
SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Nr. Autoritatea emitentă Obiecțiile și propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiție 
1. Ministerul Afacerilor Externe  

și Integrării Europene 

Lipsa obiecțiilor și propunerilor de principiu. 

 

Referitor la modificarea Legii nr. 42 din 2 martie 2006, 

pentru aderarea la Convenţia cu privire la suprimarea 

cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, 

atenționează că potrivit art. 6 din Convenție, notificările în 

adresa Ministerului Afacerilor Externe a Regatului Țărilor 

de Jos, inclusiv cu privire la schimbarea autorității 

naționale competente în sensul acestei Convenții, urmează 

a fi efectuate prin intermediul canalelor diplomatice. 

 

Se acceptă. 

În nota informativă, la rubrica acțiuni ce 

urmează a fi întreprinse în baza actului normativ, a 

fost indicat că urmare a adoptării legii, potrivit art.6 

din Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu 

privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor 

oficiale straine, trebuie notificat Ministerul 

Afacerilor Externe al Olandei despre schimbarea 

autorității competente de a aplica apostila. 

Nota informativă a fost completată cu cerința 

de formă ce urmează a fi respectată la notificarea 

depozitarului Convenției. 

 

2. Centrul de Implimentare 

 a Reformelor 

1. La art. II al proiectului - remarcăm că, art. 17 al Legii 

nr.837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti nu inserează 

alineatul (17) propus spre amendare. 

 

Se acceptă. 

Eroarea tehnică a fost înlăturată. 

2. La art. IV - pentru un spor de precizie normativă, 

propunem indicarea expresă că, amendamentele propuse 

sunt operate în textul art. 19 alin. (l) litera a) al Legii 

patronatelor nr.976/2000. 

 

Se acceptă. 

Modificarea a fost operată. 

3 .  In opinia noastră, abrogarea expresă a art.4 al Legii 

nr.42/2006 pentru aderarea la Convenţia cu privire la 

suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine 

nu este oportună, în măsura în care norma respectivă este 

una cu termen, fiind o acţiune impusă Guvernului, spre 

realizare, la etapa respectivă, care s-a consumat. Prin 

urmare, fiind deja o normă care şi-a produs efectul 

determinat în timp, nu se impune abrogarea acesteia, 

pentru a nu crea anumite incertitudini juridice legate de 

obligaţia instituirii subdiviziunii structurale vizate. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 37 alin.(2) din Legea nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

abrogarea intervine înclusiv pentru a degreva fondul 

juridic de normele desuete. 

Adițional, subliniem că printre actele 

normative ce urmează a fi abrogate pot fi incluse nu 

numai actele sau părţi ale lor care vin în contradicţie 

cu noul act sau care au fost înglobate în el, ci şi actele 

sau părţi ale lor care își pierd de fapt valoarea. 



4.  La acelaşi articol- reieşind din faptul că. Agenţia 

Informaţii şi Sisteme Juridice reprezintă o autoritate 

administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, pentru 

a asigura respectarea principiului certitudinii prevederilor 

normative, propunem indicarea expresă a acestor norme în 

textul legii. 

Obiecţie valabilă şi pentru amendamentele propuse pentru 

Codul de procedură civilă. 

 

Nu se acceptă. 

Potrivit art.6 din Convenția de la Haga din 5 

octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerintei 

supralegalizarii actelor oficiale straine, fiecare stat 

contractant desemnează, în virtutea functiilor, 

autoritatile carora li se atribuie competența de a 

aplica apostila.  

Respectiv, nu este necesară indicarea în textul 

legii de aderare a statutului acestei autorități. 

Totodată, în conformitate cu art. 15 alin. (1) din 

Legea nr. 98 din 4.05.12 privind administraţia 

publică centrală de specialitate, misiunea, funcţiile 

de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi 

alte chestiuni privind organizarea activităţii 

autorităţilor administrative din subordinea 

ministerelor se stabilesc, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative şi 

normative, în regulamentele privind organizarea 

şi funcţionarea acestora aprobate de Guvern. 

 

3. Agenția Servicii Publice Conceptual susțin proiectul privind transferul 

competențelor de înregistrare a organizațiilor 

necomerciale către Agenție. Totodată se propun 

următoarele modificări şi completări: 

1. La art. II. Legea cu privire la asociaţiile 

obşteşti. 

În textul legii, cuvintele "înregistrarea statutului" de 

substituit cu cuvintele "înregistrarea asociaţiei" la cazul 

gramatical respectiv, deoarece conform art. 63 Cod civil se 

înregistrează persoana juridică, şi nu statutul. 

