
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

    Întru realizarea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, Ministerul Justiţiei a elaborat 

proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care vizează Legea 

nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali şi Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activităţii de întreprinzător.   

Proiectul are drept scop perfecţionarea procedurii de înregistrare a persoanelor juridice 

şi a întreprinzătorilor individuali, accentul fiind pus atît pe eficientizarea activităţii ghişeului 

unic la înregistrare, cît şi pe stabilirea unui tarif unic de înregistrare a afacerii. 

Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Potrivit Politicilor economice şi financiare ce vizează mediul de afaceri incluse în 

Planul menţionat supra, una din acţiunile prioritare este: aplicarea conceptului ghişeului unic 

pe scară largă. În acest sens, în proiect se propune de a expune noţiunea de „ghişeu unic” într-

o formulă mai amplă, fiind definit ca un mecanism potrivit căruia organul înregistrării de stat 

acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător consultări privind formalităţile legale 

referitoare 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 electronice de la autorităţile publice, fără 

implicarea solicitantului înregistrării, precum și prezintă informaţii din Registrul de stat 

autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială. 

Astfel, se urmăreşte fortificarea funcţionalităţii şi eficienţei ghişeului unic, întrucît 

agentul economic să poată efectua o singură vizită pentru iniţierea şi/sau desfăşurarea afacerii 

(în afara vizitei finale pentru recepţionarea pachetului de documente), precum şi să depună şi 

să recepţioneze informaţia necesară referitor la înregistrarea de stat într-un singur punct. Prin 

urmare, se propune părţilor implicate în activitatea de întreprinzător să decidă liber în vederea 

alegerii opţiunii privind înregistrarea de stat în cadrul mecanismului ghişeului unic sau, din 

potrivă, în afara acestui mecanism.  

Este relevant de a specifica 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.  

Concomitent, în scopul asigurării tuturor antreprenorilor cu dreptul de a beneficia de 

servicii în domeniul înregistrării de stat a afacerii la anumite standarde de calitate şi la tarife 

accesibile, se propune amendarea art.4 din Legea nr.220/2007, astfel încît plăţile pentru 

serviciile de înregistrare, de asistenţă, de furnizare a informaţiei, de autentificare şi certificare, 

precum şi alte servicii prestate de Camera Înregistrării de Stat să fie expres stabilite prin Legea 

nr. 220/2007, după cum prevede art.6 din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.  

Specificarea prevederilor cu referire la majorarea taxelor pentru urgentarea serviciilor 

în cadrul art. 4, urmăreşte în primul rînd suprimarea elementului coruptibilităţii în mediul de 

afaceri, iar în al doilea rînd contribuie la accelerarea dezvoltării relaţiilor în sectorul 

antreprenorial. 

 Accentuăm că, regimul de urgenţă (în decurs de 24 ore, 4 ore şi 1 oră) nu este impus 

antreprenorilor, fiind unul opţional la care apelează agenţii economici din propie iniţiativă şi 

convingere în caz de necesitate.  
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Regimul de urgenţă este aplicat de către Cameră din anul 2005 şi solicitat pe larg în 

practică de către antreprenori la momentul actual, nefiind o idee inovatoare.  

Aşa cum s-a amintit anterior, în proiect sunt prevăzute taxele pentru înregistrarea de 

stat a persoanei juridice, filialei şi reprezentanţei acesteia, în cadrul mecanismului ghişeului 

unic, cît şi taxele percepute în afara acestui mecanism. În acest fel, Legea privind înregistrarea 

de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali va conţine o anexă, care va 

reglementa expres taxele pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către organul 

înregistrării de stat. Mărimea taxelor a fost stabilită în funcţie de specificul fiecărui serviciu 

efectuat, precum şi de normele de timp necesare pentru prestarea fiecărui serviciu în parte. 

În scopul realizării Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării, se 

va prezenta gratuit autorităţilor publice informaţia din Registrul de stat doar în format 

electronic, ceea ce negreşit va contribui la edificarea unei societăţi informaţionale.   

Ţinînd cont, de ritmul alert în care evoluează sectorul antreprenorial, urmează a fi  

modificat art.5 alin.(2), cu micșorarea termenului de înregistrare de la 5 la 3 zile lucrătoare, cu 

scopul de a accelera procesul de înregistrare a afacerii, folosind oportunităţile de asistenţă 

tehnică. 

Este relevant de a completa art. 11 cu alin.(2
1
), precum și art.28 cu alin. (3

1
) în vederea 

simplificării procesului de înregistrare a persoanei juridice și totodată lichidării sistemului 

birocratic, care deseori  tergiversează procesul de înregistrare. 

 În conformitate cu cerinţele Directivei Uniunii Europene 2009/101/CE, se propune 

completarea Legii nr.220/2007 cu art.(34
1
), care va conţine prevederi referitoare la 

vizualizarea publică pe pagina web a Camerei Înregistrării de Stat a informaţiei din Registrul 

de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali, cu accesarea gratuită a datelor 

din Registru. Conform prevederilor cap.2 al Directivei sus-menționate,  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. 

 La fel, prin acest proiect de lege se propune de a completa Legea nr.220/2007 cu 

prevederi ce ar reglementa evaluarea activităţii de serviciu şi conduită a registratorului, ca 

persoană împuternicită de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali, în vederea estimării îndeplinirii criteriilor de competenţă şi performanţă 

profesională. 

Totodată, derivînd din raţionamentele expuse mai sus, proiectul cuprinde şi 

amendamente la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activităţii de întreprinzător, în vederea aducerii în concordanţă a compartimentului „Ministerul 

Justiţiei/Camera Înregistrării de Stat” din Nomenclatorul actelor permisive eliberate de 

autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de 

întreprinzător, fiind indicat atît actul permisiv, cît şi costul acestuia. 

Fundamentarea economico-financiară 

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, elaborate de instituţie de audit specializată. 

Impactul proiectului 

            Proiectul va avea un impact semnificativ pentru asigurarea perfecţionării procedurii de 

înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, accentul fiind pus atît pe 

eficientizarea activităţii ghişeului unic la înregistrare, cît şi pe stabilirea unui tarif unic de 

înregistrare a afacerii. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 
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        Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative, nu este necesară modificarea altor acte normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

            În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei 

(compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul „Consultaţii publice”), şi pe portalul 

guvernamental particip.gov.md.  

 

 

Viceministru                                      Nicolae EŞANU 


