Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 22 punctul 3, cuvintele „instituțiile financiare” se completează cu
cuvintele „ , precum și”.
2. Articolul 22 se completează cu punctul 31 :
„31. Neaplicarea ștampilei pe actul juridic nu afectează valabilitatea
acestuia cu excepția cazurilor în care utilizarea obligatorie a ștampilei este
prevăzută expres de lege.”
3. se completează cu articolul 221 cu următorul cuprins:
„Articolul 221. Antetul și ștampila întreprinderii
1. Întreprinderea este în drept, iar în relațiile cu autoritățile administrației
publice și consumatorii este obligată să utilizeze antetul. Antetul se aplică pe scrisori
și documente emise de întreprindere și trebuie să conțină cel puțin următoarea
informație: firma, forma organizatorico-juridică, sediul, datele de contact, numărul și
data de înregistrare/codul fiscal.
2. Întreprinderea are dreptul să decidă dacă va utiliza sau nu ștampila în
activitatea sa cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. Decizia de utilizare sau
neutilizare a ștampilei se comunică Camerei Înregistrării de Stat la momentul
înregistrării întreprinderii sau pe parcursul desfășurării activității acesteia. Decizia de
utilizare sau neutilizare a ștampilei se înregistrează în Registrul de stat al persoanelor
juridice.
3. Ștampila conține următoarele date: denumirea firmei, forma organizatoricojuridică, numărul și data de înregistrare/codul fiscal al întreprinderii.
Art. II. – Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat
a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La art. 21 alin. (2), cuvintele „după caz,” se substituie cu cuvintele „în caz de
utilizare a acesteia”.

2. La art. 24 alin. (2), după cuvintele „și să predea ștampila”, se completează cu
cuvintele „, în caz de utilizare a acesteia,”.
Art.III. - Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicare.
(2) Guvernul și autoritățile de licențiere prevăzute în Legea nr. 451-XV din 30
iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, în
termen de 3 luni vor aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
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