În art. 17 din lege: 

prima propoziţie din alin. (1) de modificat şi de expus 

în următoarea redacţie: "Înregistrarea asociaţiilor obşteşti 

de toate categoriile, filialelor şi reprezentanţelor acestora, 

se efectuează de către Agenţia Servicii Publice în 

conformitate cu prezenta lege şi Legea cu privire la 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi"; 

alineatele (3), (4) şi (7), ce se referă la înregistrarea 

statutelor asociaţiilor obşteşti republicane, internaţionale, 

filialelor şi reprezentanţelor acestora de către Ministerul 

Justiţiei, celor locale - de către organele administraţiei 

publice locale, de exclus pe motivul că se propune ca toate 

asociaţiile obşteşti, filialele şi reprezentanţele acestora să 

fie înregistrate de către Agenţia Servicii Publice. 

Se acceptă. 

Toate propunerile au fost însușite în textul 

proiectului. 

 

 



în proiect numărul "(17)" urmează a fi substituit cu 

cifra "(9)", întrucât modificarea propusă vizează anume 

acest alineat, alineatul (17) în articol nu există. 

Articolul 23 (Registrul de stat al organizaţiilor 

necomerciale) din lege de exclus, dat fiind faptul că 

organizaţiile necomerciale vor fi înregistrate de către 

Agenţia Servicii Publice în Registrul persoanelor juridice, 

care este parte componentă a Registrului de stat al 

unităţilor de drept. Astfel, va dispărea necesitatea si 

oportunitatea ţinerii separate a registrului necomercial. 

Dat fiind faptul că Ministerul Justiţiei îşi păstrează 

competenţa de control asupra activităţii asociaţiei obşteşti, 

propunem de a modifica în acest sens articolele respective 

din lege, inclusiv în art.42 alineatul (1) cuvintele „organul 

care a înregistrat asociaţia" de substituit cu sintagma 

„Ministerul Justiţiei". 

 

  2. Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală: 

din articolul 29 alineatul (1) lit.p), ce prevede că 

primarul înregistrează asociaţiile obşteşti care 

intenţionează să activeze în unitatea administrativ-

teritorială respectivă" - de exclus; 

din articolul 53 alineatul (1) lit.e), ce prevede că 

preşedintele raionului înregistrează asociaţiile obşteşti de 

interes raional care intenţionează să activeze în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de 

rigoare autorităţilor abilitate - de exclus. 

Se acceptă. 

Proiectul este completat cu art. IX cu următorul 

cuprins: 

„Art. IX. – Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 

116), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. la articolul 29 alineatul (1), litera p) se 

abrogă;  

2. la articolul 53 alineatul (1), litera e) se 

abrogă.” 

3. Legea nr.136 din 17 iunie 2016 privind statutul 

municipiului Chişinău: 

din articolul 15 alineatul (1) pct. 1) lit.b), ce prevede 

că primarul general înregistrează asociaţiile obşteşti care 

intenţionează să activeze în municipiu, remite informaţia 

de rigoare autorităţilor abilitate - de exclus; 

din articolul 53 alineatul (1) lit.e), ce prevede că 

preşedintele raionului înregistrează asociaţiile obşteşti de 

interes raional care intenţionează să activeze în unitatea 

administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de 

rigoare autorităţilor abilitate - de exclus. 

Se acceptă. 

Proiectul este completat cu art. XIV cu 

următorul cuprins: 

„Art. XIV. – La articolul 15 alineatul (1) 

punctul 7) din Legea nr.136 din 17 iunie 2016 

privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, 

art. 645), litera b) se abrogă. 

 



  2. La art. III. Legea cu privire la fundaţii. 

Alineatul (1) al articolului 12, ce stabileşte organul 

de înregistrare şi includerea datelor în Registrul de stat al 

organizaţiilor necomerciale, propunem a-1 expune în 

următoarea redacţie: 

"(1) înregistrarea fundaţiilor, filialelor şi 

reprezentanţelor acestora, se efectuează de către Agenţia 

Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi Legea 

cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi." 

Se acceptă. 

Modificările propuse au fost înserate în textul 

proiectului, după cum urmează: 

 „(1) Fundaţiile, filialele şi reprezentanţele 

acestora se înregistrează de către Agenţia Servicii 

Publice în conformitate cu prezenta lege şi Legea cu 

privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind 

aplicată în măsura în care nu contravine prezentei 

legi.”. 

3. La art. IV. Legea patronatelor. 

La art. 17: 

în alineatul (1) textul "Registrul de stat al 

organizaţiilor necomerciale" de substituit cu textul 

"Registrul de stat al persoanelor juridice"; 

în alineatul (2) sintagma "Ministerul Justiţiei" de 

substituit cu textul "Agenţia Servicii Publice în 

conformitate cu prezenta lege şi Legea cu privire la 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi." 

