
 

 

 

Sinteza propunerilor şi obiecțiilor la proiectul legii pentru modificarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. 

 

Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecții 

 

 

 

 

Conținutul obiecției sau propunerii 

 

 

 

 

Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Finanțelor  

Comunică lipsă de obiecții și propuneri.  

Comisia 

Națională a 

Pieței 

Financiare 

1. Propune indicarea expresă a cazurilor în care se va solicita 

decizia Consiliului Concurenței. 

 

Se acceptă. 

 

 

Consiliul 

Concurenței 

             

Comunică următoarele. 

2. Conform proiectului de Lege se propune ca pentru înregistrarea de 

stat a persoanei juridice şi pentru înregistrarea modificărilor operate în 

actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, să fie 

prezentată Decizia Consiliului Concurenței privind declararea 

concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, 

emisă în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 

2012. 

Având în vedere prevederile art. 39 lit. g) din Legea concurenței nr. 

183 din 11 iulie 2012, potrivit cărora, Consiliul Concurenței adoptă decizii 

prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice, menționăm 

că, formularea propusă de autor în proiect are un caracter prea larg. Astfel, 

în vederea evitării interpretărilor diferențiate, la pct. 1 lit. c1) şi pct. 2 lit. 

c3) din proiect, propunem substituirea textului „emisă în conformitate cu 

prevederile Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012" cu textul „în cazul 

unei concentrări economice ce cade sub incidența art. 22 alin. (1) din 

Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012”. 

 

       

Se acceptă. 

Au fost efectuate modificările în proiect. 



Agenția 

Servicii Publice 

Comunică următoarele: 

3. În vederea realizării măsurii incluse în punctul 335 subpunctul 

L3.) al cap.10 din Planul naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în 

perioada 2017 – 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30 

decembrie 2016, privind ”introducerea în cadrul normativ a 

obligativității notificării Consiliului Concurenței la înregistrarea 

tranzacțiilor de concentrare economică la Camera Înregistrării de Stat”, 

considerăm oportun reglementarea în cazul înregistrării persoanelor 

juridice supuse reorganizării prin fuziune (articolul 22 al Legii nr. 

220/2007) prin analogia modificărilor operate la art. 7 şi 17 din Legea 

220/2007. 

 

Nu se acceptă. 

Modificările propuse la art. 17 din Legea 

220/2007 care reglementează documentele 

necesare pentru  înregistrarea modificărilor 

urmează a fi aplicate și în cazul reorganizării 

persoanei juridice.  

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

4. Prin faptul că proiectul respectiv este conex cu activitatea de 

întreprinzător, art.13 din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de reglementare a activității de întreprinzător şi art. 20 lit.e) din 

Legea nr.780-27.12.2001 privind actele legislative, Nota informativă 

necesită să includă impactului de reglementare (AIR), care va reprezenta 

argumentarea, în baza costurilor şi beneficiilor, necesității adoptării 

actului normativ şi analiza acestuia asupra activității de întreprinzător, 

precum şi se necesită obținerea avizului Grupului de lucru pentru 

reglementarea activității de întreprinzător.  

 

5.Concomitent, evidențiem că, recent, odată cu aprobarea Legii nr. 

185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, actul 

permisiv similar eliberat de Consiliul de Concurență „Decizia privind 

compatibilitatea operațiunii de concentrare economică cu mediul 

concurențial” a fost exclus din Nomenclatorul actelor permisive (aprobat 

prin Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activității de întreprinzător), deoarece acesta nu cade sub noțiunea de act 

permisiv din motiv că nu condiționează activitatea agentului economic, 

dar poate fi solicitat opțional pentru a confirma statutul acestuia. 

Subsidiar, evidențiem că această modificare va constituii o povară 

administrativă suplimentară asupra mediului de afaceri şi va avea efecte 

negative la poziționarea Republicii Moldova în clasamentul Băncii 

Mondiale "Doing Business" la indicatorul "lansarea afacerii", deoarece va 

introduce o procedură suplimentară la acest compartiment. 

 

          Nu se acceptă. 

 Modificările ce urmează a fi operate vizează 

Legea nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, fiind condiționate 

de obligațiile ce rezultă din  cadrul legal privind 

domeniul concurenței.  

 

 

 

Nu se acceptă. 

Or, proiectul a fost elaborat în scopul 

executării următoarelor documente de politici: 

Planului naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova–

Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din  30 

decembrie 2016 (acțiunea L3 din alineatul (1) 

punctul 335 capitolul 10) și Planului de Acţiuni 

privind implementarea Recomandărilor Comisiei 

Europene pentru instituirea Zonei de Liber 

Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125 din 14 



În acest sens, considerăm prematură promovarea acestui proiect de lege. 

 

decembrie 2010 (asigurarea realizării acţiunilor 

privind dezvoltarea diferitor mecanisme şi 

instrumente de aplicare a politicilor de 

concurenţă), precum și a Strategiei naţionale de 

dezvoltare “Moldova 2020”, aprobată prin Legea 

nr. 166 din  11 iulie 2012 (îndeplinirea 

obiectivelor în domeniul concurenţei şi al 

ajutorului de stat). 

 

 

   Ministru  Victoria  IFTODI 


