  şi  de 
instanţele  judecătoreşti  şi  tarifelor 
la  acestea,  aprobat  prin  Hotărîrea 
Guvernului  nr.  241  din  6  martie 
2006.

În cele din urmă, ţinem să menţionăm faptul că, conform prevederilor art. 41 
alin. (2) al Legii nr. 317-XV din 18.07.2003, proiectul actului normativ prezentat 
urmează a  fi  expus,  în  mod obligatoriu,  unei  expertize  anticorupţie  pentru a  se 
verifica  dacă  corespunde  standardelor  anticorupţie  naţionale  şi  internaţionale, 
precum şi pentru a preveni apariţia de noi reglementări care favorizează sau pot 
favoriza corupţia.

Se acceptă

4. Biroul Naţional de 
Statistică
Scrisoare  nr.  03-
01/56  din 
19.08.2013

Solicită revizuirea proiectului sub aspect redacţional. Se acceptă

5. Casa Naţională de 
Asigurări Sociale
Scrisoare  nr.  II-
03/04-6888  din 
20.08.13

Alin. 7), la pct. 9 lit. a) de a păstra redacţia actuală a sintagmei „actele de stare 
civilă” reieşind din prevederile în vigoare ale Legii nr. 100 din 26.04.2001 privind 
actele de stare civilă.

Nu se acceptă
Conform  alin.  (1)  art.  3  din 

Legea  nr.  100  din  26.04.2001 
privind actele de stare civilă, actele 
de  stare  civilă  sînt  înscrisuri 
autentice  de  stat,  prin  care  se 
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confirmă faptele şi evenimentele ce 
influenţează  apariţia,  modificarea 
sau  încetarea  drepturilor  şi 
obligaţiilor  persoanelor  şi  se 
caracterizează  statutul  de  drept  al 
acestora. 

Cu alte cuvinte, “actele de stare 
civilă” sînt înscrisurile efectuate în 
registrele  de  stare  civilă.  Conform 
prevederilor  legii  menţionate, 
persoana  fizică  primeşte  fie 
certificatul  de  stare  civilă,  fie 
extrasul de pe actul de stare civilă. 

Noţiunea  de  „documente  de 
stare  civilă”  include  în  sine  atît 
certificatele  de  stare  civilă,  cît  şi 
extrasele  de  pe  actele  de  stare 
civilă,  care  de  asemenea  pot  fi 
apostilate.

Propunerea  expusă în  aviz  este 
lipsită de sens.

Alin. 9) de revăzut dat fiind faptul că conform dicţionarului explicativ termenii 
„sigiliu” şi „ştampilă” sînt sinonime.

Nu se acceptă
Noţiunile  „ştampilă”  şi  „sigiliu” 
sînt  diferite.  Conform pct.  10  din 
Regulamentului  cu  privire  la 
activitatea  în  domeniul 
confecţionării  ştampilelor,  aprobat 
prin  hotărîrea  Guvernului  nr.  294 
din  17.03.1998,   utilizarea 
ştampilelor  cu  Stema  de  Stat  a  
Republicii  Moldova  este  permisă 
organelor  supreme  şi  locale  ale  
puterii  şi  administraţiei  de  stat,  
organelor  judiciare,  organelor  
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procuraturii,  birourilor  notariale,  
instituţiilor de învăţămînt  superior  
şi  mediu,  precum şi  organizaţiilor,  
întreprinderilor  şi  instituţiilor  
cărora,  în  conformitate  cu 
legislaţia Republicii Moldova, li se  
acordă asemenea drept..  

Se  propune  expunerea  pct.  9  lit.  g)  în  următoarea  redacţie:  „documentele 
eliberate de Casa Naţională de Asigurări Sociale”, deoarece în lista documentelor 
destinate  a  fi  utilizate  pe  teritoriul  unui  alt  stat  sînt  incluse  diferite  tipuri  de 
documente: extras din contul personal al persoanei asigurate, confirmare privind 
stagiul de cotizare realizat şi venitul asigurat, confirmare privind beneficierea de 
diferite tipuri de prestaţii sociale, etc.