în proiect, după cuvintele "19 alineatul (1)" de 

completat cu "lit.a)". 

 

Se acceptă. 

Modificările propuse au fost înserate în textul 

proiectului. 

  4. La art. V. Legea sindicatelor. 

Articolul 10 de completat cu un nou alineat (1l) cu 

următorul cuprins: "(l1) "Sindicatul se supune înregistrării 

de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu 

prezenta lege şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

ultima fiind aplicată în măsura în care nu contravine 

prezentei legi." 

 

Se acceptă. 

Modificările propuse au fost înserate în textul 

proiectului. 



  5. La art. VIII. Legea privind libertatea de 

conştiinţă, de gândire şi de religie. 

Articolul 181 alineatul (1) după lit.d) de completat cu 

lit e) cu următorul cuprins: 

"f) avizul Ministerului Justiţiei ce confirmă 

legalitatea modificărilor operate în statut." 

Articolul 19 alineatul (1): 

la început de completat cu textul: "Cultul religios se 

supune înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice în 

conformitate cu prezenta lege şi Legea cu privire la 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi."; 

după lit. g) de completat cu lit h) cu următorul 

cuprins: 

"h) avizul Ministerului Justiţiei ce confirmă 

legalitatea constituirii cultului religios." 

 

Se acceptă parțial. 

1. La art. 19, alin.(1) se propune în redacție 

nouă, după cum urmează: 

„(1) Cultul religios se supune înregistrării de 

stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu 

prezenta lege şi Legea cu privire la înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, ultima fiind aplicată în măsura în care 

nu contravine prezentei legi. Pentru înregistrare se 

prezintă următoarele documente:”. 

2. Nu se acceptă instituirea obligației obținerii 

avizului Ministerului Justiției pentru înregistrarea 

asociației religioase din următoarele considerente: 

- va fi birocratizată procedura de înregistrare  

deși scopul este facilitarea accesului la formalizarea 

intenției de asociere; 

- propunerea este una selectivă, avînd în 

vedere că condiția obținerii avizului se propune doar 

pentru înregistrarea asociațiilor religioase și 

partidelor politice;  

- nu rezultă clar care este valoarea avizului MJ. 

Care vor fi consecințele emiterii unui aviz negativ de 

către MJ.; 

- emiterea unui aviz din partea MJ poate fi 

interpretat în sensul  imixtiunii în dreptul la libera 

asociere; 

- procedural e imposibil a emite un aviz ce 

confirmă legalitatea modificărilor operate în statut în 

lipsa  datelor actualizate privind membrii respectivei 

organizații necomerciale care să permită 

determinarea întrunirii cvorumului la luarea 

deciziilor. 

6. La art. IX. Legea privind partidele politice. 

Articolul 8 alineatul (1): 

la început de completat cu textul: "Partidul politic se 

supune înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice în 

conformitate cu prezenta lege şi Legea cu privire la 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi."; 

după lit. f) de completat cu lit. g) cu următorul 

cuprins: 

"g) avizul Ministerului Justiţiei ce confirmă 

legalitatea constituirii partidului." 

 

Se acceptă parțial. 

1. La art. 8, alin.(1) se propune în redacție nouă, 

după cum urmează: 

 „(1) Partidul politic se supune înregistrării de 

stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu 

prezenta lege şi Legea cu privire la înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, ultima fiind aplicată în măsura în care 

nu contravine prezentei legi. Pentru înregistrare se 

prezintă următoarele documente:”. 

2. Nu se acceptă instituirea obligației obținerii 

avizului Ministerului Justiției pentru înregistrarea 

partidului din considerentele enunțate la pct.5. 

 



  7. In acelaşi context, propunem a modifica 

următoarele legi: 

Articolul 4 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 

28.03.1995 de completat cu alineatul (8) cu următorul 

cuprins: 

"(8) Instituţiile medico-sanitare se supun înregistrării 

de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu 

prezenta lege şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

ultima fiind aplicată în măsura în care nu contravine 

prezentei legi." 

Articolul 15 din Codul educaţiei nr.152 din 

17.07.2014 de completat cu alineatul (4) cu următorul 

cuprins: 

"(4) Instituţiile de învăţământ se supun înregistrării 

de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu 

prezenta lege şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

ultima fiind aplicată în măsura în care nu contravine 

prezentei legi." 

 

Nu se acceptă. 

Potrivit modificărilor ce se propun la Codul 

civil (promovate de Ministerul Justiției) instituția 

publică nu va mai fi organizație necomercială dar 

persoană juridică de drept public. 

