
SINTEZA  

obiecțiilor și propunerilor (recomandărilor)  

la proiectul  hotărîrii Guvernului Pentru modificarea anexei nr.1 la 

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 
Participantul la 

avizare 

(expertizare)/ 

consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

Aviz nr. 

DC/1/401/13801 

din 27.12.2019 

 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La pct.1 subpunctul 4), din proiect, la poziția 

„Republica Federală Germania”, la sintagma 

propusă pentru completare cu „Pașaport de 

pentru copii”, a exclude prepoziția „de”. 

Se acceptă 

Prepoziția „de” a fost 

exclusă. 

 

Cu referire la modificările propuse la pct.1 

subpunctul 9) din proiect, la poziția „Principatul 

Liechtenstein”, precizăm că în redacția actuală a 

Hotărîrii Guvernului nr. 765/2014 publicată în 

Registrul de stat al actelor juridice, de pe 

platforma on-line www.legis.md acestea deja se 

regăsesc. Aceste modificări propuse la poziția 

„Principatul Liechtenstein” au fost operate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 16.06.2015, 

prin care poziția în cauză a fost expusă într-o 

nouă redacție, precum și prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 34 din 25.01.2017, prin care, la 

anexa nr.1, în toate cazurile, textul „Carte de 

identitate de formatul ID1, ID2, inclusiv 

biometrică” a fost substituită cu textul „Carte de 

identitate de formatul ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), inclusiv 

biometrică”.  

De asemenea, remarcăm că modificările propuse 

la pct.1 subpunctul 11) din proiect, la poziția 

„Regatul Norvegiei” cu referire la completarea 

cu subpozițiile „Pașaport diplomatic” și 

„Pașaport de serviciu”, precum și modificările 

propuse la pct.1 subpunctul 12) din proiect, la 

poziția „Federația Rusă” cu referire la 

completarea cu subpoziția „Pașaport ordinar”, 

deja se regăsesc în varianta actualizată a 

Hotărîrii Guvernului 765/2014, publicată pe 

platforma menționată supra. 

Menționăm că , potrivit Ministerului Justiției al 

Republicii Moldova, începînd cu 1 ianuarie 

2019, unica sursă de informații actualizate a 

legislației – Registrul de stat al actelor juridice al 

Nu se acceptă 

În procesul de  

actualizare a 

Registrului de stat al 

actelor juridice, de pe 

platforma on-line 

www.legis.md au fost 

comise unele greșeli 

tehnice, care, la 

inițiativa Ministerului 

Afacerilor Interne, au 

fost corectate, astfel 

fiind necesare 

modificările propuse în 

proiect. 

http://www.legis.md/
http://www.legis.md/


Republicii Moldova este platforma on-line 

www.legis.md. Prin urmare, se solicită 

clarificarea acestor aspecte, întrucît propunerile 

de a opera niște modificări a Hotărîrii 

Guvernului 765/2014 care deja se regăsesc în 

versiunea oficială actualizată și publicată în 

Registrul de stat al actelor juridice, de pe 

platforma on-line www.legis.md, creează 

neclarități în procesul de avizare, cît și ar putea 

genera erori în procesul de implementare a 

hotărîrii menționate. 

Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

Aviz nr. 

18/1284 din 

26.12.2019 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

 

Ministerul 

Justiției 

Expertiza 

juridică nr. 

04/12650 din 

24.12.2019 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

La pct. 1: 

În ceea ce privește modificarea propusă la sbp. 

4), pentru aplicarea corectă a prevederilor actului 

normativ, este necesară revederea textului confuz 

„Pașaport de pentru copii”. 

Se acceptă 

Prepoziția „de” a fost 

exclusă. 

 

Sugerăm a fi reanalizată necesitatea modificării 

formulate la sbp. 9) în partea ce ține de 

modificările propuse la poziția „Principatul 

Liechtenstein”, or respectivele se conțin deja în 

actul normativ în vigoare. 

Nu se acceptă 

În procesul de  

actualizare a 

Registrului de stat al 

actelor juridice, de pe 

platforma on-line 

www.legis.md au fost 

comise unele greșeli 

tehnice, care, la 

inițiativa Ministerului 

Afacerilor Interne, au 

fost corectate, astfel 

fiind necesare 

modificările propuse în 

proiect. 

La sbp. 10), pentru corectitudinea redactării 

norma urmează a fi redată, în felul următor: 

„10) la poziția „Principatul Monaco”, subpoziția 

„Act de identitate  *” 

va avea următorul cuprins: 

„Carte de identitate de formatul 

ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor ICAO), 

inclusiv biometrică 

*” 

Observația de mai sus este valabilă și pentru sbp. 

12) referitor la subpoziția „Document de 

călătorie pentru refugiați”. 

Se acceptă 

Normele subpunctelor  

10) și 12) au fost 

redate conform 

propunerii. 

http://www.legis.md/
http://www.legis.md/
http://www.legis.md/


La sbp. 11) semnalăm că, la poziția „Regatul 

Norvegiei” din anexa nr. 1, aflată în vigoare, se 

conțin subpozițiile 

„Paşaport diplomatic * 

Paşaport de serviciu *” 

Pe cale de consecință, necesită a fi revizuit 

conținutul normei prevăzute la sbp. 11). 

Din același considerent propunem a fi revizuit 

textul normei sbp. 12), în partea ce ține de norma 

de completare a poziției „Federația Rusă” cu 

subpoziția 

„Pașaport ordinar  *” 
 

Nu se acceptă 

În procesul de  

actualizare a 

Registrului de stat al 

actelor juridice, de pe 

platforma on-line 

www.legis.md au fost 

comise unele greșeli 

tehnice, care, la 

inițiativa Ministerului 

Afacerilor Interne, au 

fost corectate, astfel 

fiind necesare 

modificările propuse în 

proiect. 

La sbp. 16), precizăm că, folosirea cuvîntului 

„Notă” în conținutul actelor normative nu este 

admisă de tehnica legislativă, din care cauză 

propunem a fi exclus. În acest context, se va 

revedea soluția normativă propusă. 

Se acceptă 

Cuvîntul „Notă” a fost 

exclus. Se propune a 

reda subpunctul 16) în 

următoarea redacție: 

„16) se completează cu 

textul „Carte de 

identitate de formatul 

ID1, ID2 (TD-1, TD-2, 

conform standardelor 

ICAO), inclusiv 

biometrică – cartea de 

identitate națională, 

care conține zonă 

mecanolizabilă 

(machine-readable 

zone), elaborată în 

conformitate cu 

standardele 

Organizației 

Internaționale a 

Aviației Civile”. 

Centrul 

Național 

Anticorupție 

Expertiza 

anticorupție nr. 

EHG20/6293 

din 30.01.2020 

I. Obiecțiile  

Lipsa de obiecții - 

II. Propunerile (recomandările)  

Lipsa de propuneri - 

 

 

http://www.legis.md/

