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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea completarea unor hotărîri ale Guvernului 

 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Afacerilor Externe și 

Integrării Europene 

Scrisoare nr. DC 

05/401/3770 din 

13.03.2014 

1. Prin prezenta, cu referire la scrisoarea Ministerului Justiţiei nr. 03/1909 

din 26 februarie 2014, cu privire la uniformizarea conţinutului actelor şi 

certificatelor de stare civilă cu prevederile Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 

2001 privind actele de stare civilă, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene susţine propunerile Ministerului Justiţiei, relevând, totodată, 

următoarele. 

În conformitate cu alin. 2 al art. 55, al Legii nr. 317-XV cu privire la 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei 

publice centrale şi locale, unele Hotărâri ale Guvernului se contrasemnează 

de miniştrii care au obligaţia punerii lor în aplicare. În acest sens, potrivit art. 

4, alin. 7, înregistrarea şi transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor 

Republicii Moldova care locuiesc în afara teritoriului ţării se efectuează de 

către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. 

Astfel, se prezintă judicios completarea listei contrasemnatarilor din 

proiectul HG remis spre avizare, cu Viceprim-ministru, Ministru al 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dna Natalia GHERMAN, cu 

respectarea ordinei de precădere. 

Se acceptă 

Textul propus a fost redactat. 

2. La fel, propunem excluderea din lista contrasemnatarilor pe Ministrul 

Economiei şi cel al Finanţelor, deoarece implementarea ulterioară a acestui 

act normativ nu va fi pusă în sarcina Ministerului Economiei şi nici a 

Ministerului Finanţelor. Mai mult, din nota informativă prezentată, rezultă 

expres că 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. 

Se acceptă 

 

3. Totodată, se recomandă examinarea oportunităţii includerii în calitate de 

contrasemnatar Ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

deoarece în procesul documentării populaţiei, MTIC va fi obligat să-şi 

racordeze programele existente la modificările propuse de către Ministerul 

Se acceptă 
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Justiţiei 

4. Suplimentar la cele menţionate supra, MAEIE îşi reiterează poziţia 

expusă în scrisoarea DC-05/467/2841 din 24 februarie 2014, astfel, se 

prezintă oportun ca Ministerul Justiţiei să iniţieze şi procedura de modificare 

a Hotărîrii Guvernului nr. 738 din 20.06.2008, pentru aprobarea 

Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de Serviciul Stare Civilă şi 

oficiile de stare civilă – modificare care va reglementa emiterea şi eliberarea 

extraselor multilingve de pe actele de stare civilă (Formularele A, B şi C), 

precum şi a certificatului de capacitate matrimonială cu titlu gratuit, prin 

intermediul instituţiilor serviciului diplomatic, cetăţeanul Republicii 

Moldova achitînd doar taxa consulară şi cea aferentă, plăţi prevăzute de 

Legea nr. 242 din 24.09.2010 cu privire la taxele consulare. 

Nu se acceptă 

Această propunere nu ține obiectul de 

reglementare a prezentului proiect. 

Ministerul 

Finanțelor 

Scrisoare nr. 09-

04/90 din 11.03.2014 

5. Lipsă de obiecții  

Ministerul 

Economiei 

Scrisoare nr.11-1489 

din 13.03.2014 

6. Titlul proiectului figurează diferit în proiectul de hotărîre, anexa la 

proiect și cuprinsul notei informative. De aceea, urmează de a expune 

varianta corectă a acestuia, identic în toate actele. 

Se acceptă 

7. Totodată, remarcăm faptul că, formularul actului de căsătorie, atît în 

redacția actuală din Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 

18.05.2007, cît și în redacția modificată propusă prin prezentul proiect, nu 

conține rubrica ”date (nume, prenume) privind părinții viitorilor  soți”,  

contrar dispozițiilor art. 36, alin. (1) lit. d) al Legii nr. 100-XV din 

26.04.2001 privind actele de stare civilă. 

Nu se acceptă 

Includerea acestor informaţii nu este 

relevantă, în condiţiile în care la etapa de 

elaborare se află un proiect de lege 

pentru modificarea Legii nr.100, care de 

asemenea prevede excluderea acestor 

informaţii din cuprinsul art. 37 al Legii 

100 (proiectul a fost reținut pentru 

îmbunătăţirea conținutului, urmare a 

obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor 

publice de la ultima avizare a acestuia). 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

8. Preambulul la proiectul hotărîrii Guvernului de expus în redacţia "În 

temeiul prevederilor legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de 

stare civilă  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.97-99, 

Se acceptă. 

Textul propus a fost redactat. 
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comunicațiilor al 

Republicii Moldova 

Scrisoare nr. 01/414 

din 14.03.2014 

art.765) cu modificările şi completările ulterioare,". 

