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Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.765/2014 

cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie 

acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei 

de stat a Republicii Moldova 

----------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe 

care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt 

exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a 

Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.1-3, 

art.2), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 765/2014 cu privire la aprobarea listei 

documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei 

de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, 

nr.282-289, art.817) se modifică după cum urmează: 

 

1) la punctul 1 din hotărîre, în denumirea anexelor nr.1 şi nr.2, cuvintele 

„acceptate de Republica Moldova” se exclud. 

 

2) la anexa nr.1: 

 

a) la poziţia „Republica Islamică Afganistan”, după subpoziţia „Paşaport 

comercial” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

b) la poziţia „Albania”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se introduc 

următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 
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c) la poziţia „Antigua şi Barbuda”, după subpoziţia „Certificat de identitate 

pentru marinari” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

d) la poziţia „Republica Argentina”, după subpoziţia „Carnet de marinar” 

se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

e) la poziţia „Belize”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se introduc 

următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

f) la poziţia „Statul Plurinaţional al Boliviei”, după subpoziţia „Paşaport 

oficial” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

g) la poziţia „Republica Bostwana”, după subpoziţia „Certificat de 

călătorie ce substituie paşaportul” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

h) la poziţia „Republica Federativă a Braziliei”, după subpoziţia „Carnet 

de marinar” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

i) la poziţia „Burkina Faso”, după subpoziţia „Laissez-passer” se introduce 

următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

j) la poziţia „Republica Ciad”, după subpoziţia „Laisser-passer colectiv” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
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 Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind 

statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

* 

 

k) la poziţia „Republica Populară Chineză”, după subpoziţia „Carte de 

identitate de marinar HK” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

l) la poziţia „Republica Columbia”, după subpoziţia „Carnet de marinar” 

se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

m) la poziţia „Republica Insulelor Fiji”, după subpoziţia „Certificat de 

identitate” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

n) la poziţia „Republica Guatemala”, după subpoziţia „Paşaport consular” 

se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

o) la poziţia „Republica Guineea”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

p) la poziţia „Jamaica”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se introduce 

următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

q) Poziţia „Republica Kiribati”, după subpoziţia „Certificat de urgenţă” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

r) la poziţia „Republica Mozambic”, după subpoziţia „Carnet de marinar” 

se introduce următoarea subpoziţie: 
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„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

s) la poziţia „Republica Nauru”, după subpoziţia „Document de identitate” 

se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

ş) la poziţia „Republica Nicaragua”, după subpoziţia „Paşaport colectiv” 

se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

t) la poziţia „Republica Federală Nigeria”, după subpoziţia „Carnet de 

marinar” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

ţ) la poziţia „Republica Rwanda”, după subpoziţia „Document de călătorie 

de urgenţă” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

u) la poziţia „Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine”, după subpoziţia „Certificat 

de identitate a marinarului” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

v) la poziţia „Republica El Salvador”, după subpoziţia „Document de 

călătorie pentru refugiaţi” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

w) la poziţia „Statul Independent Samoa”, după subpoziţia „Carnet de 

marinar” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

x) la poziţia „Republica Democratică Sao Tome şi Principe”, după 

subpoziţia „Carnet de marinar” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 
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y) la poziţia „Regatul Swaziland”, după subpoziţia „Document de călătorie 

pentru apatrizi” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

z) la poziţia „Republica Trinidad şi Tobago”, după subpoziţia „Carnet de 

marinar” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

a1) la poziţia „Republica Uganda”, după subpoziţia „Certificat de 

identitate” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

b1) la poziţia „Republica Orientala Uruguay”, după subpoziţia „Carnet de 

marinar” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

c1) la poziţia „Republica Zambia”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

d1) la poziţia „Republica Austria”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

e1) la poziţia „Republica Cipru”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

f1) la poziţia „Republica Croaţia”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduc următoarele subpoziţii: 
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„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

g1) la poziţia „Regatul Danemarcei”, după subpoziţia „Carte de identitate 

de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

h1) la poziţia „Republica Finlanda”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

i1) la poziția „Republica Elenă”, subpoziția „Document de călătorie pentru 

apatrizi (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954)” se exclude; 

 

j1) la poziţia „Republica Irlanda”, după subpoziţia „Paşaport card cu date 

biometrice” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

k1) la poziţia „Republica Portugheză”, după subpoziţia „Carte de identitate 

de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

l1) la poziţia „Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord”, după 

subpoziţia „Carte de identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform 

standardelor ICAO), inclusiv biometrică” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

m1) la poziţia „România”, după subpoziţia „Carte de identitate de formatul 

ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv biometrică” se 

introduc următoarele subpoziţii: 
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„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

n1) la poziţia „Republica Slovenia”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

o1) la poziţia „Regatul Ţărilor de Jos”, după subpoziţia „Carte de identitate 

de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

* 

Document de călătorie pentru străini * 

Laissez-passer *”; 

 

p1) la poziţia „Uniunea Australiei”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

q1) la poziţia „Comunitatea Bahamas”, după subpoziţia „Carnet de 

marinar” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

r1) la poziţia „Barbados”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

s1) la poziţia „Canada”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se introduce 

următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

ş1) la poziţia „Republica Coreea”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul *”; 
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apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

 

t1) la poziţia „Confederaţia Elveţiană”, după subpoziţia „Carte de identitate 

de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

ţ1) la poziţia „Statul Israel”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduc următoarele subpoziţii: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

