
Lista Acordurilor bilaterale cu privire la asistenţa juridică şi  

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 

 

1. Tratat între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la 

asistanţă juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Baku la 26.10.2004 

În vigoare din 12.02.2005 

 

2. Acord între Republica Moldova şi Bosnia şi Herţegovina privind asistenţa 

juridică reciprocă în materie civilă şi penală 

 

Semnat la Chişinău la 19.06.2012 

În vigoare din 03.01.2014 

 

3. Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă 

Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturilor juridice în materia 

civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Moscova la 12.08.1982 

În vigoare din 26.08.2005 

 

4. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene 

privind asistenţa judiciară şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor în 

materie civilă 

 

Semnat la Roma la 07.12.2006 

În vigoare din 01.02.2011 

 

5. Tratat între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa 

juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Riga la 14.04.1993 

În vigoare din 18.07.1995 

 

6. Tratat între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa 

juridică în materie civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Chişinău la 09.02.1993 

În vigoare din 18.02.1993 

 

7. Tratat între Republica Moldova şi România privind  asistenţa juridică în 

materie civilă şi penală 

 

 



Semnat la Chişinău la 06.07.1996 

În vigoare din 20.03.1998 

 

8. Tratat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materia civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Moscova la 25.02.1993 

În vigoare din 26.01.1995 

 

9. Înţelegere, întocmită prin schimb de note, privind corectarea erorii în 

Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa 

juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, semnat la 

Moscova la 25 februarie 1993 

 

Semnat la Chişinău la 17.12.2015 

În vigoare din 17.12.2015 

 

10. Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă 

Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Moscova la 12.08.1982  

În vigoare din 26.05.2006 

 

11. Protocol între Republica Moldova şi Republica Slovacă la Tratatul între 

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă 

Cehoslovacă privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală, semnat la Moscova, la 12 august 1982 

 

Semnat la Chişinău la 19.07.2017 

În vigoare din 01.01.2019 

 

12. B00259 Acord între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la 

asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală 

 

Semnat  la Ankara la 22.05.1996 

În vigoare  23.02.2001 

 

13. Tratat între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţii 

juridice în materie civilă şi penală 

 

Semnat la Kiev pe 13.12.1993 

În vigoare din 24.04.1995 

 

 



14. Întelegere, întocmită prin schimb de note, cu privire la corectarea erorilor în 

Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi 

relaţiile juridice în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 13 

decembrie 1993  

 

Semnat la Chişinău la 08.09.2015 

În vigoare din 08.09.2015 

 

15. Tratat între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară 

Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală 

 

Semnat la Moscova pe 15.07.1958 

În vigoare din 19.10.2007 

 

16.  Protocol privind modificarea şi completarea Tratatului între Uniunea 

Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind 

asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală, semnat la Moscova 

la 15 iulie 1958 

 

Semnat la Budapesta pe 19.10.1971 

În vigoare din 19.10.2007 

 

 

Lista Acordurilor multilaterale cu privire la asistenţa juridică şi  

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 

 

 

1. Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală 

 

Adoptată la  Strasbourg la 20.04.1959 

În vigoare pentru Republica Moldova din 02.05.1996 

 

2. Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate 

 

Adoptată la  Strasbourg la 21.03.1983 

În vigoare pentru Republica Moldova din 01.09.2004 

 

3. Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării deciziilor privind 

supravegherea copiilor şi restabilirea supravegherii copiilor 

 

Adoptată la  Luxemburg la 20.05.1980 

În vigoare pentru Republica Moldova din 01.05.2004 

 

4. Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie 

penală 



 

Adoptată la  Strasbourg la 17.03.1978  

În vigoare pentru Republica Moldova din 25.09.2001 

 

5. Protocol adiţional la Convenţia europeană cu privire la transferul 

persoanelor condamnate  

 

Adoptată la  Strasbourg la 18.12.1997  

În vigoare pentru Republica Moldova din 01.09.2004 

 

6. Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor represive 

 

Adoptată la  Haga la 28.05.1970 

În vigoare pentru Republica Moldova din 21.09.2006 

 

7. Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală 

 

Adoptată la  Strasbourg la 15.05.1972 

În vigoare pentru Republica Moldova din 24.04.2001 

 

8. Convenţia europeană în domeniul informaţiei asupra dreptului strain 

 

Adoptată la Londra la 07.06.1968 

În vigoare pentru Republica Moldova din 15.06.2002 

 

9. Protocol adiţional la Conveţia europeană în domeniul informaţiei asupra 

dreptului strain 

 

Adoptat la Strasbourg la 15.03.1978 

În vigoare pentru Republica Moldova din 15.06.2002 

 

10. Convenţia privind procedura civilă 

 

Adoptată la  Haga la 01.03.1954 

În vigoare pentru Republica Moldova din 03.11.1993 

 

11. Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine  

 

Adoptată la New York la 10.06.1958 

În vigoare pentru Republica Moldova din 17.12.1998 

 

 

12. Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală 

 



Adoptată la Minsk la 22.01.1993 

În vigoare pentru Republica Moldova din 26.03.1996 

 

13. Protocol la Convenţia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în 

materie civilă, familială şi penală din 22.01.1993 

 

Încheiat la Moscova la 28.03.1997 

În vigoare pentru Republica Moldova din 24.06.2003 

 

14. Convenţia privind recunoaşterea divorţurilor şi separărilor legale 

 

Adopatată la Haga la 01.06.1979 

În vigoare pentru Republica Moldova din 09.12.2011 

 

15. Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor 

judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială 

 

Adoptată la Haga la 15.11.1965 

În vigoare pentru Republica Moldova din 01.02.2013 

 

16. Al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în 

materie penală 

 

Adoptată la Strasbourg la 08.11.2011 

În vigoare pentru Republica Moldova din 01.12.2013 

 

17. Acord între Procurorii Generali ai statelor-părţi la Protocolul la Convenţia 

privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi 

penală din 22 ianuarie 1993 referitor la modul de interacţiune a instituţiilor 

competente la realizarea acţiunilor procesuale sau altor acţiuni pe dosarele 

penale 

 

Încheiat la Moscova la 29.06.2000 

În vigoare în Republica Moldova din 29.06.2000 

 

 

 

 

 


