
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 

 unor hotărîri ale Guvernului 

 

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale 

Guvernului este elaborat de către Ministerul Justiţiei în comun cu Serviciul Stare Civilă. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu privire la 

aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” şi Hotărîrii Guvernului nr. 

558 din 18 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice a formularelor tipizate ale actelor 

de stare civilă” are drept finalitate aducerea actelor şi certificatelor de stare civilă în concordanţă 

cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b) şi e), art. 30 alin (1) lit. b) şi c), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1) 

lit. c), art. 52 lit. a) şi art. 57 alin. (1) lit. c) ale Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind 

actele de stare civilă, în redacția Legii nr. 49 din 23 martie 2012 cu privire la modificarea şi 

completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă și a Legii  nr. 248 

din 24 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea 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 

Modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 757 din 4 iulie 2006 „Cu 

privire la aprobarea modelului unic al formularelor certificatelor de stare civilă” constă în 

expunerea în redacţie nouă a formularului certificatului de naştere şi a formularului certificatului 

de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. 

În temeiul art. 30 alin. (1) al Legii privind actele de stare civilă în conţinutul certificatului de 

naştere se introduce o rubrică nouă „Naţionalitatea sau apartenenţa etnică”, care vizează datele 

respective despre naţionalitatea sau apartenenţa etnică declarată a titularului documentului, și se 

modifică denumirile rubricilor corespunzătoare (din „naţionalitatea” în „naţionalitatea sau 

apartenenţa etnică”) referitoare la părinţi. 

În temeiul art. 52 lit. a) al Legii privind actele de stare civilă, din conţinutul certificatului de 

schimbare a numelui şi/sau prenumelui se exclud rubricile ce identifică titularul documentului 

(rubricile „numele”, „prenumele”) din considerentul, că acestea nu se regăsesc în conţinutul 

actului de stare civilă şi nu sînt reglementate în Legea privind actele de stare civilă. În virtutea 

aceluiaşi temei, se exclud rubricile privind datele de identificare ale actului care se dublează 

(data şi organul înregistrării actului).  

Modificările intervenite la pct. 3 al Hotărîrii Guvernului sînt de ordin redacțional şi ţin să 

precizeze modalitatea asigurării populaţiei cu certificate de tip nou. Astfel, eliberarea 

certificatelor de stare civilă de model nou va avea loc, ca și în prezent, la cererea persoanei 

privind solicitarea eliberării duplicatului certificatului de stare civilă. Conform pct. 1 din 

Nomenclatorul și tarifele la serviciile prestate de către SSC, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 738 din 20 iunie 2008, eliberarea certificatelor de tip nou în decursul a 30 de zile se va 

efectua gratuit, iar pentru  termeni mai restrînși (20, 15, 5 zile/24 ore sau 1  oră) – contra unui 

tarif stabilit de Hotărîrea Guvernului menționată supra. Menționăm că în procesul prestării 

serviciului respectiv, certificatele de stare civilă, eliberate anterior de organele de stare civilă, nu 

sunt retrase de la titularul acestora, decît în cazul în care documentele respective au devenit 

nevalabile, prin efectul modificării actului de stare civilă al cărui titular este, în situaţia în care în 

datele personale sau în statutul civil ale persoanei au intervenit modificări. 

Modificarea și completarea Anexelor nr. 1-5 la Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 18 mai 

2007 „Cu privire la aprobarea modelelor unice a formularelor tipizate ale actelor de stare 

civilă” constă în expunerea în redacţie nouă a formularelor actelor de stare civilă întru 

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

Astfel, pentru a conforma conţinutul actelor de stare civilă cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. 

b) şi e), art. 30 alin. (1) lit. b) şi c), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1) lit. c) şi art. 57 alin. (1) lit. c) ale 
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Legii privind actele de stare civilă, în anexele nr. 2-5 ale hotărîrii rubrica „naţionalitatea” se 

exclude, iar în anexa nr. 1 se modifică denumirea rubricii corespunzătoare din „naţionalitatea” în 

„naţionalitatea sau apartenenţa etnică”. 

Completările aduse pct. 13 lit. c) din Anexa nr. 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 18 

mai 2007 vine să asigure corectitudinea înscrierii temeiului desfacerii căsătoriei. În acest context 

se evidențiază următoarele situații:  

- fiind contestată în ordine de apel, hotărîrea primei instanţe este menţinută prin Decizia 

Curţii de Apel. Respectiv, în actul de divorţ urmează a fi indicate atît datele hotărîrii 

judecătoreşti de fond, cît şi datele Deciziei instanţei de apel; 

- urmare a contestării în ordine de apel, hotărîrea primei instanţe este casată, fiind 

pronunţată de instanţa de apel o nouă hotărîre privind desfacerea căsătoriei, care este definitivă la 

momentul emiterii ei. În această situaţie oficiul stare civilă va întocmi actul de divorţ în baza 

acestei decizii. 

În consecință, rubrica destinată actului judecătoresc privind desfacerea căsătoriei a fost 

completată pentru a asigura indicarea corectă a tuturor situaţiilor de examinare a cauzelor de 

divorţ, actualmente fiind imposibilă înscrierea în actul de divorţ a tuturor datelor de referinţă ale 

hotărîrii sau deciziei privind desfacerea căsătoriei, emise de instanţele de fond sau apel. 

 

Fundamentarea economico-financiară 

Finanţarea procesului de tipărire a formularelor actelor şi certificatelor de stare civilă se va 

efectua în ordinea stabilită, din contul mijloacelor speciale ale Serviciului Stare Civilă. 

 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie în proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu 

standardele naţionale şi internaţionale anticorupţie și nu au fost identificate domenii în care 

proiectul nu ar satisface cerințele sau ar fi în contradicție cu aceste standarde.  

Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului nu atrage 

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 pagina web oficială a Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md, directoriul Transparenţa decizională, secţiunea Proiecte de acte normative 

remise spre coordonare. 

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

al expertizelor efectuate. 

Proiectul a fost remis spre avizare autorităţilor publice interesate (Ministerul Tehnologiei 

Informației și Comunicațiilor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Ministerului Finanțelor și Ministerului Economiei). Conţinutul avizelor recepţionate este expus 

în sinteza obiecţiilor şi propunerilor. 

 

 

 

Ministru                            Oleg EFRIM 
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