Sinteza obiecțiilor și propunerilor
la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Denumirea
autorității/instituției
Ministerul Finanțelor
Scrisoarea nr. 16-04/353
din 05.05.2014

Nr.

Obiecții și propuneri

Opinia Ministerului Justiției

1.

La pct.7, redacţia propusă la art.341 alin. (4) generează neclarităţi cu privire la perioada
vizualizării datelor cu privire la persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali. În
acest context, se propune concretizarea faptului că datele respective vor putea fi
vizualizate nu doar până în momentul lichidării, dar şi după aceasta, fiind însoţite, de
exemplu, de parafa „lichidat”.
La pct.8, propunem specificarea, în art.36 alin. (1 4), a mijloacelor sau modalităţilor
(acte normative etc.) prin care Ministerul Justiţiei va stabili modul, condiţiile şi
criteriile privind evaluarea de serviciu a registratorului.

Se acceptă
Însoțit de parafa „radiere”.

2.

3.

Modalitatea de calcul la proiectul taxelor percepute pentru înregistrarea de stat şi a
serviciilor prestate de către Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”, reprezintă o percepţie
individuală asupra modului de calculare a taxelor, în lipsa unei metodologii aprobate.
Totodată, calculele prezentate pot fi utilizate de către persoanele interesate doar în
scopuri de informare, acestea neavând o argumentare reglementată asupra
metodologiei de calculare a taxelor în partea ce ţine de componenţa consumurilor şi
cheltuielilor precum şi a metodelor de repartizare a acestora.
De asemenea, consumurile şi cheltuielile menţionate în calcul reprezintă o interpretare
a prevederilor Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.174 din 25
decembrie 1997.

Nu se acceptă
Mijloacele și modalităţile (acte normative etc.) prin
care Ministerul Justiţiei va stabili modul, condiţiile
şi criteriile privind evaluarea de serviciu a
registratorului nu pot fi stabilite în prezentul proiect
de lege, dat fiind faptul că acestea urmează a fi
indicate într-un regulament separat.
Nu se acceptă.
Calculele pentru înregistrarea de stat şi alte servicii
prestate de Camera Înregistrării de Stat au fost
efectuate de instituţie de audit specializată şi anume
„Moldauditing” SRL - companie de audit din
Republica Moldova, care activează din 1991 în
domeniul auditului naţional şi internaţional şi
consulting. Firma de Audit „Moldauditing” SRL
deţine licenţă seria A MMII nr.040338 eliberata de
autoritatea de licenţiere.
Metodologia de calcul al taxelor pentru
înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
Camera Înregistrării de Stat a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
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individuali, Standardele Naţionale de Contabilitate
(SNC) şi alte acte normative ale Republicii
Moldova. La elaborarea Metodologiei s-a luat în
considerare specificul serviciilor prestate de organul
înregistrării de stat, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
1. acoperirea tuturor cheltuielilor directe şi
indirecte suportate de către Cameră în vederea
prestării tuturor serviciilor;
2. determinarea taxelor în baza cheltuielilor efective
suportate de către Cameră în perioada precedentă de
activitate
(anii
2011-2013),
ajustărilor
corespunzătoare şi prognozelor cheltuielilor pentru
anul 2014, efectuate în baza dinamicii rezultatelor
financiare perioadelor anterioare;
3. înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv care
să permită Camerei asigurarea condiţiilor necesare
pentru prestarea serviciilor în domeniul înregistrării
de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor
acestora,
precum
şi
a
întreprinzătorilor individuali.
Astfel, la elaborarea proiectului de calcul au fost
utilizate principii generale aplicate la calculul
tarifelor şi taxelor bazat pe costuri cu luarea în
considerare a specificului activităţii CÎS. Luînd în
considerare faptul că organul înregistrării de stat
activează în condiţiile de autogestiune, considerăm
că principiile aplicate sunt adecvate specificului
activităţii CÎS.
Deoarece Camera Înregistrării de Stat ţine
contabilitatea în conformitate cu standardele
naţionale de contabilitate instrumentul utilizat la
calculul taxelor în lipsa unei metodologii
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Ministerul Economiei

4.

La pct. 3, considerăm judicios de a revizui termenul propus de înregistrare de stat a
persoanelor juridice în vederea conformării acestuia cu indicatorii de performanță
stabiliți de Strategia Națională de dezvoltare “Moldova 2020”, aprobată prin Legea
nr.166 din 11.07.2012: - “durata inițierii afacerii” pînă în 2015 – 24 ore, iar pînă în
2020 – 1 oră.

standardizate a servit Standardul Naţional de
Contabilitate nr. 3 ”Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii" (SNC nr.3) precum şi
politica de contabilitate a întreprinderii.
Astfel, taxa pentru serviciul de stat a fost calculată
reişind din suma cheltuielilor în conformitate cu
compartimentul ”Componenţa consumurilor” din
SNC
nr.3.
Repartizarea
consumurilor
şi
cheltuielilor, la fel, a fost efectuată în conformitate
cu noţiunile utilizate în art. 5 din SNC nr.3.
Suma cheltuielilor a fost ajustată
luînd în
considerare prognozele cheltuielilor pentru 2014,
efectuate în baza dinamicii rezultatelor financiare
perioadelor precedente. Subliniem că fără aceste
ajustări mărimea taxelor nu vor putea acoperi
cheltuielile suportate de CÎS în perioadele viitoare.
Totodată, în calcul au fost incluse doar cheltuielile
ordinare şi necesare. La fel, au fost luate în
considerare şi volumul de servicii prestate
prognozate pentru anul 2014.
Nu se acceptă
Menţionăm că, la reducerea termenelor existente de
înregistrare de stat a persoanelor juridice de la 5 la
3 zile s-a luat în calcul atît posibilităţile tehnice ale
organului înregistrării de stat, cît şi factorul uman
implicat maximal în procesul de: consultare,
examinare, perfectarea documentelor şi înregistrare
a agenţilor economici, care de foarte multe ori
depinde şi variază de complexitatea şi dificultatea
dosarelor.
Totodată, menţionăm că, înregistrarea de stat a
persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor
acestora, a întreprinzătorilor individuali, a
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5.