Se acceptă

6. Ministerul 
Apărării
Scrisoare nr. 

La punctul 9 litera i) propunem a fi exclusă sintagma „de autorităţile publice”, 
deoarece punctul 4 a fost completat cu noţiunea de „act oficial”,  care este actul 
original emis de o autoritate publică. Prin urmare, pentru a evita dublarea noţiunii 
de „act oficial”, sugerăm reformularea „acte oficiale eliberate la cererea şi...”.

Se acceptă

La punctul 9litera j) propunem a introduce sintagma „cu excepţia literei e)”, 
deoarece  copiile  şi  traducerile  legalizate  notarial  fac  parte  din  categoria  actelor 
notariale, astfel se va evita dublarea literei e): „actele notariale”. 

Se acceptă

Alineatul  „În  cazul  neachitării  integrale  a  taxei  de  stat  şi  tarifului  pentru 
apostilă în termen de 3 luni, cererea se restituie”  al punctului 152, urmează a fi 
revizuit, deoarece tabelul din Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.241 din 6 
martie 2006 este tariful propriu-zis sau tariful este un tabel, o listă care cuprinde 
preţurile  unitare  sau  specifice  pentru  furnituri,  servicii  (publice)  şi  condiţiile 
stabilite  pentru  aplicarea  lor.  Prin  urmare,  propunem  reformularea  „În  cazul  
neachitării integrale a taxei de stat pentru apostilă în termen de 3 luni, cererea se  
restituie”. 

Nu se acceptă
Se achită  „taxă  de  stat”  pentru 

serviciul  de  apostilare  în  regim 
normal,  adică  în  termen  de  5  zile 
lucrătoare. Cuantumul acesteia este 
reglementat  în  Legea  taxei  de  stat 
nr.1216-XII din 3 decembrie 1992. 

A nu se confunda cu noţiunea de 
“tarif”,  care  se  achită  pentru 
servicul  de  apostilare  în  regim  de 
urgenţă,  care  este  este  stabilit  în 
Nomenclatorul  lucrărilor  efectuate 
şi  serviciilor  prestate,  contra  plată, 
de Ministerul Justiţiei şi instituţiile 
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subordonate  ale  acestuia  şi  de 
instanţele  judecătoreşti  şi  tarifelor 
la  acestea,  aprobat  prin  Hotărîrea 
Guvernului  nr.  241  din  6  martie 
2006.

7. Ministerul Finanţelor
Scrisoare nr. 09-04/314 din 22.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

8. Ministerul Educaţiei
Scrisoare nr. 07/12-99ph din 16.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

9. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Scrisoare nr. DC 05/401/10880 din 19.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

10. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
Scrisoare nr. 07-03/508 din 16.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

11. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor
Scrisoare nr. 08-1721 din 20.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

12. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
Scrisoare nr. 01-3439 din 19.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

13. Ministerul Sănătăţii
Scrisoare nr. 01-9/1172 din 20.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

14. Ministerul Mediului
Scrisoare nr. 08-05/1454 din 17.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

15. Ministerul Tineretului şi Sportului
Scrisoare nr. 07/1143/A din 20.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

16. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Scrisoare nr. 07-2/392 din 21.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

17. Agenţia Turismului
Scrisoare nr. 01-8/387 din 16.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

18. Agenţia Rezerve Materiale
Scrisoare nr. 0106-497 din 15.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

19. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
Scrisoare nr. 36/01-06/1451 din 21.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

20. Agenţia „Moldsilva”
Scrisoare nr. 1-07/1363 din 20.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

21. Biroul Relaţii Interetnice Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.
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Scrisoare nr. 07-229 din 19.08.2013
22. Consiliul Superior al Magistraturii

Scrisoare nr. 991m/i din 23.08.2013
Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

23. Centrul Naţional de Sănătate Publică
Scrisoare nr. 01-3/2186 din 20.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

24. IMSP Spitalul Dermatologie şi Maladii Comunicabile
Scrisoare nr. 301 din 19.08.2013

Susţine proiectul. Lipsă de obiecţii şi propuneri.

Nu au prezentat avizele în perioada solicitată.
1. Ministerul Economiei
2. Ministerul Afacerilor Interne
3. A.O. Uniunea Notarilor din Republica Moldova
4. A.O. Liga Naţională a Notarilor
5. Asociaţia notarilor din Moldova „NOTA”
6. Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti
7. Centrul medical specializat pentru examinarea medicală a 

emigranţilor şi imigranţilor
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