
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Scopul și obiectivele urmărite. 

         Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative este 

elaborat de către Ministerul Justiţiei, în scopul excluderii unor servicii gratuite, 

prestate de către  organul înregistrării de stat.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ 

în vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea 

elementelor noi 

Camera Înregistrării de Stat, conform prevederilor art. 35 alin.(2) din Legea 

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

fizice şi a întreprinzătorilor individuali, are statut de întreprindere de stat şi nu este 

finanţată de la bugetul de stat.  

Taxa pentru înregistrarea de stat şi pentru alte servicii din domeniul 

înregistrării de stat, prevăzute la art.35 din Legea nr.220/2007, se acumulează la 

contul Camerei şi se utilizează pentru desfăşurarea activităţii acesteia. Urmează a 

fi menţionat că, organul înregistrării de stat s-a încorporat în cele mai importante 

domenii ale tehnologiilor informaţionale – tehnica electronică, sistemul de 

depozitare, reţea şi informaţie, iar întreţinerea şi administrarea acestora necesită 

antrenarea unor resurse umane şi financiare considerabile.   

 În acelaşi timp însă, în ultimii ani a scăzut considerabil numărul solicitărilor 

de înregistrare a persoanei juridice, ceea ce a dus inevitabil la reducerea 

veniturilor. La moment, Camera nu dispune de mijloace băneşti suficiente pentru 

întreţinerea sediilor, procurarea tehnicii de calcul şi alte cheltuieli necesare şi, 

respectiv, nu are posibilitate de a finaliza un şir de programe, în special din 

domeniul tehnologiilor informaţionale avansate, care au ca scop sporirea calităţii 

serviciilor acordate. 

În această ordine de idei este necesar de menţionat că, actualmente în 

conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare Camera prestează un 

număr considerabil de servicii gratuite cum ar fi:   

1. Înscrierea în Registrul de stat a datelor privind administratorul fiduciar, 

administratorul autorizat, administratorul provizoriu, administratorul din oficiu 

sau lichidatorului, desemnaţi de către instanţa de judecată, precum şi înscrierea 

interdicţiilor aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii judecătoreşti (Codul 

civil art. 88 alin. (4), art. 90 alin. (2) şi (5); Legea nr. 149/2012; Legea nr.199/1998 

art. 42; Legea nr. 113/2010; Legea nr. 220/2007); 

2. Prezentarea informaţiei (extraselor, copiilor de pe acte) autorităţilor 

administraţiei publice centrale, locale, organelor de drept, administratorilor sau 

lichidatorilor, desemnaţi de către instanţa de judecată, precum şi executorilor 

judecătoreşti (Legea nr. 220/2007 art. 4 alin. (5); Legea nr. 113/2010 art.7; Codul 

de executare art. 22 alin. (1) lit.c); Legea nr.149/2012 art.66 alin. (1) lit. f) şi art.68 

alin.(8)); 

3. Reînregistrarea persoanelor juridice condiţionată de modificarea legislaţiei 

şi radierea din oficiu a persoanei juridice (Legea nr. 220/2007 art. 4 alin. (4), 

art.26). 
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În scopul satisfacerii numărului mare de solicitări în vederea prestării 

serviciilor menţionate sunt antrenate resurse umane şi materiale semnificative. În 

acest sens ţinem să menţionăm că, potrivit unui calcul estimativ pentru anul 2014, 

Camera Înregistrării de Stat a prestat servicii gratuite în sumă de 10 640 331 lei. 

Mijloacele băneşti percepute pentru serviciile acordate în prezent gratuit ar 

putea fi redirecţionate spre îmbunătăţirea infrastructurii organului înregistrării de 

stat, cum ar fi digitilizarea arhivei, procurarea tehnicii, achitarea plăţii de arendă a 

sediilor Camerei (care anual constituie cca 900 000 lei) şi, respectiv, pentru 

sporirea calităţii serviciilor acordate persoanelor juridice şi fizice.  

Astfel, în vederea reducerii numărului de servicii prestate gratuit de către 

Cameră, propunem în proiect modificări la Codul de executare al Republicii 

Moldova nr.443-XV din  24 decembrie 2004, Legea  nr. 113 din 17 iunie  2010 

privind executorii judecătoreşti şi Legea insolvabilităţii nr. 149 din  29 iunie 2012 

și Legea cu privire la administratorii autorizați nr. 161 din 18 iulie 2014. 

Executorii judecătoreşti, administratorii autorizați, îşi execută obligaţiile 

contra unei remunerări şi au dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de 

activitatea sa, care eventual pot include şi cheltuielile suportate de către aceştia în 

cazul solicitării unor servicii prestate de către Cameră.  

De asemenea, ţinem să menţionăm că, în scopul accesibilităţii informaţiei 

din Registrul de stat, executorii judecătoreşti, administratorii autorizați şi alte 

persoane se pot conecta la sistemul Informaţional Automatizat „CIS WEBinfo”, 

prin intermediul căruia, în temeiul contractului încheiat, pot obţine în regim on-

line informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor 

individuali.  

Mai mult ca atît, Legea Nr. 21 din 4 martie 2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative prevede modificarea Legii nr. 220 și anume 

completarea acesteia cu art. 341 care prevede un cerc mai larg de informații ce 

urmează a fi accesate gratuit din Registrul persoanelor juridice și întreprinzătorilor 

individuali, de către părțile cointeresate. Prin urmare, următoarea informație va fi 

considerată publică: denumirea persoanei juridice, forma juridică de organizare, 

numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și 

prenumele administratorului, numele și prenumele sau denumirea fondatorilor 

(asociaților) și mărimea cotelor de participare ale acestora în capitalul social, 

starea persoanei juridice (pasivă, inactivă, în proces de reorganizare sau radiere, 

suspendare a activităţii), precum şi numele, prenumele, data înregistrării, numărul 

de identificare de stat (IDNO) al întreprinzătorului individual şi date privind 

radierea acestuia.  

Astfel, în mod special, în vederea eliminării procedurilor birocratice şi 

practicilor ineficiente, precum şi încurajării unei utilizări mai bune a resurselor în 

domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor pentru promovarea 

interoperabilităţii reţelelor în Republica Moldova, este necesară modificarea 

cadrului normativ. 

Urmează a fi subliniat că, o guvernare performantă şi eficientă are nevoie 

de sisteme IT interoperabile, care funcţionează într-un mod continuu şi consistent 

pentru prestarea serviciilor de calitate, mai puţin costisitoare şi mai bine adaptate 

la necesităţile cetăţenilor, mediului de afaceri şi instituţiilor publice. 

Fundamentarea economico-financiară 
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Promovarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative, nu necesită cheltuieli bugetare. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative  care trebuie elaborate sau modificate 

        Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative, nu este necesară modificarea 

altor acte normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor 

care au avizat proiectului de act normativ. 

            În scopul respectării prevederilor Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 

privind transparenţa în procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web 

ale Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul 

„Consultaţii publice”) şi pe portalul guvernamental particip.gov.md.  

 

 

 

 

          Viceministru                            Nicolae EŞANU 

 


