
Sinteza obiecțiilor şi propunerilor 

la proiectul 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 

 

Nr. Participantul la avizare 

(expertizare)/consultare 

publică  

Conținutul obiecției/ 

propunerii (recomandării) 

Argumentarea  

autorului proiectului 

1.  Ministerul Economiei şi 

Infrastructurii 

1. Conform prevederilor art. 102 alin. (4) din 

Constituția Republicii Moldova, art. 36 alin. (2) din 

Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, precum şi 

prevederilor art. 50 alin. (4) din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, hotărârile, ordonanţele şi 

dispoziţiile Guvernului se semnează de Prim-ministru, 

iar unele hotărâri şi ordonanţe se contrasemnează de 

miniştrii care au obligația punerii acestora în aplicare. 

Astfel, avînd în vedere faptul, că în sarcina 

ministrului economiei şi infrastructurii nu este pusă 

obligația punerii în aplicare a prezentei hotărîri, proiectul 

în cauză nu necesită a fi contrasemnat de către ministrul 

economiei şi infrastructurii. 

În acest context, cuvintele „Ministrul Economiei şi 

Infrastructurii", expuse la formula de atestare a 

autenticității proiectului de hotărîre, urmează a fi 

excluse. 

Concomitent atenţionăm că, Nota informativă la 

proiect urmează a fi structurată prin prisma prevederilor 

anexei nr. l la Legea nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative. 

 

Nu se acceptă 

1. Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

potrivit pct. 6 din Hotărîrea Guvernului nr. 

690/2017 cu privire la organizarea şi funcționarea 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii, 

realizează funcțiile inclusiv în domeniul economic, 

iar politicile de concurență țin de domeniul 

economic al statului, din care considerente 

Ministrul Economiei şi Infrastructurii urmează să 

contrasemneze proiectul de Hotărîre a Guvernului.  

Nota informativă a proiectului a fost structurată 

potrivit prevederilor anexei nr. l la Legea nr. 

100/2017 cu privire la actele normative. 

 

2.  Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

2. De principiu, susţinem proiectul de Lege prenotat. 

Totodată, cu ocazia modificărilor propuse în Legea nr. 

220/2007, adiţional, având ca temei prevederile art. 8 lit. 

Nu se acceptă 

2. Propunerea nu ține de obiectul de reglementare 

a proiectului. Mai mult, nu poate fi reținut în 



m) din Legea 192/1998, art. 32 alin. (5) şi art. 38 din 

Legea 1134/1997, se relevă oportunitatea completării 

proiectului Legii, după cuvintele ,,zile lucrătoare de la 

data înregistrării” cu cuvintele ,, , iar Comisei Naţionale 

a Pieţei Financiare - doar informaţia aferentă 

participanţilor la piaţa financiară nebancară". Această 

oportunitate derivă, de asemenea, şi din multiplele 

solicitări ale CNPF în adresa Organului înregistrării de 

stat, privind prezentarea informaţiei aferente radierii 

societăţilor pe acţiuni, şi altor modificări ce vizează 

participanţii pieţei financiar nebancare, operate în 

Registrul de stat al persoanelor juridice.  

favoarea intervenției în cadrul legal, argumentul 

privind numărul mare de solicitări ale CNPF în 

adresa Organului înregistrării de stat, privind 

prezentarea informației aferente radierii societăţilor 

pe acţiuni, şi altor modificări ce vizează 

participanţii pieţei financiar nebancare, operate în 

Registrul de stat al persoanelor juridice, or Organul 

înregistrării de stat nu a refuzat prezentarea 

informației, indiferent dacă este sau nu stipulată 

expres prevederea legală a cărei inserare se solicită. 

3.  Centrul Național 

Anticorupție 

3. Proiectul nu conţine avizele 

autorităţilor/instituţiilor implicate în procesul de avizare 

şi sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul 

consultării publice, fapt ce presupune că ulterior redacţia 

proiectului poate suporta modificări. 