9. De indicat numele şi prenumele Prim-Ministrului, Ministrului economiei, 

Ministrului finanţelor şi Ministrului justiţiei. 
Nu se acceptă. 

Numele și prenumele miniștrilor care 

contrasemnează se indică în proiect la 

etapa transmiteri proiectului spre 

contrasemnare, de către Cancelaria de 

Stat. 

10. În lista "Contrasemnează" de inclus poziţia "Ministrul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor", precum numele şi prenumele ministrului. 
Se acceptă parţial. 

Numele și prenumele miniștrilor care 

contrasemnează se indică în proiect la 

etapa transmiteri proiectului spre 

contrasemnare de către Cancelaria de 

Stat. 

11. Potrivit prevederilor art.30, alin.(1), lit.b) din legea nr.100-XV din 

26.04.2001 "Privind actele de stare civilă", în proiectul modelului "Certificat 

de naştere" este necesar de substituit cuvîntul "localitatea" cu sintagma 

"locul naşterii". Această propunere este în corespundere şi cu prevederile 

pct.30 din Concepţia sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat 

al populaţiei", aprobată prin hotărîrea Guvernului nr.333 din 18.03.2002, 

deoarece datele despre  "locul naşterii" sunt parte a datelor cu caracter 

personal care permit în ansamblu identificarea univocă a persoanei fizice în 

"Registrul de stat al populaţiei". Noţiunea "locul naşterii" presupune o  

expunere mai completă a acestui indice de identificare a persoanei fizice cu 

indicarea "denumirii statului", cu indicarea, după caz, a raionului, oraşului 

(municipiului), cu indicarea satului (comunei). Aceste date trebuie să fie 

reflectate în certificatul de naştere. 

Un alt argument elocvent în acest sens îl constituie faptul că potrivit Legii 

nr.764-XV din 27.12.2001 "Privind organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova", în lista unităţilor administrativ-teritoriale se atestă mai 

multe localităţi cu aceeaşi denumire, care se află în raioane diferite. De 

exemplu: Ratuş (este denumire a 2 localităţi), Ivanovca (este denumire a 5 

localităţi), Constantinovca (este denumire a 4 localităţi), Nicolaevca (este 

denumire a 8 localităţi), Oneşti (este denumire a 3 localităţi) etc. Prin 

Nu se acceptă.  

Din punct de vedere practic, 

completarea rubricii respective niciodată 

nu a creat probleme pentru Oficiile de 

Stare Civilă, deoarece aceasta se 

completează nu doar cu datele despre 

unitatea administrativ teritorială, ci și cu 

informațiile definitorii pentru 

identificarea exactă a localității 

(raion/județ, stat). În acest context, 

cuvîntul ”localitatea” este folosit în sens 

larg. 
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urmare, înscrierea în rubrica respectivă din certificatul de naştere numai a 

denumirii localităţii, nu va reflecta exact locul naşterii şi respectiv va crea  

probleme la identificarea univocă şi operativă a persoanei fizice în "Registrul 

de stat al populaţiei" (de exemplu, în cazul identificării persoanei reţinute de 

organele de urmărire penală care nu are documente de identitate). 

12. În proiectul modelului "Certificat de naştere" toate substantivele 

trebuie să fie expuse la aceiaşi formă gramaticală articulată şi anume: 

- cuvîntul "Tata" de substituit cu cuvîntul "Tatăl"; 

- cuvîntul "Act" de substituit cu cuvîntul "Actul"; 

- cuvîntul "Funcţionar" de substituit cu cuvîntul "Funcţionarul".    

Se acceptă parțial. 

Cuvîntul "Funcţionarul" din 

Certificatul de schimbare a numelui 

și/sau prenumelui a fost substituit cu 

forma nearticulată a acestuia – 

”funcționar” pentru a fi în concordanță 

cu celelalte modele de certificate de stare 

civilă. 

Utilizarea formei gramaticale 

nearticulate nu constituie o greșeală 

gramaticală, iar modificarea propusă nu 

schimbă esența datelor care urmează a fi 

incluse în rubricile respective. 

13. Potrivit prevederilor pct.91 din Regulamentul privind eliberarea actelor 

de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18.02.2013, evidenţa locuitorilor în 

Republica Moldova se ţine prin înregistrarea la domiciliu şi/sau la reşedinţă. 

În acest context, este necesar în toate proiectele modelelor de Acte (de 

naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces, de schimbare a numelui şi/sau 

prenumelui) de substituit după caz cuvîntul "domiciliul" cu sintagma 

"domiciliul/reşedinţa". 

Nu se acceptă. 

