
Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” prevede ajustarea cadrului 

legislativ existent, şi anume 44 de acte legislative (dintre care coduri – 13, legi – 

31), la prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

(ratificată prin Legea nr.166 din 09.07.2010) şi Legii nr. 60 din 30.03.2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

În special, modificările şi completările propuse prevăd substituirea 

terminologiei învechite cu cea nouă, care a fost aprobată odată cu ratificarea 

Convenţiei şi adoptarea Legii menţionate (de exemplu noţiunea ,,invalid” se 

substituie cu noţiunea ,,persoană cu dizabilităţi”, ş.a.), precum şi stabilirea unor 

sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Totodată, prin operarea modificărilor şi completărilor la Codul 

contravenţional al Republicii Moldova se va asigura aplicarea eficientă a legislaţiei 

în vigoare în mai multe domenii (protecţie socială, sănătate, educaţie, muncă, 

accesibilitate, ş.a.) care garantează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Modificările şi completările la Codul de procedură civilă vizează eliminarea 

interdicţiei prevăzută de acesta în vederea asigurării posibilităţii de a depune o 

cerere de contestare a hotărîrii instanţei de judecată privind declararea 

incapacităţii persoanei. Modificările propuse la Codul electoral prevăd 

excluderea barierelor pentru exercitarea dreptului la vot garantat prin legea 

supremă.  

Prin operarea modificărilor şi completărilor la legislaţia în vigoare din mai 

multe domenii se va realiza ajustarea legislaţiei naţionale la prevederile celei 

internaţionale, angajament pe care Republica Moldova şi l-a asumat prin ratificarea 

Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care stabileşte 

drepturile persoanelor cu nevoi speciale şi obligaţiile statelor-părţi de a promova, 

proteja şi asigura drepturile acestor persoane în egală măsură cu alţi cetăţeni, la: 

protecţie socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, muncă, justiţie, viaţă 

publică, mediul fizic, transport, tehnologii şi sisteme informaţionale, de 

comunicare şi la alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg. 

Pentru realizarea prevederilor proiectului de lege nu sunt necesare mijloace  

financiare suplimentare de la bugetul de stat. 
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