
NOTA INFORMATIVĂ 
la proiectului de lege pentru modificarea articolului 37 alin. (1

1
)  din 

 Legea nr. 220/2007  privind înregistrarea de stat a persoanelor 

 juridice și a întreprinzătorilor individuali 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul Legii pentru modificarea articolului 37 alin. (1
1
) din Legea nr. 220/2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali a 

fost elaborat de către Ministerul Justiției. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul legii pentru modificarea articolului 37 alin. (1
1
) din Legea nr. 220/2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (în 

continuare – Legea nr. 220/2017), a fost elaborat în scopul aducerii în concordanţă a 

prevederilor legislaţiei la prevederile Legii concurenţei nr. 183/2012 (în continuare – 

Legea nr. 183/2012), precum şi pentru crearea condiţiilor necesare ce ar permite 

Consiliului Concurenţei să asigure o aplicare eficientă a legislaţiei din domeniul 

concurenţei. 

Proiectul a fost elaborat în scopul executării următoarelor documente de politici: 

1) Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere 

Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 1472/2016 (acțiunea L3 din alineatul (1) punctul 335 capitolul 10); 

2) Planul de Acţiuni privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene 

pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica 

Moldova şi Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1125/2010 

(asigurarea realizării acţiunilor privind dezvoltarea diferitor mecanisme şi instrumente de 

aplicare a politicilor de concurenţă); 

3) Strategia naţională de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr. 

166/2012 (îndeplinirea obiectivelor în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat). 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidențierea elementelor noi 

  Conform art. 32 alin. (1) și (2) din Legea nr. 183/2012, Consiliul Concurenţei este o 

autoritate publică autonomă, ce asigură  aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul 

concurenţei, învestit cu putere de decizie, de reglementare, de interdicţie, de intervenţie, 

de inspecţie şi de sancţionare. 

Consiliul Concurenței este competent în a declara o operaţiune de concentrare 

economică notificată ca fiind compatibilă sau incompatibilă cu mediul concurenţial, după 

examinarea notificării depuse de către părțile tranzacției. 

Modificarea ce urmează a fi operate la Legea nr. 220/2007 este condiționată de 

obligațiile ce rezultă din  cadrul legal privind domeniul concurenței.  

Astfel, conform art. 22 alin. (1) din Legea nr. 183/2012, „operaţiunile de 

concentrare economică sînt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului 

Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci cînd cifra totală de afaceri realizată 

cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 

25 000 000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au 

realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai 



mare de 10 000 000 lei în anul anterior operaţiunii.” 

Concomitent, alin. (3) al aceluiași articol prevede că „Concentrările economice care 

se realizează prin fuziunea a două sau  mai multor întreprinderi trebuie notificate 

împreună de către părţile la fuziune, iar cele care se realizează prin preluarea controlului 

în comun trebuie notificate împreună de către persoanele sau întreprinderile care 

dobîndesc controlul în comun. În celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie realizată de 

persona sau întreprinderea care preia controlul asupra uneia sau mai multor întreprinderi 

ori asupra unei părţi a uneia sau mai multor întreprinderi. Fiecare parte care înaintează 

notificarea este responsabilă pentru caracterul exact şi complet al informaţiilor furnizate.” 

În context, odată ce Legea nr. 183/2012 stabilește norme imperative referitor la 

modalitatea validării unei concentrări economice, urmează a fi stabilite şi mecanisme 

adecvate de asigurare a respectării acestor norme, inclusiv prin completarea art. 37, alin. 

(1
1
) din Legea nr. 220/2012 cu prevederi în sensul conlucrării organului înregistrării de 

stat cu Consiliul Concurenței în sensul prezentării de către Agenția Servicii Publice a 

informației din Registrul de stat privind înregistrarea, reorganizarea sau lichidarea 

persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, precum şi privind modificările din 

actele de constituire ale acestora, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. 

Necesitatea completărilor propuse prin proiect este dictată de faptul că la moment 

nu există o racordare între prevederile Legii concurenței și Legii privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, astfel încât la înregistrarea 

unei persoane juridice, care poate prezenta un potențial pericol pentru mediul 

concurențial, solicitantul nu este obligat să furnizeze organului înregistrării  de stat,  

vreun act privind corespunderea cu prevederile generale cu referire la 

concentrarea  economică. 

Adoptarea proiectului dat va contribui la aplicarea eficientă şi uniformă a 

prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei și în acelaşi timp la crearea condiţiilor 

necesare pentru activitatea Consiliului Concurenţei, în vederea realizării atribuţiilor sale 

delegate de lege.   

Proiectul Legii are drept scop asigurarea implementării corespunzătoare a legislaţiei 

cu privire la protecţia concurenţei de către agenţii economici și supravegherii modului în 

care se respectă legislația anticoncurențială realizate de către autorităţile publice. 

4.  Fundamentarea economico-financiară 

       Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din 

bugetul de stat. 

        5. Respectarea transparenţei decizionale 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul Legii 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. 

În scopul respectării rigorilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative proiectul 

a fost înregistrat la Cancelaria de Stat cu nr. unic de înregistrare 301/MJ/2019. Proiectul a 

fost supus avizării cu următoarele instituții: Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei 

și Infrastructurii, Comisia Națională a Pieței Financiare, Camera de Comerț și Industrie, 

Consiliul Concurenței, Agenția Servicii Publice. 

Toate obiecțiile și propunerile au fost inserate în sinteza obiecțiilor aferentă proiectului 

fiind însoțite de argumentele de rigoare în vederea acceptării sau neacceptării 

http://www.justice.gov.md/


propunerilor recepționate. 

Ministerul Finanțelor și Consiliul Concurenței au comunicat lipsă de obiecții și propuneri 

pe marginea proiectului nominalizat. 

Proiectul a fost supus și unei avizări repetate conform pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018. 

În acest sens, toate avizele recepționate conform prevederilor pct. 201 din Regulamentul 

Guvernului au fost incluse în sinteza obiecțiilor și propunerilor. 

6. Constatările expertizei anticorupție 

Prezentul proiect de lege a fost supus expertizei anticorupție prin scrisoarea nr. 

03/8133 din 8 august 2019. 

 Centrul Național Anticorupție a efectuat expertiza anticorupție fiind întocmit 

Raportul de expertiză nr. ELO19/5999 din 16 august 2019.  

Potrivit Raportului nominalizat, nu au fost identificați factori care pot genera 

apariția riscurilor de corupție. 
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