La pct. 9, comunicăm lipsa imposibilității de a ne expune asupra nivelului taxelor
pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de către Î.S. „Camera Înregistrării de
Stat”. În nota informativă la proiect se menționează doar că „ calculele pentru
înregistrarea de stat și alte servicii prestate de Cameră au fost efectuate conform
Metodologiei de calcul al taxelor pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de
către Camera Înregistrării de Stat, elaborate de instituție de audit specializată”, ceea ce
este destul de vag și neclar.
Consecutiv, reliefăm că Strategia națională de dezvoltare “Moldova 2020” stabilește ca
obiectiv specific „reducerea costului pentru inițierea unei afaceri” pînă în 2015 – 50 %,
pînă în 2020 – cu 80 %.

modificărilor în actele de constituire şi în datele
înscrise în Registrul de stat, se efectuează la cererea
solicitantului în regim de urgenţă: 24 ore sau 4 ore,
ceea ce va rămîne valabil în continuare.
Nu se acceptă
Calculele pentru înregistrarea de stat şi alte servicii
prestate de Camera Înregistrării de Stat au fost
efectuate de instituţie de audit specializată şi anume
„Moldauditing” SRL - companie de audit din
Republica Moldova, care activează din 1991 în
domeniul auditului naţional şi internaţional şi
consulting. Firma de Audit „Moldauditing” SRL
deţine licenţă seria A MMII nr.040338 eliberata de
autoritatea de licenţiere.
Metodologia de calcul al taxelor pentru
înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
Camera Înregistrării de Stat a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, Standardele Naţionale de Contabilitate
(SNC) şi alte acte normative ale Republicii
Moldova. La elaborarea Metodologiei s-a luat în
considerare specificul serviciilor prestate de organul
înregistrării de stat, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
1.acoperirea tuturor cheltuielilor directe şi indirecte
suportate de către Cameră în vederea prestării
tuturor serviciilor;
2. determinarea taxelor în baza cheltuielilor efective
suportate de către Cameră în perioada precedentă de
activitate
(anii
2011-2013),
ajustărilor
corespunzătoare şi prognozelor cheltuielilor pentru
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anul 2014, efectuate în baza dinamicii rezultatelor
financiare perioadelor anterioare;
3. înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv care
să permită Camerei asigurarea condiţiilor necesare
pentru prestarea serviciilor în domeniul înregistrării
de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor
acestora,
precum
şi
a
întreprinzătorilor individuali.
Astfel, la elaborarea proiectului de calcul au fost
utilizate principii generale aplicate la calculul
tarifelor şi taxelor bazat pe costuri cu luarea în
considerare a specificului activităţii CÎS. Luînd în
considerare faptul că organul înregistrării de stat
activează în condiţiile de autogestiune, considerăm
că principiile aplicate sunt adecvate specificului
activităţii CÎS.
Deoarece Camera Înregistrării de Stat ţine
contabilitatea în conformitate cu standardele
naţionale de contabilitate instrumentul utilizat la
calculul taxelor în lipsa unei metodologii
standardizate a servit Standardul Naţional de
Contabilitate nr. 3 ”Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii" (SNC nr.3) precum şi
politica de contabilitate a întreprinderii.
Astfel, taxa pentru serviciul de stat a fost calculată
reişind din suma cheltuielilor în conformitate cu
compartimentul ”Componenţa consumurilor” din
SNC
nr.3.
Repartizarea
consumurilor
şi
cheltuielilor, la fel, a fost efectuată în conformitate
cu noţiunile utilizate în art. 5 din SNC nr.3.
Suma cheltuielilor a fost ajustată
luînd în
considerare prognozele cheltuielilor pentru 2014,
efectuate în baza dinamicii rezultatelor financiare
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6.

Grupul de lucru pentru
reglementarea activității
de întreprinzător în
Republica Moldova

7.

La art.II – Nu se susține excluderea rubricilor 1 și 2 ale compartimentului „Ministerul
Justiției/Camera Înregistrării de Stat” din Nomenclatorul actelor permisive, eliberate de
autoritățile emitente persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru practicarea
activității de întreprinzător, Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind
reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Procedura înregistrării de
stat este una dintre cele mai principale procedure, care ține de inițierea activității de
întreprinzător. Procedura înregistrării de stat este una dintre cele mai principale
procedure , care ține de inițierea activității de întreprinzător, în urma căreia se
perfectează decizia de înregistrare în două exemplare, unul dintre care se păstrează l
aorganul înregistrării de stat, iar celălalt se eliberează solicitantului. (Art. 14, alin. (1)
al Legii nr. 220/2007). În acest sens, recomandăm ajustarea prevederilor Legii nr.
160/2011 doar la capitolul denumirea de act/procedură permisivă și costul acesteia.
Necesită a fi clarificat de ce în cadrul Ghișeului Unic este o taxă, iar în afara acestuia
este o altă taxă.

perioadelor precedente. Subliniem că fără aceste
ajustări mărimea taxelor nu vor putea acoperi
cheltuielile suportate de CÎS în perioadele viitoare.
Totodată, în calcul au fost incluse doar cheltuielile
ordinare şi necesare. La fel, au fost luate în
considerare şi volumul de servicii prestate
prognozate pentru anul 2014.
Se acceptă