* 

Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

u1) la poziţia „Republica Kîrgîză”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

v1) la poziţia „Principatul Monaco”, după subpoziţia „Act de identitate” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

w1) la poziţia „Regatul Norvegiei”, după subpoziţia „Carte de identitate de 

formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru apatrizi (Convenţia privind statutul 

apatrizilor din 28 septembrie 1954) 

*”; 

 

x1) la poziţia „Noua Zeelandă”, după subpoziţia „Carnet de marinar” se 

introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

y1) la poziţia „Republica Seychelles”, după subpoziţia „Paşaportul 

marinarului” se introduce următoarea subpoziţie: 
„Document de călătorie pentru refugiaţi (Convenţia privind statutul 

refugiaţilor din 28 iulie 1951) 

*”; 

 

3) anexele nr.1 şi nr.2 se completează în final cu următoarea notă: 

„ * – documentul acceptat de Republica Moldova pentru traversarea 

frontierei de stat”. 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

      

Ministrul afacerilor interne    Alexandru Jizdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului 

nr.765 din 18 septembrie 2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de 
călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei 

de stat a Republicii Moldova

Proiectul este iniţiat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, prin 
intermediul Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul a fost elaborat în scopul adaptării Hotărîrii Guvernului nr.765 din 18 
septembrie 2014 „Cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate 
pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova” la prevederile 
Convenţiei privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 şi la 
prevederile Convenţiei privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954, în ceea ce ţine 
de completarea listei statelor părţi la Convenţiile menţionate ale căror documente de 
călătorie eliberate pentru refugiaţi şi apatrizi, Republica Moldova, urmează să Ie 
recunoască.

Totodată, un alt temei pentru completarea Listei documentelor de călătorie emise de 
ţări terţe, entităţi şi autorităţi teritoriale, îl constituie solicitarea Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene privind includerea actelor de călătorie emise de autorităţile 
olandeze, ale căror specimene au fost remise în adresa Ministerului Afacerilor Interne.

Primul punct din proiect prevede excluderea din pct.l din Hotărîre şi din titlul 
anexelor la aceasta a sintagmei „acceptate de Republica Moldova” din motiv că nu toate 
documentele de călătorie incluse în lista vizată sunt acceptate pentru traversarea frontierei 
de stat a Republicii Moldova. Astfel, în coloana a doua din tabelele din anexe sunt 
reprezentate actele de călătorie emise de către ţări terţe, entităţi şi autorităţi teritoriale şi 
de organizaţiile internaţionale. în coloana a treia, prin intermediul asteriscului, sunt 
identificate acele acte de călătorie care sunt acceptate pentru traversarea frontierei de stat. 
Avînd în vedere redacţia actuală a Hotărîrii Guvernului (sintagma „acceptate de 
Republica Moldova) şi prezenţa asteriscului concomitent, se creează o situaţie de 
neclaritate în recunoaşterea documentelor pentru traversarea frontierei de stat.

Astfel, proiectul prevede excluderea sintagmei sus-menţionate şi la punctul 3 
completarea cu menţiunea „* - documentul acceptat de Republica Moldova pentru 
traversarea frontierei de stat.”, ceea ce va aduce claritate în ceea ce ţine de actele de 
călătorie acceptate pentru traversarea frontierei de stat.

Punctul 2 din proiect redă esenţa proiectului, or, în acesta se regăsesc completările 
de rigoare în ceea ce ţine de documentele de călătorie pentru refugiaţi şi apatrizi.

Potrivit prevederilor art.28 alin. (1) din Convenţia privind statutul refugiaţilor, 
semnată la Geneva la 28 iulie 1951, statele contractante vor elibera refugiaţilor care îşi au 
reşedinţa obişnuită pe teritoriul lor, documente de călătorie care să le permită să 
călătorească în afara acestui teritoriu, afară de cazul că raţiuni imperioase privind 
securitatea naţională sau ordinea publică nu se opun la aceasta. Consecvent, potrivit 
prevederilor Paragrafului 7 din Anexa la Convenţie, Statele contractante vor recunoaşte 
valabilitatea documentelor eliberate conform dispoziţiilor art.28 din Convenţie. în aceeaşi 
ordine de idei sunt şi prevederile Convenţiei privind statutul apatrizilor din 28 septembrie



1954.
Prin urmare, toate documentele de călătorie vizate, eliberate de un stat parte la 

Convenţiile respective, urmează să fie acceptate pentru traversarea frontierei de stat a 
Republicii Moldova. Astfel, Anexa nr.l a fost completată cu Documentele de călătorie 
pentru refugiaţi şi pentru apatrizi eliberate de către statele părţi, la poziţiile în care nu 
erau prevăzute aceste documente, în conformitate cu listele statelor părţi la Convenţiile 
vizate.

La implementarea proiectului nu vor fi atrase careva cheltuieli financiare 
suplimentare.

Proiectul elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar promovarea 
acestuia şi eventuala sa aprobare nu va genera ca consecinţă necesitatea amendării altor 
acte normative.

:i №  i ş

Proiectul a fost supus avizării şi consultării publice fiind plasat pe pagina web 
particip.gov.md şi poate fi accesat la link-ul
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5488. în urma avizării de către 
instituţiile interesate, propuneri sau obiecţii asupra proiectului nu au fost formulate.

în redacţia propusă, proiectul nu conţine factori de risc care pot genera apariţia 
riscurilor de corupţie._______________________________________________________

Expertiza juridică denotă corespunderea proiectului cu Legea nr.l00 din 22 
decembrie 2017 cu privire la actele normative în mare parte, cu unele propuneri de 
amendare în ceea ce ţine de tehnica tehnică legislativă.____________________________

Alexandru JIZDAN

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5488
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