
 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea unor hotărâri de Guvern 

 

Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

 

La 16.09.2016 a fost publicată Legea Nr. 160 din 07.07.2016 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative, prin care a fost exclus din textul unor legi obligativitatea 

utilizării ştampilei în activitatea agentului economic, ştampila devenind element opţional. 

Totodată, s-a considerat raţional ca ştampila să rămână obligatorie pentru autorităţile 

publice, ţinând cont de faptul că acestea reprezintă puterea de stat. 

în articolul XLII, alineatul (1) din Legea nr. 160 din 07.07.2016 este precizat că 

Guvernul şi alte autorităţi responsabile de reglementarea utilizării ştampilei, urmează să 

aducă în concordanţă actele lor normative cu prezenta lege. 

In acest sens, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul pentru modificarea hotărârilor 

Guvernului relevante, respectiv scopul proiectului fiind aducerea în concordanţă a 

hotărârilor de Guvern cu prevederile Legii nr.160 din 07.07.2016. în acest context, 

menţionăm că, dreptul persoanelor juridice de drept privat de a deţine şi aplica ştampilă 

proprie pe principii benevole rămâne neafectat. 

Elaborarea proiectului dat porneşte de Ia aceleaşi raţionamente care au stat Ia baza 

Legii nr.160 din 07.07.2016, şi anume de la faptul că în contextul dezvoltării tehnologiilor 

moderne, ştampila aplicată pe un document nu mai garantează veridicitatea actului. în acest 

sens, ştampila umedă devine un exercițiu rudimentar ce trebuie înlocuit cu alte metode de 

identificare. 

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

prevede modificarea următoarelor acte: 

- Punctul 5 din Hotărârea de Guvern nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea 

Regulilor specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală, prevede noţiunea 

de marcă de identificare - ştampilă aplicată de operatorul din businessul alimentar, care 

atestă că produsele au fost obţinute în unităţi autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară, 

în acest context cuvintele „ştampilă aplicată" se înlocuiesc cu „semn distinctiv aplicat". 

- Punctul 20, subpunctul 2) și punctul 21 subpunctul 2) litera h) din Hotărârea de 

Guvern nr. 960 din 07.11.2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109 din 9 iunie 2017 

privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea 

regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat 

moldo-ucrainene, prevede că exportatorul/reprezentantul său legal tipăreşte formularele 

certificatului de origine stocate în modulul „Certificate origine mărfuri" al Sistemului 

informaţional integrat vamal „ASYCUDA World", indică locul şi data completării 

certificatului, semnătura şi/sau ştampila exportatorului, conform acordurilor de comerţ liber, 

respectiv cuvintele „şi/sau ştampila" urmează să se excludă. 

La fel, la punctul 3 cuvintele  „și ștampila în original”  și „(în cazul persoanei fizice 

ştampila nu este obligatorie)” se exclud.  

La punctul 5 subpunctele 1), 3), 4) și 5) cuvintele  „cu ştampila în original”, 

„ştampilei exportatorului” și „ştampila şi” se exclud. 

În același context, punctul 25 subpunctul 1) litera a) și b), punctul 32 subpunctul 1) 

litera a) și b), precum și la punctul 36 subpunctul 3) litera a) și b) cuvintele „și a ștampilei” 

se exclud. 

- Hotărârea de Guvern nr.257 din 28.04.2017 pentru aprobarea Regulamentului 

privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere: 

în titlul IV capitolul II secţiunea 1 la punctul 63 subpunctul (3) este stipulat că 

mijloacele de transport, în cazul lipsei menţiunii „de locaţiune" în certificatul de 



înmatriculare a autovehiculului, trebuie să fie însoţite de copiile autentificate (prin ştampila 

şi semnătura operatorului de transport rutier) astfel, cuvintele „ ştampila şi" se exclud; 

la punctul 89 se prevede că pe carnetul de drum se înscriu numele deţinătorului şi 

numărul autorizaţiei CEMT corespunzătoare, cu aplicarea ştampilei deţinătorului 

autorizaţiei CEMT „cuvintele cu aplicarea ştampilei deţinătorului autorizaţiei CEMT" 

urmează să se excludă; 

la punctul 113 subpunctul (5) se stipulează cazurile când este retrasă autorizaţia 

CEMT: când nu conţine una dintre următoarele menţiuni obligatorii: denumirea şi adresa 

completă a operatorului de transport, semnătura şi ştampila organului emitent, data de 

eliberare a autorizaţiei CEMT, datele referitoare la începutul perioadei de valabilitate şi la 

sfârşitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei CEMT, restricţiile impuse de statele-membre 

ale CEMT, ştampila şi semnătura deţinătorului autorizaţiei CEMT în cauză, respectiv 

cuvintele „ştampila şi" se exclud; 

la punctul 130 este prevăzut că până la începerea curselor, operatorul de transport 

rutier va aplica ştampila pe coperta Carnetului, precum şi în rubrica 7 a fiecărei foi de 

parcurs şi va completa în două exemplare foile de parcurs, astfel, urmează excluse cuvintele 

„va aplica ştampila pe coperta Carnetului, precum şi în rubrica 7 a fiecărei foi de parcurs şi".  

La punctul 11 litera b) al Hotărârii Guvernlui nr. 543 din 8 iulie 2014 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire 

a sumelor TVA  la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 

aprilie 1997, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 580) cu 

modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează: cuvîntul „ștampilă” se substituie cu 

cuvîntul “semnătura”. 

Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul 

de stat. 

Impactul proiectului 

Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect cu privire la modificarea unor 

hotărâri de Guvern, autoritățile publice vor examina necesitatea amendării actelor normative 

departamentale în vederea excluderii obligativității utilizării ștampilei în activitatea 

agentului economic. 

Respectarea transparenței decizionale 

 

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

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern, a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 
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