
NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor  

la elaborarea proiectului 

Proiectul Legii cu privire la modificarea unor acte legislative, este elaborat 

de către Ministerul Justiţiei. Proiectul de lege a fost elaborat întru executarea  

punctului 5.3.1. acţiunea 1, din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 2012, care prevde: „Efectuarea unui studiu 

privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale”. 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

Necesitatea promovării proiectului este argumentată de aducerea legislaţiei 

în domeniul înregistrării de stat în concordanţă cu actele normative în vigoare.  

Ministerul justiţiei în comun cu specialiştii internaţionali în domeniu, 

conform   punctului 5.3.1. acţiunea 1, din Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, a efectuat  

Studiul privind registrul unic al agenţilor economici şi organizaţiilor 

necomerciale. În urma studiului efectuat s-a constatat că pentru buna organizare 

şi funcţionare a Camerii Înregistrării de Stat este necesar de a schimba statutul 

camerii Înregistrării de Stat din întreprindere de stat în autoritate administrativă. 

Autoritatea administrativă reprezintă o persoană juridică constituită pentru 

desfăşurarea anumitor activităţi  îndreptate spre asigurarea implementării politicii 

statului în anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt 

încredinţate unui minister. 

În contextul celor expuse, alineatul 1 al articolului 35 din Legea nr. 220-

XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi 

a întreprinzătorilor individuali a fost expus în redacţie nouă astfel,   

„Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art.3 se 

efectuează de către Serviciul Înregistrării de Stat subordonată Ministerului 

Justiției prin intermediul oficiilor sale teritoriale. Modul de organizare şi 

funcţionare a organului înregistrării de stat şi a oficiilor sale teritoriale se va 

stabili prin Regulament, aprobat prin hotărîre de Guvern”. Respectiv, statutul 

organului de înregistrare este de autoritate administrativă subordonată 

Ministerului Justiției, iar modul de organizare şi funcţionare a acestuia se va 

stabili prin hotărîre de Guvern. 

La schimbarea statutului organului de înregistrare se ţine cont de prevederile 

articolului 14 al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr. 

98-XVI din 4 mai 2012 în partea ce ţine de identificarea organului înregistrării 

de stat ca autoritate administrativă cu forma de organizare juridică de serviciu, 

pentru asigurarea implementării politicii statului în domeniul înregistrării de stat 

a agenţilor economici. 

Totodată menţionăm că, pînă în anul 2008 statutul Camerii Înregistrării de 

Stat a fost de instituţie publică, care prin intermediul oficiilor sale teritoriale, 

efectuea, în numele statului, înregistrarea unică a întreprinderilor şi 

organizaţiilor. 

Derivînd din raţionamentele expuse mai sus, proiectul cuprinde şi 
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amendamente la o serie de acte legislative: Legea nr. 1417-XIII din 17 

decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, Legea 

nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, 

Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, 

Legea cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000, Codul de 

executare al Republicii Moldova şi Codul contravenţional al Republicii 

Moldova. 

Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

Scopul şi obiectivul urmărit prin adoptarea prezentului proiect de lege constă 

în: 

- eficientizarea activităţii de organizare şi funcţionare a organului 

înregistrării de stat; 

- realizarea recomandărilor şi propunerilor din Studiul privind registrul 

unic al agenţilor economici şi organizaţiilor necomerciale ăn partea ce ţine de 

schimbarea statutului Camerii Înregistrării de Stat din întreprindere de stat în 

autoritate administrativă. 

- aducerii cadrului normativ în concordanţă cu prevederile Legii privind 

administraţia publică centrală de specialitate nr. 98-XVI din 4 mai 2012.  

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare de la 

bugetul de stat. 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

       Proiectul va fi supus expertizei anticorupţie în urma coordonării acesteia cu 

autorităţile vizate. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

Proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare. 
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