Nu se acceptă
Urmează a fi subliniat că, înregistrarea de stat a
persoanei juridice, filialei şi reprezentanţei acesteia,
sau a întreprinzătorului individual în cadrul
mecanismului ghişeului unic este la un tarif
accesibil (cu puţin diferenţiindu-se de preţul actual),
pe cînd costurile cumulative la aceleaşi servicii în
afara acestui mecanism vor fi mai costisitoare. În
acest sens Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind
implementarea ghişeului unic în desfăşurarea
activităţii de întreprinzător la art.7 alin. (1) lit.b)
prevede că costurile cumulative (pentru solicitant şi
pentru autoritate) şi timpul de întocmire şi de
eliberare a actului în afara ghişeului unic ar fi mai
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mari decît prin intermediul acestuia.
Necesită a fi menţionat că, actualmente potrivit
Hotărîrii Guvernului 926/2002, pentru perfectarea
documentelor de constituire necesare înregistrării
de stat se percepe plata de 108 lei în cazul
societăţilor cu răspundere limitată şi 306 lei în cazul
societăţilor pe acţiuni, ceea ce constituie o medie de
207 lei, pe cînd în proiect se propune o sumă de 202
lei pentru acest serviciu, indiferent de forma
juridică de organizare. La fel, verificarea şi
rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul
internetului – pînă la şase luni la momentul actual
sumează 139 lei (verificarea denumirii – 39 lei şi
rezervarea denumirii pentru şase luni – 100 lei), iar
în proiect se propune o taxă unică de 71 lei pentru
asemenea serviciu. Extrasul din Registrul de stat, în
care va fi reflectată informaţia privind denumirea,
forma juridică de organizare, numărul de
identificare de stat (IDNO), data înregistrării,
sediul, administratorul, mărimea capitalului social,
asociaţi, cota de participare a asociatului, obiectul
principal de activitate va fi totuşi la un tarif de 110
lei, spre deosebire de 63 lei percepută la moment.
Calculele pentru înregistrarea de stat şi alte servicii
prestate de Cameră
au fost efectuate conform
Metodologiei de calcul al taxelor pentru
înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
Camera Înregistrării de Stat, întocmite de instituţie
de audit specializată. Metodologia a fost elaborată
în conformitate cu prevederile Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, Standardele Naţionale de Contabilitate
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8.

Nu este clar de ce pentru urgențe (1 oră, 4 ore, 1 zi) se măresc prețurile de 2 ori sau
chiar de patru ori.

(SNC) şi alte acte normative ale Republicii
Moldova. La elaborarea Metodologiei s-a luat în
considerare specificul serviciilor prestate de organul
înregistrării de stat, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
a) acoperirea tuturor cheltuielilor directe şi indirecte
suportate de către Cameră în vederea prestării
tuturor serviciilor;
b)determinarea taxelor în baza cheltuielilor efective
suportate de către Cameră în perioada precedentă de
activitate
(anii
2011-2013),
ajustărilor
corespunzătoare şi prognozelor cheltuielilor pentru
anul 2014, efectuate în baza dinamicii rezultatelor
financiare perioadelor anterioare;
c)înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv care să
permită Camerei asigurarea condiţiilor necesare
pentru prestarea serviciilor în domeniul înregistrării
de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor acestora,
precum şi a
întreprinzătorilor individuali.
Nu se acceptă
În ceea ce ţine de taxele percepute pentru serviciile
prestate în regim de urgenţă (în decurs de 24 ore, 4
ore şi 1 oră) accentuăm că, acest regim nu este
impus antreprenorilor, fiind unul opţional la care
apelează agenţii economici din propie iniţiativă şi
convingere în caz de necesitate. Amintim că
regimul de urgenţă este aplicat de către Cameră din
anul 2005 şi solicitat pe larg de către antreprenori la
momentul actual, nefiind o idee inovatoare.
Implementarea regimului de urgenţă urmăreşte în
primul rînd suprimarea elementului coruptibilităţii
în mediul de afaceri, precum şi contribuirea la
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accelerarea relaţiilor în sectorul antreprenorial.
Ministerul Tehnologiei
Informației
și
Comunicațiilor
al
Republicii Moldova

9.

Noţiunea „ghişeului unic”, menţionată în proiectul legii, este o combinaţie a noţiunii
imperfecte şi a principiilor de funcţionare a ghişeului unic în domeniul înregistrării de
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. În Nota informativă se
afirmă că la definirea noţiunii de „ghişeu unic” au fost respectate prevederile Legii
nr.161 din 22 iulie 2011, însă această afirmaţie este eronată, deoarece ea nu stabileşte
expres că ghişeul unic este singurul punct de recepţionare care permite să acorde
informaţie şi documente standardizate părţilor implicate în activitatea de afaceri. În
conformitate cu modificările proiectului, noţiunea „ghişeului unic” are menirea să
substituie noţiunea curentă a „principiului ghişeului unic” din Legea nr. 220-XVI din
19 octombrie 2007. Însă, în multe dispoziţii ale Legii menţionate, precum şi în
modificările propuse, se mai operează cu noţiunea omisă a „principiului ghişeului
unic”, ce este un „non-sens”.
În acest context, propunem ca în Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 să fie
inclusă noţiunea „ghişeului unic” în conformitate cu prevederile Legii nr.161 din 22
iulie 2011 din 22 iulie 2011, în următoarea redacţie:
„ghişeul unic în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi
întreprinzătorilor individuali (în continuare – ghişeul unic) – platformă comună de
acces şi un mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde
informaţie şi documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare
(Î.S. „Camera Înregistrării de Stat”), astfel fiind îndeplinite toate cerinţele legislaţiei în
domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali,
iar noţiunea curentă a „principiului ghişeului unic” urmează a fi modificată şi expusă
în următoarea redacţie:
„principiul ghişeului unic – depunerea setului minim de documente necesare pentru
înregistrarea de stat (fără implicarea solicitantului înregistrării în interacţiunea cu
alte autorităţi publice), acordarea părţilor implicate în activitatea de întreprinzător a
consultaţiilor privind formalităţile legale referitor la iniţierea şi înregistrarea unei
afaceri, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire,
eliberarea extrasului din Registrul de Stat şi publicarea informaţiei în Buletinul Oficial
al Camerei Înregistrării de Stat, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin
intermediul reţelelor de comunicaţii electronice de la autorităţile publice, fără