 

 

 În articolul 9 alineatul (1) al Legii cu privire la 

filantropie şi sponsorizare nr.1420 din 31.10.2002: 

cuvintele "ei la Ministerul Justiţiei" de substituit cu 

cuvintele "de stat" şi de completat cu textul "înregistrarea 

de stat a organizaţiilor filantropice se efectuează la Agenţia 

Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi Legea 

cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată în 

măsura în care nu contravine prezentei legi." 

 

Se acceptă. 

Se propune completarea proiectului legii cu 

art.VI cu următorul cuprins: 

„Art. VI. – Articolul 9 din Legea nr.1420 din 

31 octombrie 2002 cu privire la filantropie şi 

sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, nr. 185–189, art. 1394), se modifică 

după cum urmează: 

la alineatul (1), cuvintele „ei la Ministerul 

Justiţiei” de substituit cu cuvintele „de stat la 

Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta 

lege şi Legea cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, ultima fiind aplicată în măsura în care 

nu contravine prezentei legi.”; 

la alineatul (4), cuvintele „Ministerului 

Justiţiei” se exclud.” 

 



  Oportun ar fi ca în cazul fundaţiei, actul de 

constituire să fie autentificat nu doar de notar, precum 

reglementează expres art. 10 din Legea nr.581/1999, ci şi 

de registrator, care potrivit art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea 

nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi art. 371 din 

Legea nr. 1453/2002 cu privire la notariat, are competenţă 

de autentificare a actelor de constituire ale persoanelor 

juridice fondate pe teritoriul Republicii Moldova, precum 

şi a modificărilor şi completărilor operate în actele de 

constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat al 

persoanelor juridice. 

Se acceptă. 

La art. 12 alin. (1) s-a prevăzut că fundațiile se 

înregistrează în conformitate cu legea specială dar şi 

potrivit Legii cu privire la înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, ultima fiind aplicată în măsura în care nu 

contravine prezentei legi.”. 

Reieşind din faptul că Agenţia Servicii Publice, 

conform domeniilor sale de competenţă, urmează să 

concentreze toate serviciile privind înregistrarea şi 

evidenţa entităţilor, indiferent de statut şi forma de 

organizare a acestora, fiind preluate atribuţiile de 

înregistrare a organizaţiilor necomerciale de la Ministerul 

Justiţiei, necesită a fi luate în consideraţie şi faptul că 

datorită ritmului accelerat al evoluţiei tehnologiilor 

informaţionale, unele norme şi cerinţe legale ce ţin de 

înregistrarea persoanelor juridice cu scop nelucrativ au 

devenit de prisos şi inutile. Aceasta impune necesitatea de 

eficientizare continuă a procedurii înregistrării de stat şi 

prestare la nivel înalt a serviciilor publice. La acest capitol 

se încadrează obligaţia depăşită de timp a organizaţiilor 

necomerciale de a deţine certificat de înregistrare. La 

momentul actual se observă clar că necesitatea 

certificatului de înregistrare dispare, prin urmare poate fi 

exclus din uz. În actele legislative care reglementează 

crearea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor 

necomerciale, urmează a fi revăzut şi, respectiv, micşorat 

termenul de înregistrare de la 30 zile la 15 zile.  

 

Se acceptă. 

Termenii pentru înregistrarea organizațiilor 

necomerciale au fost revizuiți în sensul reducerii lor 

de la 30 la 15 zile. 

Din cadrul normativ ce reglementează 

constituirea organizațiilor necomerciale a fost 

exclusă obligația eliberării certificatelor de 

înregistrare. Or, extrasele din Registrul persoanelor 

juridice, care este parte componentă a Registrului de 

stat al unităţilor de drept vor reflecta o informație mai 

amplă privind organizația necomercială decît cea 

conținută în certificat. 

Plăţile pentru înregistrarea de stat a organizaţiilor 

necomerciale sunt necesare a fi revizuite, iar în actele 

legislative din domeniul respectiv urmează a fi specificat 

că înregistrarea de stat, precum şi acordarea serviciilor, se 

efectuează conform taxelor stabilite potrivit Metodologiei 

de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către 

Agenţia Servicii Publice, aprobate prin hotărâre de 

Guvern. 

Nu se acceptă. 

Revizuirea tarifelor pentru prestarea serviciilor 

de înregistrare a organizațiilor necomerciale nu 

constituie obiectul prezentului proiect, care are drept 

scop doar transferul de competență și îmbunătățirea 

unor aspecte conexe procedurii de înregistrare. 