În vederea excluderii neconcordanțelor între 

constatările expertizei anticorupţie şi prevederile 

proiectului definitivat, comunicăm că expertiza 

sus¬citată se va efectua conform Legii integrităţii 

nr.82/2017. Potrivit art.28 alin.(4) din Legea nr.82/2017 

„Expertiza anticorupţie, cu excepţiile stabilite la alin. (2) 

şi (3), se efectuează de către Centrul Naţional 

Anticorupţie doar asupra proiectului definitivat în baza 

propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de avizare 

şi/sau de consultare a părţilor interesate. În cazul 

proiectelor iniţiate de Guvern, acestea se consideră 

definitivate înainte de a fi transmise spre expertiza 

juridică, iar în cazul iniţiativelor altor categorii de autori 

- după înregistrarea proiectelor în Parlament.'". 

Reieşind din cele expuse, solicităm expedierea în 

adresa Centrului Naţional Anticorupţie, a proiectului 

Nu se acceptă 

3. Potrivit art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative Expertiza proiectului 

de act normativ este efectuată concomitent cu 

avizarea şi consultarea publică. Autorul proiectului 

asigură efectuarea expertizelor economice, 

financiare, ştiinţifice, ecologice, anticorupţie, 

juridice, de compatibilitate cu legislaţia Uniunii 

Europene sau a altei expertize prevăzute de 

legislaţie, în funcţie de tipul raporturilor sociale 

reglementate de actul normativ. 

În acest sens, Centrul Național Anticorupție urma 

să prezinte Raportul de expertiză anticorupție în 

termenul stabilit de art. 38 alin. (1) din Legea nr. 

100/2017. 

 

       



definitivat, pentru efectuarea expertizei anticorupţie. 

 

4.  Agenția Servicii Publice  4. În Planul Naţional de Acţiuni pentru 

Implementarea Acordului de Asociere Republica 

Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017 - 2019, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016, ca 

măsură de implementare a fost inclusă „introducerea în 

cadrul normativ a obligativității notificării Consiliului 

Concurenței la înregistrarea tranzacțiilor de concentrare 

economică la Camera înregistrării de Stat” (punctul 335 

subpunctul L3.) al Cap.10). 

Inițial urmează a fi menționat că potrivit art. 4 din 

Legea concurenței nr. 183/2012, concentrare economică 

semnifică operațiuni care au ca rezultat modificări de 

durată asupra controlului întreprinderilor implicate şi, 

prin urmare, asupra structurii pieței. 

Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea concurenței nr. 

183/2012, o operațiune de concentrare economică are 

loc în cazul în care modificarea de durată a controlului 

rezultă în urma: 

1) fuzionării a două sau mai multor întreprinderi 

independente anterior ori mai multor părţi ale unor 

întreprinderi independente anterior; sau 

2) preluării, de către una sau mai multe persoane care 

controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către 

una sau mai multe întreprinderi, fie prin achiziționarea 

de valori mobiliare (părţi sociale) sau de active, fie prin 

contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau 

indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau 

părţi ale acestora; inclusiv prin 

3) crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte 

în mod durabil toate funcțiile unei entităţi economice 

autonome. 

Nu se acceptă 

4. Înserarea modificărilor propuse va dubla 

prevederile actuale ale art. 20 alin. (1) din Legea 

concurenței nr. 183/2012. 

Controlul Consiliului Concurenței are un 

caracter post operațional, respectiv este unul de 

durată și nu poate anticipa momentul înregistrării 

de stat a solicitanților. 

 Organul înregistrării de stat urmează să  

prezinte pe suport de hîrtie sau electronic 

informația deținută din Registru de stat, doar cu 

privire la înregistrarea, reorganizare, sau lichidarea 

persoanei juridice sau a întreprinzătorului 

individual, precum și modificările din actele de 

constituire ale acestora Consiliului Concurenței, cel 

din urmă fiind responsabil de verificarea cifrei 

totale de afaceri și nu invers.   

 



Legea concurenței stipulează expres la art. 22 alin. 

(3) cine este obligat să notifice concentrările economice 

şi anume: „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 dobândesc 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 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. 

Conform pct. 102 din Regulamentul privind 

concentrările economice, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, 

concentrările economice care depășesc pragurile 

valorice prevăzute de art. 22 alin. (l) din Legea nr. 

183/2012 sunt supuse evaluării și trebuie notificate 

Consiliului Concurenței, înainte de punerea în aplicare. 

Potrivit pct. 33 din Regulamentul privind 

concentrările economice, cifra totală de afaceri 

individuală şi cifra totală de afaceri consolidată a acestor 

întreprinderi este decisivă pentru a se stabili dacă sunt 

îndeplinite pragurile prevăzute la art. 22 alin. (1) din 

Legea nr. 183/2012. 