Nu se acceptă.
Menționăm că noțiunea propusă de „principiul
ghişeului unic”, este una inaplicabilă, deoarece
principiul prin esența sa reprezintă o regulă, care
formează baza pentru alte considerații, afirmații sau
activități. Dat fiind faptul că prin prezentul proiect
se introduce mecanismul ghișeului unic,
considerăm irelevant acceptarea propunerii în
cauză.
La expunerea într-o nouă variantă a noţiunii de
„ghişeu unic” s-a ţinut cont de specificul de
activitate al organului înregistrării de stat.
Prin proiectul în cauză se propune ca organul
înregistrării de stat, fără implicarea solicitantului
înregistrării, prin intermediul ghişeului unic
cumulativ să:
 acorde părţilor implicate în activitatea de
întreprinzător îndrumări privind formalităţile
legale referitor la iniţierea şi înregistrarea unei
afaceri;
 verifice denumirea persoanei juridice;
 perfecteze documentele de constituire pentru
înregistrarea de stat;
 elibereze extrasul din Registrul de stat;
 publice informaţia în Buletinul electronic al CÎS;
precum şi să:
 prezinte informaţii din Registrul de stat
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa
fiscală, statistică, medicală şi socială;
 obţină informaţii necesare înregistrării prin
intermediul reţelelor electronice de la autorităţile
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10.

implicarea solicitantului înregistrării şi prezintă informaţii din Registrul de Stat
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială;”
Astfel, va fi univoc definită noţiunea „ghişeului unic” în domeniul înregistrării de stat
şi bine dezvăluite principiile de funcţionare ale acestui ghişeu, care expres exclud
implicarea solicitantului înregistrării în interacţiunea cu autorităţile publice, fapt, ce va
asigura perfecţionarea procedurii de înregistrare a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali, accentul fiind pus pe eficientizarea activităţii ghişeului
unic.

publice.
Este de subliniat faptul că, la definirea noţiunii
„ghişeului unic” au fost respectate prevederile Legii
nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea
ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de
întreprinzător. Menționăm faptul că în legea
enunțată mai sus, nu este reglementat principiul
ghișeului unic.

În temeiul prevederilor Legii nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, Legii
nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi resursele
informaţionale de stat, Hotărârii Guvernului nr. 625 din 22 mai 2008 cu privire la
optimizarea structurii Ministerului Dezvoltării Informaţionale, Acordului nr. 654-A
din 21 decembrie 2012 privind transmiterea unor Atribuţii ale MTIC către Î.S. „CRIS
„Registru” privind ţinerea unor Registre de stat de bază şi departamentale altor acte
legislative şi normative în domeniul informatizării şi resurselor informaţionale, MTIC
este posesor, iar ÎS „CRIS „Registru” deţinător al Registrului de stat al unităţilor de
drept (în continuarie – RSUD).
Conform Hotărârii Guvernului nr. 272 din 06 martie 2002 despre măsurile privind
crearea sistemului informaţional „Registrul de stat al unităţilor de drept”, Camera
Înregistrării de Stat înregistrează unităţile de drept, avînd în subordinea sa registratori
de stat în fiecare unitate administrativ-teritorială şi furnizează informaţia dată în
Registrul de stat al unităţilor de drept în baza contractului încheiat dintre Camera
Înregistrării de Stat a Republicii Moldova şi ÎS „CRIS „Registru”.
Conform alin.(3) art.29 din Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre,
acordarea accesului la datele din RSUD şi prezentarea informaţiei din registru pe alt
suport decât cel pe hîrtie se efectuează de deţinătorul registrului, iar eliberarea
extraselor din Registrul de stat al unităţilor de drept pe suport de hârtie ţine de
competenţa registratorului.
De asemenea, menţionăm că în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.
1123 din 14 decembrie 2010, datele privind situaţia economică şi financiară, datele
privind bunurile deţinute, profesia şi/sau locul de muncă, constituie date cu caracter
personal, regimul de prelucrare al cărora fiind restricţionat. Astfel, considerăm

Nu se acceptă
Camera Înregistrării de Stat ţine Registrul de stat al
persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor
individuali. Potrivit HG nr.1123 din 14 decembrie
2014, datele expuse, care constituie obiectul
protecției datelor cu caracter personal se aplică
persoanelor fizice. Mai mult ca atît prin
reglementarea propusă în prezentul proiect
legislatorul a avut drept scop respectarea drepturilor
fundamentale a cetățenilor la acces la informație.
Accesul la informaţie constituie un drept
fundamental al persoanei de a fi informat, o
modalitate
de
control
asupra
activităţii
autorităţilor/instituţiilor
publice.
Limitarea
accesului la informaţii constituie o derogare de la
principiul libertății potrivit Convenției CEDO.
Totodată, conform prevederilor cap.2 al Directivei
Uniunii Europene 2009/101/CE urmează a fi
asigurată publicarea obligatorie a informaţiei
privind agenţii economici, cu vizualizarea publică a
informaţiei din Registrul de stat pe pagina web a
organului înregistrării de stat.
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inadmisibilă oferirea accesului public la informaţia din RSUD prin publicarea pe
pagina web a organului înregistrării de stat.

11.

De substituit în textul proiectului noţiunea de „furnizare a informaţiei” în cazul
eliberării extraselor şi certificatelor prin noţiunea de „eliberare a extrasului,
documentelor şi a informaţiei pe suport de hîrtie”.

12.

De exclus art. 341 din proiectul legii, deoarece acţiunile respective se efectuează în
strictă conformitate cu regulile de ţinere a registrelor, stipulate în regulamentul cu
privire la modul de ţinere a registrului respectiv (Regulamentul Registrului de stat al
unităţilor de drept, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.272 din
6 martie 2002) de către posesorul registrului sau deţinător (în cazul delegării funcţiei
de ţinere a acestuia).

13.

Art. 4 alin. (3) urmează a fi reformulat după cum urmează: „Informaţia din Registrul
de stat se prezintă autorităţilor publice gratuit, doar în format electronic”.
De inclus în art.4 un alineat nou cu următorul cuprins: „Organul înregistrării de stat, în
calitate de registrator, va asigura furnizarea informaţiei în Registrul de stat al unităţilor
de drept”.
La art. 8 alin. (11) cuvântul “conduita” să fie înlocuit cu “istoricul”.

14.

15.

