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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 
 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul Economiei 1. La Art.I. - Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali: 

La pct.3. 

Considerăm judicios de a revizui termenul propus de înregistrare de stat a 

persoanelor juridice în vederea conformării acestuia cu indicatorii de 

performanţă stabiliţi de Strategia naţională de dezvoltare "Moldova 2020", 

aprobată prin Legea nr.166 din 11.07.2012: - „durata iniţierii afacerii" pînă în 

2015- 24 ore, iar pînă în 2020 - 1 oră. 

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 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. 

2. La pct.10. 

Referitor la nivelul taxelor pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de 

către Î.S. „Camera înregistrării de Stat" (CÎS), invocăm că nota informativă la 

proiect nu este însoţită de o metodologie şi un calcul explicabil. Or, relatarea 

faptului că „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, 

Nu se acceptă 

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 (SNC) şi alte acte normative ale 

Republicii Moldova. Aceasta reprezintă 
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elaborate de instituţie de audit specializată'*, prezintă o informaţie cu caracter 

general, vag şi incert. 

Consecutiv, reliefam că Strategia naţională de dezvoltare "Moldova 2020" 

stabileşte ca obiectiv specific „reducerea costului pentru iniţierea unei afaceri" 

pînă în 2015 - cu 50%, pînă în 2020 - cu 80%. 

Mai mult ca atît, la 17 aprilie 2014 a avut loc şedinţa Consiliului Economic în 

cadrul căreia au fost discutate procedurile de înregistrare de stat a agenţilor 

economici, precum şi tarifele la serviciile prestate de CÎS. Conform procesului-

verbal al şedinţei, CÎS urmează a fi reorganizată din întreprindere de Stat în 

Instituţie Publică. De menţionat că, reorganizarea în cauză va contribui la 

optimizarea tarifelor pentru serviciile prestate, precum şi a costurilor 

administrative. 

Totodată, semnalăm asupra necesităţii actualizării titularilor semnăturilor din 

formula de atestare a autenticității a actului normativ. 

documentul care clar și detaliat stabilește 

calculul taxelor și tarifele necesare și 

nicidecum  nu este un document general și 

incert. 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. 

Prin urmare, nu este necesar ca conținutul unui 

document atît de voluminos să fie inclus în 

nota informativă. 

Dacă ne referim la reorganizarea Camerei 

Înregistrării de Stat, menționăm că acest 

subiect nu constituie obiectul prezentului 

proiect.  
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Ministerul Afacerilor 

Interne 

3. La pct. 7, amendamentul propus la art. 34 alin. (1) al Legii nr. 220 - XVI din 19 

octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi 

întreprinzătorilor individuali, precum că „datele din Registrul de stat al 

unităţilor de drept şi din actele de constituire sunt publice şi accesibile tuturor. 

Datele din Registrul de stat al unităţilor de drept şi din actele de constituire nu 

li se aplică limitele prevăzute de legislaţia cu privire la protecţia datelor cu 

caracter personal", contravine însăşi conceptului de „protecţie a datelor cu 

caracter personal", reglementat de Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind 

protecţia datelor cu caracter personal. Or, în temeiul art. 2 alin. (4) notăm că, 

domeniul de acţiune al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nu 

se extinde asupra: prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către 

operatori exclusiv pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se 

încalcă drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal; prelucrării datelor cu 

caracter personal atribuite la secret de stat în modul stabilit [...], şi operaţiunilor 

de prelucrare şi transmitere transfrontalieră a datelor cu caracter personal ce se 

referă la făptuitorii sau victimele crimelor de genocid, ale crimelor de război şi 

ale crimelor împotriva umanităţii. 

În această secţiune, chiar şi în scopuri statistice, de cercetare istorică, 

ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul 

depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care 

permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care 

nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă (art. 31 alin. (1) 

al Legii nr. 133 din 08 iulie 2011). 

Respectiv, ţinînd cont de faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se 

efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal, 

amendamentul propus la alin. (1) al art. 34 al Legii nr. 220 - XVI din 19 

octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, se va examina suplimentar prin prisma normelor 

legale invocate supra. 

Nu se acceptă 

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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4. În Anexă, care propune stabilirea taxelor pentru înregistrarea de stat şi 

serviciile prestate de către ÎS „Camera înregistrării de Stat", relevăm 

următoarele. 

Analizînd per ansamblu taxele propuse în anexa la Legea nr. 220 - XVI din 19 

octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, se atestă o majorare consistentă, fară a fi clare 

criteriile şi condiţiile care au stat la baza acestora. 

Cu titlu exemplificativ, potrivit proiectului, taxa pentru serviciul „înregistrarea 

de stat a persoanei juridice, filialei şi reprezentanţei acesteia, în afara 

mecanismului ghişeului unic", este de 796 lei, iar potrivit art. 4 alin. (1) al 

Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali, „ înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, şi a întreprinzătorilor 

individuali, precum şi a modificărilor în actele de constituire şi în datele 

înscrise în Registrul de stat, se efectuează contra unei sume de 250 de lei 

pentru persoanele juridice şi de 54 lei pentru întreprinzătorii individuali". Mai 

mult, în anexă nu se atestă o diferenţiere a tarifelor pentru serviciile prestate de 

către IS „Camera înregistrării de Stat", persoanelor juridice faţă de cele prestate 

întreprinzătorului individual. 

 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 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.  
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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 (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. 
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Ministerul Sănătății 5. La art. 11 alin. (2
1
) şi la art. 28 alin. (3

1
) solicităm să specificaţi semnificaţia 

cuvîntului „medicală", din considerentul că Legea cu privire la mărimea, 

modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală nr. 1593-XV din 26.12.2002 în art. 3 prevede expres „plătitor al 

primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală - persoană fizică 

sau juridică, inclusiv autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, care 

are obligativitatea de a achita primele de asigurare în modul stabilit de prezenta 

lege, însă Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 

1585-XIII din 27.02.1998 prevede în art. 4 alin. (1) ca subiecţi ai asigurărilor: 

asiguratul; persoana asigurată; asigurătorul; prestatorul de servicii medicale. 

Alin. (5) al aceluiaşi articol prevede " Calitatea de asigurat şi de plătitor al 

primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru persoanele 

neangajate, care nu sînt indicate la alin. (4), o au ele înseşi. " 

Nu se acceptă 

Potrivit Legii Nr. 1585 din 27.02.1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală, art. 4, alin. (2) „Asiguratul este 

persoana fizică sau juridică obligată prin lege 

să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi 

şi/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii 

de persoane a căror asigurare este de 

competenţa lui.”. Prin urmare, la momentul 

înregistrării persoana juridică este obligată să 

prezinte la Compania Națională de asigurări în 

medicină documentele necesare pentru a primi 

calitatea de asigurat. În cazul în care persoana 

va solicita înregistrarea prin intermediul 

mecanismului ghișeului unic, atunci sarcina de 

transmitere a documentelor Companiei 

Naționale de asigurări în medicină îi va reveni 

Camerei Înregistrării de Stat. 

 

 

 

 

 Viceministru  Nicolae Eșanu 