Astfel, cifră totală de afaceri se referă la sumele 



obținute de întreprinderile implicate în anul anterior din 

vânzarea de produse făcând parte din activităţile 

obișnuite ale întreprinderilor în cauză, după deducerea 

rabaturilor aplicate la vânzare şi a taxei pe valoarea 

adăugată şi a altor impozite direct legate de cifra de 

afaceri. Cifra totală de afaceri la vânzarea produselor 

este determinată prin identificarea fiecărui act comercial 

care implică un transfer de proprietate. 

Reieşind din cele menţionate, organul înregistrării de 

stat, în limita competenţelor sale funcţionale, la 

înregistrarea de stat nu poate verifica cifra totală de 

afaceri a întreprinderilor pentru a stabili dacă sunt 

îndeplinite pragurile prevăzute de Legea nr.183/2012. 

Pentru stabilirea compatibilităţii cu un mediu 

concurenţial, operaţiunile de concentrare economică se 

evaluează de către Consiliul Concurenţei în baza 

criteriilor stabilite în art. 183 alin.(5) din Legea nr. 

183/2012, fiind o procedură de durată. Plenul 

Consiliului Concurenţei în termen de 30 de zile 

lucrătoare de la primirea notificării complete a unei 

operaţiuni de concentrare economică, adoptă o decizie 

prin care declară concentrarea economică notificată ca 

fiind compatibilă cu mediul concurenţial. în cazul în 

care o concentrare economică notificată prezintă îndoieli 

grave privind compatibilitatea cu mediul concurenţial 

Plenul Consiliul Concurenţei iniţiază investigaţii şi în 

termen de 90 de zile lucrătoare emite una dintre 

deciziile, prevăzute la art.25 alin.(3) din Legea nr. 

183/2012. 

La rândul său organul înregistrării de stat, pentru 

respectarea prevederilor art. 5 al Legii nr. 220/2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali, efectuează înregistrarea de 



stat în termen de 24 de ore sau, la solicitarea persoanei 

juridice, în regim de urgenţă de 4 ore. 

Ţinând cont de cele expuse şi în vederea executării 

măsurii în cauză optăm pentru promovarea proiectului 

de Lege pentru completarea articolului 20 al Legii 

concurenţei nr. 183/2012, propus Ministerului Justiţiei 

de Agenţia Servicii Publice (demers cunr.01/6445 din 

05.11.2018 

„LEGE 

pentru completarea articolului 20 din Legea 

concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol unic - Articolul 20 din Legea concurenţei nr. 

183 din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 667) cu modificările 

ulterioare, se completează cu alineatul (9) cu următorul 

cuprins: 

„(9) în cazul unei concentrări economice ce cade sub 

incidenţa art. 22 alin. (1) înregistrarea tranzacţiei de 

concentrare economică la organul înregistrării de stat se 

efectuează după obţinerea deciziei de autorizare a 

Consiliului Concurenţei. După înregistrarea tranzacţiei 

de concentrare economică la organul înregistrării de stat, 

părţile implicate, potrivit art. 22 alin. (3), notifică despre 

acest fapt Consiliul Concurenţei.”. 

Preşedintele Parlamentului”.) 

 

5.  Ministerul Finanțelor 5. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

6.  Consiliul Concurenței 6. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

Obiecțiile și propunerile  

prezentate în conformitate cu prevederile pct. 201 



din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea nr. 610/2018 
 

7.  Ministerul Economiei și 

Infrastructurii 

7. Ministerul Economiei și Infrastructurii a examinat 

proiectul definitivat al Legii pentru modificarea 

articolului 37 alin.(11) din Legea nr.220/2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a 

întreprinzătorilor individuali (număr unic 301/MJ/2019) 

și, în limita competențelor funcționale, reiterează opinia, 

expusă prin avizul nr.04-4361 din 11 iulie 2019. 

7. A se vedea argumentele de la pct. 1 din prezentul 

tabel. 

8.  Ministerul Finanțelor 8. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

9.  Consiliul Concurenței 9. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

10.  Comisia Națională a Pieței 

Financiare 

10. Lipsă de obiecții și/sau propuneri.  

 

Ministru 

Fadei NAGACEVSCHI 
 