Nu se acceptă
Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr.220/2007, (2)
informaţia din Registrul de stat şi din actele de
constituire ale persoanei juridice sau persoanei
fizice întreprinzător individual se eliberează la
cerere, în următoarele forme:
a)
extras
din
Registrul
de
stat;
b)
copii
ale
actelor
de
constituire;
c) informaţii din actele de constituire;
d) certificat privind constatarea unui fapt.
Nu se acceptă
Conform prevederilor cap.2 al Directivei Uniunii
Europene 2009/101/CE urmează a fi asigurată
publicarea obligatorie a informaţiei privind agenţii
economici, cu vizualizarea publică a informaţiei din
Registrul de stat pe pagina web a organului
înregistrării de stat.
Se acceptă
Se acceptă

Nu se acceptă
Prin „conduita” registratorului se are în vedere
comportamentul acestuia la locul de muncă în
exercitarea atribuţiilor de serviciu.
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16.

În prezent, taxele pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor
individuali sunt incluse în „Nomenclatorul actelor permise eliberate de autorităţile
emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de
întreprinzător”, aprobat prin Legea nr.160 din 22 iulie 2011. În proiectul prezentat se
propune de a lărgi lista taxelor pentru înregistrarea de stat şi aprobarea lor printr-o
anexă la Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007.
Astfel considerăm că această modificare contravine prevederilor Legii nr. 160 din 22
iulie 2011, deoarece art. 4 din legea în cauză prevede expres că „autorităţile emitente
sînt în drept, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce
persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaţilor acestora doar
actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în anexa la
prezenta lege. Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în
Nomenclatorul actelor permisive”.

17.

În „Taxele pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către Î.S.”Camera
Înregistrării de Stat” au fost operate modificări, care au dus la majorarea taxei pentru
serviciile de înregistrare de stat pentru persoanele juridice acordate prin intermediul
mecanismului ghişeului unic. Legea nr.161 din 22 iulie 2011 art.7 al.(1) lit.b) prevede
(ca o condiţie) instituirea ghişeului unic în cazul, în care costurile cumulative pentru
solicitant în afara ghişeului unic vor fi mai mari decît prin intermediul acestuia. Astfel
autorul urma să argumenteze situaţia dată în nota informativă.

Nu se acceptă
În Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin
Legea nr.160 din 22 iulie 2011, la compartimentul
„Ministerul Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat”
este inclusă Înregistrarea de stat a persoanelor
juridice, a filialelor şi a reprezentanţelor acestora şi
Înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali,
precum şi a modificărilor în actele de constituire şi
în datele înscrise în Registrul de stat ale acestora.
În conformitate cu art. 35 alin.(3) al Legii nr.
220/2007, organul înregistrării de stat eliberează
extrase din Registrul de stat, acordă asistenţă
juridică şi alte servicii în domeniul înregistrării de
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, servicii care nu sunt obligatorii şi nu
sunt impuse antreprenorilor.
Totodată, organul înregistrării de stat eliberează şi
furnizează informaţii cu privire la agenţii
economici, în formă expres prevăzută la art. 34 alin.
(4) din Legea nr. 220/2007, care nu sunt catalogate
ca acte permisive.
Nu se acceptă
Calculele pentru înregistrarea de stat şi alte servicii
prestate de Camera Înregistrării de Stat au fost
efectuate de instituţie de audit specializată şi anume
„Moldauditing” SRL - companie de audit din
Republica Moldova, care activează din 1991 în
domeniul auditului naţional şi internaţional şi
consulting. Firma de Audit „Moldauditing” SRL
deţine licenţă seria A MMII nr.040338 eliberata de
autoritatea de licenţiere.
Metodologia de calcul al taxelor pentru
înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
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Camera Înregistrării de Stat a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, Standardele Naţionale de Contabilitate
(SNC) şi alte acte normative ale Republicii
Moldova. La elaborarea Metodologiei s-a luat în
considerare specificul serviciilor prestate de organul
înregistrării de stat, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
1. acoperirea tuturor cheltuielilor directe şi
indirecte suportate de către Cameră în vederea
prestării tuturor serviciilor;
2. determinarea taxelor în baza cheltuielilor efective
suportate de către Cameră în perioada precedentă de
activitate
(anii
2011-2013),
ajustărilor
corespunzătoare şi prognozelor cheltuielilor pentru
anul 2014, efectuate în baza dinamicii rezultatelor
financiare perioadelor anterioare;
3. înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv care
să permită Camerei asigurarea condiţiilor necesare
pentru prestarea serviciilor în domeniul înregistrării
de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor
acestora,
precum
şi
a
întreprinzătorilor individuali.
Astfel, la elaborarea proiectului de calcul au fost
utilizate principii generale aplicate la calculul
tarifelor şi taxelor bazat pe costuri cu luarea în
considerare a specificului activităţii CÎS. Luînd în
considerare faptul că organul înregistrării de stat
activează în condiţiile de autogestiune, considerăm
că principiile aplicate sunt adecvate specificului
activităţii CÎS.
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Biroul
Național
Statistică

de

18.

Se propune pe întreg textul prezentului proiect de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative, înlocuirea sintagmei „obiect de activitate” cu „ gen
de activitate declarat”.
În sistemul statistic național și Clasificatorul Activităților din economia Moldovei se
utilizează noțiunile de „gen” sau „tip”de activitate. Sintagma „gen de activitate
declarat” este una corectă pentru că la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și
întreprinzătorilor individuali; Camera de Înregistrare deține informații aferente
genurilor de activitate declarate ale acestora.

Deoarece Camera Înregistrării de Stat ţine
contabilitatea în conformitate cu standardele
naţionale de contabilitate instrumentul utilizat la
calculul taxelor în lipsa unei metodologii
standardizate a servit Standardul Naţional de
Contabilitate nr. 3 ”Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii" (SNC nr.3) precum şi
politica de contabilitate a întreprinderii.
Astfel, taxa pentru serviciul de stat a fost calculată
reişind din suma cheltuielilor în conformitate cu
compartimentul ”Componenţa consumurilor” din
SNC
nr.3.
Repartizarea
consumurilor
şi
cheltuielilor, la fel, a fost efectuată în conformitate
cu noţiunile utilizate în art. 5 din SNC nr.3.
Suma cheltuielilor a fost ajustată
luînd în
considerare prognozele cheltuielilor pentru 2014,
efectuate în baza dinamicii rezultatelor financiare
perioadelor precedente. Subliniem că fără aceste
ajustări mărimea taxelor nu vor putea acoperi
cheltuielile suportate de CÎS în perioadele viitoare.
Totodată, în calcul au fost incluse doar cheltuielile
ordinare şi necesare. La fel, au fost luate în
considerare şi volumul de servicii prestate
prognozate pentru anul 2014.
Nu se acceptă
Pe tot cuprinsul Legii nr.220/2007, este utilizată
noţiunea „obiect de activitate”, iar potrivit art. 19
lit.e) din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001
privind actele legislative, în textul proiectului de
act legislativ se va utiliza unul şi acelaşi termen.
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Casa
Națională
Asigurări Sociale

de

19.