  În cazul preluării de către Agenţia Servicii Publice 

a serviciilor de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, 

este necesară revizuirea structurii organizatorice şi 

componenţei numerice a statelor de personal a Agenţiei 

Servicii Publice, corespunzător volumului de lucru şi în 

conformitate cu normativele aprobate pentru prestarea 

serviciilor. 

Odată ce se propune transferul unor competenţe ale 

Ministerului Justiţiei către Agenţia Servicii Publice, 

considerăm necesar de completat proiectul cu un 

compartiment de dispoziţii tranzitorii care ar prevedea 

obligativitatea transmiterii de la Ministerul Justiţiei către 

Agenţia Servicii Publice a dosarelor de evidenţă ale 

organizaţiilor necomerciale înregistrate, Registrelor 

organizaţiilor necomerciale, termenele şi condiţiile 

predării acestora. Totodată, de inclus prevederi pentru 

aducerea actelor legislative şi normative în vigoare în 

concordanţă cu legea în cauză - propunem în termen de 6 

luni de la data publicării, precum şi prevederi vizând 

termenul de intrare în vigoare a actului legislativ. 

 

Se acceptă. 

Se completează cu  Art. XV  cu următorul 

cuprins: 

„Art. XIV  – Dispoziții finale și tranzitorii 

În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi: 

1) Guvernul va adopta actele normative 

necesare pentru realizarea prevederilor legii. 

2) Ministerul Justiției în comun cu Agenția 

Servicii Publice vor asigura predarea/primirea 

dosarelor de evidenţă ale organizaţiilor 

necomerciale înregistrate, registrele organizaţiilor 

necomerciale și platformele electronice pe care se 

asigură evidența acestora.”. 

4. Cancelaria de Stat 1. La articolul II din proiect, se va revedea corectitudinea 

trimiterii la alineatul (17) al art.17 din legea nr. 837-XIII 

din 17 mai 1996, or în articolul respectiv nu se conține un 

atare element structural. 

Se acceptă. 

Eroarea tehnică a fost înlăturată. 

 2. Cu referire la modificările prevăzute la art.VI și VII 

din proiect, considerăm că operarea acestora ar trebui 

precedată de crearea Agenției Informații și Sisteme 

Juridice.  

Nu se acceptă. 

Agenția Informații și Sisteme Juridice nu 

reprezintă o autoritate nouă în subordinea 

Ministerului Justiției, care ar trebui creată. Se 

preconizează modificarea denumirii Centrului de 

Informații Juridice în Agenția Informații și Sisteme 

Juridice. Această operațiune se va realiza prin 

Hotărîrea Guvernului care va aproba și noul  

Regulament de activitate a respectivei autorități 

administrative. 

3. De asemenea, suntem de părerea că nu este oportună 

abrogarea art. 4 din legea nr. 42 din 2 martie 2006, din 

motiv că norma respectivă are un caracter temporar limitat, 

care și-a produs deja efectul. 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 37 alin.(2) din Legea nr. 

780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

abrogarea intervine înclusiv pentru a degreva fondul 

juridic de normele desuete. 

Adițional, subliniem că printre actele 

normative ce urmează a fi abrogate pot fi incluse nu 

numai actele sau părţi ale lor care vin în contradicţie 

cu noul act sau care au fost înglobate în el, ci şi actele 

sau părţi ale lor care își pierd de fapt valoarea. 

 



4. Articolul XI din proiect prevede transmiterea 

competenței de înregistrare a organizațiilor de mediere 

către Agenția Servicii Publice, în timp ce în art. 2 din 

același act legislativ prerogativa respectivă rămîne în 

competența Ministerului Justiției. 

Se acceptă. 

Propunerea a fost însușită. Articolul XII este 

expus în următoarea redacție: 

„Art. XII. – La articolul 2 și articolul 16 

alineatul (2) din Legea nr. 137 din 3 iulie 2015 cu 

privire la mediere (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2015, nr. 224-233, art. 445), cuvintele 

„Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele 

„Agenția Servicii Publice”. 

 

5. Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

1.Cifra „(17)”, expusă la art.II din proiectul de lege, 

necesită a fi substituită cu cifra „(9)". Menţionăm că, art.17 

din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la 

asociaţiile obşteşti conţine doar nouă alineate. 

 

Se acceptă. 

Eroarea tehnică a fost înlăturată. 

2.Concomitent relatăm că, în scopul respectării 

prevederilor lit.f), alin.(2) din art.12 al Legii nr.317-XV 

din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

centrale, urmează de elaborat şi proiectul hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege, 

prezentat spre avizare. 

 

Se acceptă. 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea proiectului de lege va fi anexat. 

 

 

 

Ministru                                                            Vladimir CEBOTARI 


