
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii privind completarea articolului 1 din Legea nr. 164-XV din 

4 aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală, din 22 

ianuarie 1993 

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

proiectului 

Proiectul de lege privind completarea articolului 1 din Legea nr. 164-XV din 4 

aprilie 2003 pentru ratificarea Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică 

şi raporturile juridice în materie civilă, familială, şi penală, din 22 ianuarie 1993 a 

fost elaborat de către Ministerul Justiţiei. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

 Protocolul la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, a fost semnat de către statele 

membre ale Comunității Statelor Independente la Moscova la 28.03.1997. 

Protocolul introduce unele modificări și completări în Convenția privind asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, 

de natură a îmbunătăți mecanismul cooperării juridice dintre statele membre CSI. 

Potrivit rezervei 1 al art. 1  din Legea pentru ratificarea Protocolului la 

Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, 

familială şi penală din 22.01.1993, Republica Moldova întreţine relaţii cu Părţile 

Contractante doar prin intermediul Ministerului Justiţiei şi Procuraturii 

Generale. 
Avînd în vedere faptul că, Republica Moldova poate coopera în domeniul 

asistenței juridice în baza Protocolului menționat numai prin autoritățile sale 

centrale, procedura acordării asistenței juridice este una anevoioasă şi  

tergiversată. 

În scopul utilizării eficiente a Protocolului enunțat mai sus, precum și a 

protejării drepturilor cetățenilor statelor contractante la Convenția CSI, 

considerăm oportun modificarea rezervei 1 al art. 1  din Legea pentru ratificarea 

Protocolului la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993, în sensul atribuirii 

Ministerului Justiției a dreptului de a delega autorităților administrative din 

subordine unele competențe prevăzute de instrumentele internaționale 

vizate. 

Completarea în cauză va contribui la urgentarea cooperării juridice dintre 

statele contractante la Protocolul nominalizat, pornind de la principiul respectării 

drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor şi nu are ca scop abordarea 

problemelor specifice de ordin politic, istoric sau etnic şi nu contravin politicii 

externe şi interne promovate de Republica Moldova.  

În ceea ce priveşte compatibilitatea completării în relaţie cu alte instrumente 

internaţionale, deja intrate în vigoare pentru Republica Moldova, menţionăm că 

aceasta nu va aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor care decurg din Convenţie 

și Protocolul nominalizat.  

Pentru implementarea completării respective, nu este necesar de a înfiinţa 

structuri noi sau de a le modifica pe cele existente, sarcina prioritară de organizare 



şi de coordonare a procedurii de executare urmînd să revină Ministerului Justiţiei.   

Modificarea dată va putea fi pusă în aplicare imediat după intrarea în vigoare a 

acestuia. 

În final, menţionăm că adoptarea prezentei legi va contribui esenţial la 

îmbunătăţirea mecanismului de conlucrare a autorităţilor naţionale cu autorităţile 

statelor membre a Convenţiei privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială, şi penală, din 22 ianuarie 1993. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea  actului legislativ constă în 

conlucrarea mai eficientă dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi 

autorităţile statelor contractante la Convenţia CSI, precum și a protejării 

drepturilor cetățenilor în domeniu. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

Rezultatele expertizei juridice 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care 

reglementează domeniul în cauză şi corespunde exsigenţelor tehnicii legislative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, 

compartimentul Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte 

normative remise spre coordonare. 

Proiectul a fost coordonat cu autorităţile publice interesate. 

Conform procedurii stabilite proiectul a fost expediat Centrului Naţional 

Anticorupţie pentru aprecierea nivelului coruptibilităţii. Recomanările  expuse 

în raportul de expertiză anticorupţie asupra proiectului, precum şi poziţia 

autorului faţă de acestea, sînt prezentate în sinteza obiecţiilor şi propunerilor a 

raportului de expertiză anticorupţie. 
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