Se propune completarea articolul 24 aliniatul (1), cu literele c) şi d) cu următorul
cuprins:
c) confirmarea ce atestă predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul
Arhivistic al Republicii Moldova şi documentele privind personalul scriptic;
d) informaţie eliberată de către subdiviziunile teritoriale ale Casei Naţionale de
Asigurări Sociale privind prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate (angajaţii
acestuia) în vederea beneficierii de prestaţii de asigurări sociale”.

20.

Actualmente la capitolul înregistrarea suspendării sau reluării activităţii
întreprinzătorului individual există distorsiune ce rezultă din prevederile Legii nr.220
din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali (articolul 18) şi Legii nr.845 din 03.01.1992 cu privire la
antreprenorat şi întreprinderi (articolul 3 şi 30). Prin urmare, pentru a aduce în
concordanţă prevederile legale, se propune completarea Legii nr.220 din 19.10.2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali
cu un nou articol 301 în redacţia art.30 al Legii nr.845.
După articolul 30 se propune de a fi introdus articolul (30 1 ) cu următorul cuprins:
Articolul 301 . Suspendarea / reluarea activităţii întreprinzătorului individual
(1) Întreprinzătorul individual (fondatorii) poate să îşi suspende temporar activitatea,
pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul
public naţional, precum şi faţă de alţi creditori. Pentru confirmarea lipsei restanţei faţă
de bugetul public naţional, întreprinzătorul va prezenta un certificat care se eliberează
după efectuarea controlului fiscal de către organele abilitate cu administrare fiscală,
enumerate la art.131 din titlul V al Codului fiscal.
(2) Decizia fondatorului privind suspendarea activităţii întreprinderii, cu indicarea
termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sînt obligate, cu o lună
înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii
întreprinderii. În termen de o lună de la data publicării avizului de suspendare a
activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei

Nu se acceptă
Prevederile propuse au fost reglementate de legea
veche cu privire la înregistrarea de stat a
întreprinderilor și organizațiilor, însă odată cu
adoptarea unei noi legi (Legea nr. 220 cu privire la
înregistrarea
persoanelor
juridice
și
a
întreprinzătorilor individuali), aceste prevederi au
fost excluse. Scopul excluderii reglementărilor sus
menționate a constat în inaplicabilitatea și
ineficiența normelor, care au devenit de mult timp
desuete.
Nu se acceptă
Prevederile din Legea nr.220 privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali și anume art.18 se aplică doar
persoanelor juridice, altele decît întreprinzătorii
individuali. Prin urmare nu putem vorbi de
existența unei divergențe între cele două legi
menționate, mai mult ca atît Legea nr.845
din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi
întreprinderi, deja conține prevederile ce se referă la
suspendarea/reluarea activității întreprinzătorului
individual, fără a fi necesară reglmentarea repetată a
acestora.
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Înregistrării de Stat creanţele lor.
(3) Suspendarea/reluarea activităţii întreprinzătorului individual urmează a fi
înregistrată, în baza cererii fondatorului, la oficiul teritorial al Camerei Înregistrării de
Stat, cu înscrierea menţiunii respective în Registrul de stat al întreprinderilor şi cu
înştiinţarea despre aceasta a Inspectoratului fiscal de stat teritorial de către oficiul
teritorial al Camerei Înregistrării de Stat.
Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:
a) prezentării de către fondator a certificatelor de la instituţiile financiare privind
închiderea convenţională a conturilor;
b) predării ştampilelor spre păstrare oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat;
c) expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.
(4) O dată cu înscrierea în Registrul de stat al întreprinderilor a menţiunii privind
suspendarea/reluarea activităţii de întreprinzător, pe documentele de constituire ale
întreprinderii se aplică menţiunea "Activitatea este suspendată de la_______pînă
la__________"/"Activitatea este reluată de la_______ ."
(5) Pe întreaga perioadă de suspendare a activităţii, întreprinderea este scutită de
prezentarea dărilor de seamă financiare şi fiscale, precum şi de plata taxelor şi
impozitelor, cu excepţia impozitului pe bunurile imobiliare (dacă există astfel de
bunuri), care se achită şi pentru care se prezintă dare de seamă. În acest caz, plăţile se
achită din mijloacele întreprinderii imediat după expirarea termenului de suspendare.
(6) Fondatorul poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd
organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor
menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii.
(7) Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror
activităţi de întreprinzător.
(8) Desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada de suspendare a activităţii
întreprinderii, fără înregistrarea reluării acestei activităţi, atrage, potrivit legislaţiei în
vigoare, răspunderea pentru practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător.
(9) În cazul în care, după declararea suspendării temporare a activităţii întreprinderii, se
constată vreun creditor, Camera Înregistrării de Stat va anula suspendarea.”
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Compania națională de
Asigurări în Medicină

21.

La articolul 31 alin.(1) lit.a) se propune, după sintagma „public naţional” de completat
cu cuvintele „şi în cazul în care dispune de persoane angajate, să prezinte informaţia
eliberată de către subdiviziunele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale
privind prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate (angajaţii acestuia) în vederea
beneficierii de prestaţii de asigurări sociale”.

22.

La Articolul 31 se propune de a fi completat cu aliniatul (5) cu următorul cuprins:
“(5) Radierea din oficiu a întreprinzătorilor individuali din Registrul de stat se
efectuează în modul stabilit în articolul 26 al prezentei legi.”
Punctele 6, 7, 8 şi 9 din Art. I vor deveni respectiv punctele 10, 11, 12 şi 13..

