
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 698 din 3 iunie 

2002 despre iniţierea negocierilor asupra Acordului interministerial de colaborare în 

domeniul justiţiei 

 

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

Proiectul respectiv este elaborat de către Ministerul Justiţiei în vederea introducerii unor 

modificări şi completări în anexa Hotărârii Guvernului nr. 698 din 3 iunie 2002.  

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Având în vedere complexitatea şi dinamismul fenomenului juridic, precum şi faptul că 

schimbul de informaţii şi de experienţă la nivel internaţional în acest domeniu este 

indispensabil unui stat de drept, instituţiile de resort convin la stabilirea unui cadru juridic de 

cooperare bilaterală.  

În acest sens, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a semnat aproximativ 14 acorduri de 

cooperare cu instituţiile omoloage din alte state (România, Republica Lituania, Republica 

Letonia, Federaţia Rusă, Republica Bulgaria, Republica Populară Chineză, Republica Turcia, 

Republica Ungaria, Ucraina, Republica Uzbekistan, Republica Albania, Republica Belarus şi 

Republica Azerbaidjan),  totodată, fiind demarate negocieri cu alte state în vederea semnării 

unor acorduri similare. 

Prin urmare, anexa Hotărârii de Guvern nr. 698 privind lista statelor cu care urmează a fi 

iniţiate negocieri asupra proiectului Acordului interministerial de colaborare în domeniul 

justiţiei este depăşită, deoarece Ministerul Justiţiei a semnat deja acorduri de cooperare cu 5 

state prevăzute în listă. Concomitent, au fost identificate state cu care se doreşte semnarea 

unor asemenea acorduri, acestea urmând a fi incluse în listă. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea Hotărârii Guvernului constă în actualizarea listei 

statelor cu care se propune semnarea acordurilor de colaborare în domeniul justiţiei, în temeiul 

priorităţilor stabilite de Guvern în Planul de acţiuni pentru anul 2014. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu presupune cheltuieli financiare suplimentare. 

Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care reglementează 

domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative. 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie şi nu conţine norme juridice de natură să 

genereze careva factori coruptibili. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul  de Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

698 din 3 iunie 2002 despre iniţierea negocierilor asupra Acordului interministerial de 

colaborare în domeniul justiţiei a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise 

spre coordonare. 

 

  

Ministru                                                     Oleg EFRIM 
 