În vederea asigurării corectitudinii 

informației incluse în actele de stare 

civilă și a stabilității raporturilor juridice 

la baza cărora stau acestea, legislația în 

domeniul stării civile operează cu 

noțiunea de ”domiciliu”. Această 

noțiune, din punct de vedere sociologic, 

oferă mai multă stabilitate, decît 

noțiunea de ”reședință”, care poate fi 

schimbată, spre exemplu, de fiecare dată 

cînd persoana vizată își schimbă locul de 

trai la  altă gazdă. Plus la aceasta, 

efectuarea permanentă în actele de stare 

civilă a modificărilor referitoare la 
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reședință ar crea cheltuieli suplimentare 

de timp și resurse. 

În acest context, menționăm faptul că 

competența teritorială a oficiilor de stare 

civilă are la bază anume domiciliul 

solicitantului și nu reședința acestuia. 

De asemenea, menționăm că, în 

cazul persoanelor fără viză de domiciliu, 

se aplică dispozițiile art. 30 al Codului 

civil, care pe lîngă domiciliu și reședință 

reglementează, de altfel, și alte noţiuni, 

cum ar fi locul unde se găsește persoana, 

locul ultimului domiciliu. 

Din aceste considerente, nu 

considerăm oportun substituirea 

cuvîntului ”domiciliul” cu cuvintele 

”domiciliul/reședința”. 

14. În toate proiectele modelelor de Acte (de naştere, de căsătorie, de divorţ, 

de deces, de schimbare a numelui şi/sau prenumelui) în compartimentele 

"Acte de identitate" şi "Acte eliberate ulterior", precum şi în compartimentul 

"Acte de identitate ale decedatului" şi "Date despre declarant" de substituit 

sintagma "Organul eliberării" cu sintagma "Autoritatea emitentă". 

Se acceptă parțial, doar cu referire la 

actele de identitate. 

Legea nr. 100 din 26.04.2001 cu 

privire la actele de stare civilă operează 

cu noțiunea de ”organe de stare civilă”. 

Astfel, utilizarea cuvintelor ”organul 

eliberării” este în conformitate cu legea 

menționată și  substituirea cuvintelor 

acestora nu este necesară.  

15. În toate proiectele modelelor de Acte (de naştere, de căsătorie, de divorţ, 

de deces, de schimbare a numelui şi/sau prenumelui) de substituit denumirea 

compartimentului "Acte eliberate ulterior" cu denumirea "Certificate 

eliberate ulterior", pentru a exclude confundarea noţiunilor "Act de naştere", 

"Act de căsătorie" etc., care denumesc aceste documente ca "Act de 

identitate" utilizată în cele sus numite. 

Nu se acceptă. 

În rubrica respectivă sunt înscrise 

diferite tipuri de documente de stare 

civilă: duplicatele certificatelor, 

certificatele noi, urmare a modificării 

actelor respective, extrase de pe actele de 

stare civilă, extrasele multilingve de pe 
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actele de stare civilă, avizele privind 

rectificarea, completarea sau anularea 

actelor de stare civilă, precum și unele 

documente care nu reprezintă certificate 

de strictă evidență (adeverințe F3Naa, F 

3Na), destinate organelor de asistență 

socială.  

Din acest considerent, considerăm 

potrivită utilizarea sintagmei ”Acte 

eliberate ulterior”, care este una 

generică și include în sine toate actele 

posibile ce ar putea fi eliberate de SSC. 

16. În proiectele modelelor de Acte: 

- "Act de divorţ" (pct.13, lit.d)), "Act de schimbare a numelui şi/sau 

prenumelui" (pct.10, lit.b)) şi "Act de deces" (pct.5) de substituit cuvîntul 

"Act" cu cuvîntul "Actul"; 

 

Nu se acceptă.  

Utilizarea formei gramaticale 

nearticulate, precum și a substantivelor 

la numărul singular, nu constituie o 

greșeală gramaticală, iar modificarea 

propusă nu schimbă esența datelor care 

urmează a fi incluse în rubricile 

respective. 

De asemenea, atenționăm că, din 

punct de vedere practic, pct. 17 al actului 

de deces impune completarea datelor de 

evidență ale certificatului-prim de deces, 

eliberat urmare a înregistrării faptului 

decesului. Prin urmare, această rubrică 

nu va prevedea decît datele despre un 

singur certificat eliberat. 

-  "Act de divorţ" (pct.15) de substituit cuvîntul "Datele" cu cuvîntul 

"Date"; 

- "Act de schimbare a numelui şi/sau prenumelui" (pct.11) de substituit 

cuvîntul "Act" cu cuvîntul "Acte"; 

- "Act de deces" (pct.17) de substituit cuvîntul "Certificat" cu cuvîntul 

"Certificate". 

 