23.

În proiectul respectiv de lege, este necesar de concretizat/menţionat obligativitatea de
eliberare de către CÎS, a înştiinţărilor privind luarea la evidenţă fiscală, statistică,
medicală şi socială a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali indiferent
de mecanismul de înregistrare a acestora. Cu referire la punctul 1 din Art.I la proiectul
de lege, la noţiunea de „ghişeu unic” sunt stabilite priorităţile şi serviciile de care
beneficiază solicitantul în procesul de înregistrare prin intermediul ghişeului unic,
inclusiv luarea la evidenţă fiscală, statistică, medicală şi socială. Astfel, prin includerea
acestui serviciu în noţiunea de „ghişeu unic” instantaneu se subînţelege excluderea
acestuia din procesul de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali în afara mecanismului ghişeului unic.

Nu se acceptă
Prevederile propuse au fost reglementate de legea
veche cu privire la înregistrarea de stat a
întreprinderilor și organizațiilor, însă odată cu
adoptarea unei noi legi, (Legea nr. 220 cu privire la
înregistrarea
persoanelor
juridice
și
a
întreprinzătorilor individuali), aceste prevederi au
fost excluse. Scopul excluderii reglementărilor sus
menționate a constat în inaplicabilitatea și
ineficiența normelor, care au devenit de mult timp
desuete.
Nu se acceptă
Luînd în considerare faptul că întreprinderile
individuale intră în categoria persoanelor juridice,
menționăm că prevederile aplicabile acestora se
aplică și întreprinderilor, fără a fi necesar
reglementarea dublă a acestui fapt în contextul
prezentului proiect.
Se acceptă
Astfel, articolul 11 alineatul (21) din proiect a fost
ajustat:
„(21) În cadrul procedurii înregistrării de stat,
organul înregistrării de stat va organiza procesul de
înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică,
medicală şi socială a persoanei juridice, prin
transmiterea autorităţilor vizate în format electronic
a datelor privind înregistrarea acesteia, prevăzute la
art. 33 alin. (1), cu eliberarea persoanei juridice a
înştiinţării respective.”
precum şi articolul 28 alineatul (31) din proiect a
fost ajustat:
„(31) În cadrul procedurii înregistrării de stat,
organul înregistrării de stat va organiza procesul de
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Confederația Națională
a
Patronatului
din
Republica Moldova

24.

De a completa pct. 7 al proiectului la final cu un punct nou (6), care va avea următorul
cuprins: „(6) Informația plasată în Internet, pe site-ul oficial al Organului de
înregistrării de stat, în baza de date publică, se consideră informație oficială. Organul
înregistrării de stat își asumă responsabilitatea deplină pentru exactitatea informației
din baza de date publică. Orice documente justificative suplimentare pe suport de hîrtie
pentru confirmarea informației în baza de date publică nu se va solicita, dacă asemenea
informație există în baza de date publică.”.

înregistrare (luare la evidenţă) fiscală, statistică,
medicală şi socială a întreprinzătorului individual,
prin transmiterea autorităţilor vizate în format
electronic a datelor privind înregistrarea acestuia,
prevăzute la art. 33 alin. (2), cu eliberarea
întreprinzătorului
individual
a
înştiinţării
respective.”;”
Totodată, urmează a fi menţionat că, după
efectuarea înregistrării persoanei juridice sau
întreprinzătorului individual în Registrul de stat,
Camera
Înregistrării
de
Stat
eliberează
administratorului sau împuternicitului acestuia
înştiinţarea despre luarea la evidenţa fiscală,
statistică, medicală şi socială, conform modelului
stabilit şi coordonat cu autorităţile vizate. (în
temeiul - Acordurile privind furnizarea informaţiei
din Registrul de stat al unităţilor de drept, încheiate
între Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor şi Biroul Naţional de Statistică la 24
iunie 2005, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor şi Camera Naţională de Asigurări în
Medicină la 22 iunie 2005, Ministerul Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Casa Naţională de
Asigurări Sociale la 24 iunie 2005).
Se acceptă parțial
Este necesar de reformulat prevederea. Aceasta va
avea următorul cuprins “Informația plasată pe siteul oficial al organului înregistrării de stat în baza de
date publică, se consideră informație oficială.
Organul înregistrării de stat î-și asumă
responsabilitatea deplină
pentru exactitatea
informației din baza de date publică.”.
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Confederația națională a
Sindicatului
din
Republica Moldova

25.

Totodată, se propune de a completa art. 341 cu un nou alineat, şi anume:
„(6) Informaţia plasată în Internet pe site-ul oficial al Organului înregistrării de stat în
baza de date publică se consideră informaţie oficială. Organul înregistrării de stat î-şi
asumă responsabilitatea deplină pentru exactitatea informaţiei din baza de date publică.
Orice documente justificative suplimentare pe suport de hîrtie pentru confirmarea
informaţiei din baza de date publică nu se va solicita, dacă asemenea informaţie există
în baza de date publică”.

Se acceptă parţial
Este necesar de reformulat prevederea. Aceasta va
avea următorul cuprins “Informaţia plasată pe
pagina web oficială a organului înregistrării de stat
se consideră informaţie oficială. Organul
înregistrării de stat îşi asumă responsabilitatea
pentru exactitatea informaţiei din baza de date.”

26.

Proiectul propus în partea ce ţine de taxele pentru înregistrarea de stat şi servicii
prestate de către Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” urmează a fi justificat din punct de
vedere economic.

