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Nota informativă 

la proiectul  Legii pentru modificarea şi completarea art. 14 al 

Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă  

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

      În vederea racordării art.14 al Legii privind actele de stare civilă la prevederile Legii nr. 98 

din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate, Ministerul Justiţiei a 

elaborat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 14 al Legii nr. 100-XV din 26 

aprilie 2001 privind actele de stare civilă. 

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

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

Modificările propuse la Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă 

vizează art. 14 al Legii şi se referă la reglementarea statutului juridic al Serviciul Stare Civilă şi 

oficiilor stare civilă, denumirea de funcţie şi competenţele conducătorului Serviciului Stare 

Civilă, reieşind din locul pe care îl ocupă instituţia şi subdiviziunile ei teritoriale în cadrul 

administraţiei publice centrale. 

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 14 al Legii Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind 

administraţia publică centrală de specialitate, „Autorităţile administrative din subordinea 

ministerelor sunt persoane juridice de drept public”. Astfel,  proiectul îşi propune substituirea 

sintagmei „instituţie publică” din conţinutul art. 14 alin. (2) cu cea de „autoritate administrativă”, 

în vederea concretizării statutului juridic al Serviciului Stare Civilă. Tot aici se propune o 

completare a aliniatului, avînd drept scop reglementarea statutului juridic al oficiilor stare civilă 

– de subdiviziuni teritoriale ale Serviciului Stare Civilă. 

Completarea legislativă urmăreşte racordarea normei propuse cu prevederile aliniatului (6) 

al art. 14 din Legea privind administraţia publică centrală de specialitate, potrivit căreia 

„Autorităţile administrative din subordinea ministerelor pot fi organizate ca servicii publice 

desconcentrate, dispunînd de un organ central şi de subdiviziuni teritoriale”. 

Substituirea sintagmei „Serviciul Stare Civilă” cu cea de „ministrul justiţiei” din art. 14 

aliniatul (4), are drept scop aducerea în concordanță a normei modificate cu prevederile art. 31 

alin. (7) al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate. 

Modificările aduse art. 14 alin. 4
2
 ce vizează substituirea denumirii funcţiei conducătorului 

„director general” cu cea de „director”, răspund exigenţelor art. 15 alin. (5): „Autoritatea 

administrativă din subordinea ministerului este condusă de către director…”. 

Intervenţia legislativă la art. 14 alin. 4
3
 din Legea nr. 100-XV din 26 aprilie 2001  privind 

actele de stare civilă, pe de o parte, atribuie sarcina de aprobare a structurii Serviciului Stare 

Civilă în competența Guvernului (în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii Legii nr. 98 din 

4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate), iar pe de altă parte, instituie în 

competenţele directorului Serviciului Stare Civilă, aprobarea statului de personal şi a schemei de 

încadrare a Serviciului Stare Civilă şi subdiviziunilor sale teritoriale (oficiilor stare civilă). 

Această modificare se întemeiază  pe prevederile art. 15 alin. (1) şi (2) şi pct. 20 al Anexei 5 la 

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de lege nu implică cheltuieli financiare 

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 
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Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative atrage după sine 

modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 82 din 31 ianuarie 2008 cu privire la Serviciul Stare Civilă. 

Avizarea și consultarea proiectului 

Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea art. 14 al Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 

2001 privind actele de stare civilă a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei, 

(compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare), Serviciului Stare Civilă (compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Consultarea publică) şi pe portalul guvernamental particip.gov.md. Au fost recepționate avize 

din partea următoarelor autorități: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, lipsă de obiecții: 

Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. 
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