Nu se acceptă
Calculele pentru înregistrarea de stat şi alte servicii
prestate de Camera Înregistrării de Stat au fost
efectuate de instituţie de audit specializată şi anume
„Moldauditing” SRL - companie de audit din
Republica Moldova, care activează din 1991 în
domeniul auditului naţional şi internaţional şi
consulting. Firma de Audit „Moldauditing” SRL
deţine licenţă seria A MMII nr.040338 eliberata de
autoritatea de licenţiere.
Metodologia de calcul al taxelor pentru
înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
Camera Înregistrării de Stat a fost elaborată în
conformitate cu prevederile Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, Standardele Naţionale de Contabilitate
(SNC) şi alte acte normative ale Republicii
Moldova. La elaborarea Metodologiei s-a luat în
considerare specificul serviciilor prestate de organul
înregistrării de stat, cu respectarea următoarelor
cerinţe:
2. acoperirea tuturor cheltuielilor directe şi
indirecte suportate de către Cameră în vederea
prestării tuturor serviciilor;
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2. determinarea taxelor în baza cheltuielilor efective
suportate de către Cameră în perioada precedentă de
activitate
(anii
2011-2013),
ajustărilor
corespunzătoare şi prognozelor cheltuielilor pentru
anul 2014, efectuate în baza dinamicii rezultatelor
financiare perioadelor anterioare;
3. înregistrarea unui rezultat financiar pozitiv care
să permită Camerei asigurarea condiţiilor necesare
pentru prestarea serviciilor în domeniul înregistrării
de stat a persoanelor juridice, filialelor şi
reprezentanţelor
acestora,
precum
şi
a
întreprinzătorilor individuali.
Astfel, la elaborarea proiectului de calcul au fost
utilizate principii generale aplicate la calculul
tarifelor şi taxelor bazat pe costuri cu luarea în
considerare a specificului activităţii CÎS. Luînd în
considerare faptul că organul înregistrării de stat
activează în condiţiile de autogestiune, considerăm
că principiile aplicate sunt adecvate specificului
activităţii CÎS.
Deoarece Camera Înregistrării de Stat ţine
contabilitatea în conformitate cu standardele
naţionale de contabilitate instrumentul utilizat la
calculul taxelor în lipsa unei metodologii
standardizate a servit Standardul Naţional de
Contabilitate nr. 3 ”Componenţa consumurilor şi
cheltuielilor întreprinderii" (SNC nr.3) precum şi
politica de contabilitate a întreprinderii.
Astfel, taxa pentru serviciul de stat a fost calculată
reişind din suma cheltuielilor în conformitate cu
compartimentul ”Componenţa consumurilor” din
SNC
nr.3.
Repartizarea
consumurilor
şi
cheltuielilor, la fel, a fost efectuată în conformitate
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27.
28.

La punctul 2, la art. 4 alin.2 expresia „condiţionată de modificarea legislaţiei” urmează
să fie înlocuită cu expresia „ca rezultat a modificării legislaţiei”.
La punctul 4, la art. 7, alin. 1 după cuvintele „persoanei juridice” se completează cu
cuvintele „în afara informaţiilor obţinute prin intermediul mecanismului ghişeului
unic”. Nu este clar ce vrea să afirme legiuitorul dacă art. 7 alin. 1 va fi redactat după
formula propusă în proiectul de lege. Astfel în loc de afirmaţia „Pentru înregistrarea de
stat a persoanei juridice în afara mecanismului ghişeului unic se depun următoarele
documente:” , considerăm că este mai corect să se spună „Pentru înregistrarea de stat a
persoanei juridice în afara informaţiilor obţinute prin intermediul mecanismului
ghişeului unic se depun următoarele documente:”
Scopul pentru care a fost instituit mecanismul ghişeului unic este obţinerea de
informaţii.

cu noţiunile utilizate în art. 5 din SNC nr.3.
Suma cheltuielilor a fost ajustată
luînd în
considerare prognozele cheltuielilor pentru 2014,
efectuate în baza dinamicii rezultatelor financiare
perioadelor precedente. Subliniem că fără aceste
ajustări mărimea taxelor nu vor putea acoperi
cheluielile suportate de CÎS în perioadele viitoare.
Totodată, în calcul au fost incluse doar cheltuielile
ordinare şi necesare. La fel, au fost luate în
considerare şi volumul de servicii prestate
prognozate pentru anul 2014.
Se acceptă
Nu se acceptă
Scopul pentru care a fost instituit mecanismul
ghişeului unic nu este doar obţinerea de informaţii.
Prin proiectul în cauză se propune ca organul
înregistrării de stat, fără implicarea solicitantului
înregistrării, prin intermediul ghişeului unic
cumulativ să:
 acorde părţilor implicate în activitatea de
întreprinzător îndrumări privind formalităţile
legale referitor la iniţierea şi înregistrarea unei
afaceri;
 verifice denumirea persoanei juridice;
 perfecteze documentele de constituire pentru
înregistrarea de stat;
 elibereze extrasul din Registrul de stat;
 publice informaţia în Buletinul electronic al CÎS;
precum şi să:
 prezinte informaţii din Registrul de stat
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa
fiscală, statistică, medicală şi socială;
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29.

La punctul 6, la art. 28 după cuvintele „individuali” se completează cu cuvintele „în
afara informaţiilor obţinute prin intermediul mecanismului ghişeului unic”.

 obţină informaţii necesare înregistrării prin
intermediul reţelelor electronice de la autorităţile
publice.
Nicidecum nu înseamnă că prin intermediul
ghișeului unic vor fi oferite doar informații.
Nu se acceptă
Scopul pentru care a fost instituit mecanismul
ghişeului unic nu este doar obţinerea de informaţii.
Prin proiectul în cauză se propune ca organul
înregistrării de stat, fără implicarea solicitantului
înregistrării, prin intermediul ghişeului unic
cumulativ să:
 acorde părţilor implicate în activitatea de
întreprinzător îndrumări privind formalităţile
legale referitor la iniţierea şi înregistrarea unei
afaceri;
 verifice denumirea persoanei juridice;
 perfecteze documentele de constituire pentru
înregistrarea de stat;
 elibereze extrasul din Registrul de stat;
 publice informaţia în Buletinul electronic al CÎS;
precum şi să:
 prezinte informaţii din Registrul de stat
autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa
fiscală, statistică, medicală şi socială;
 obţină informaţii necesare înregistrării prin
intermediul reţelelor electronice de la autorităţile
publice.
Nicidecum nu înseamnă că prin intermediul
ghișeului unic vor fi oferite doar informații.
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