
Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE nr. ____ 

din __________ 2014 

 

privind modificarea unor acte legislative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. I - Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu 

modificările  ulterioare, se modifică  după cum urmează: 

1. La articolul 26  punctul 3 alineatul 2 cuvintele “Camera Înregistrării de Stat 

a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu cuvintele “Serviciul 

Înregistrării de Stat”. 

2. La articolul 27  punctul 2 cuvintele “Camera Înregistrării de Stat a 

Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu cuvintele “Serviciul 

Înregistrării de Stat”. 

3. La articolul 28  punctul 3 cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se 

substituie cu cuvintele “Serviciul Înregistrării de Stat”. 

4. La articolul 30: 

la punctul 2 cuvintele “Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele 

“Serviciului Înregistrării de Stat”; 

la punctul 3: 

 în dispoziţia de conţinut cuvintele “Camerei Înregistrării de Stat” se substituie 

cu cuvintele “Serviciului Înregistrării de Stat”; 

 la subpunctul 2) cuvintele “Camerei Înregistrării de Stat” se substituie cu 

cuvintele “Serviciului Înregistrării de Stat”. 

la punctul 9 cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele 

“Serviciul Înregistrării de Stat”.. 

5. La articolul 34 punctul 2 subpunctul 4) sintagma “Camerii Înregistrării de 

Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale)” se substituie cu cuvintele “Serviciul 

Înregistrării de Stat”. 

 

Art. II – La articolul 4 alineatul (6) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 

1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (republicată  în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu 

modificările ulterioare, cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu 

cuvintele “Serviciul Înregistrării de Stat”. 

 

Art. III - La articolul 11 alineatul (1) din  Legea nr. 123-XIV din 30 iulie 1998 

cu privire la capitalizarea plăţilor periodice (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 1998, nr. 85-86, art. 570), cu modificările ulterioare cuvintele “Camera 



Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul justiţiei” se substituie cu cuvintele 

“Serviciul Înregistrării de Stat din subordinea Ministerului justiţiei”. 

 
Art. IV – La articolul 84 din Legea cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 28 

septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 154–156, art. 

1156), cu modificările  ulterioare, sintagma “Î. S. „Camera Înregistrării de Stat”” se 

substitue cu cuvintele “Serviciul Înregistrării de Stat”. 

 

Art.  V – La articolul 285 alineatul (4) din Codul de executare al Republicii 

Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, 

cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele “Serviciul 

Înregistrării de Stat”. 

 

Art. VI - Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de 

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 184–187, art. 711), cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2 noţiunea a doua va avea următorul cuprins: 

 “Buletinul electronic al Serviciului Înregistrării de Stat (denumit în continuare 

Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat 

şi  publicate  pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat”. 

2. La articolul 26: 

la alineatul (7) sintagma “Î. S. Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu 

cuvintele “Serviciul Înregistrării de Stat”; 

la alineatul (8) sintagma “Î. S. Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu 

cuvintele “Serviciul Înregistrării de Stat”; 

3. La articolul 35: 

alineatul 1 va avea următorul cuprins: 

“(1) 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 

Serviciului Înregistrării de Stat şi a oficiilor sale teritoriale se va stabili prin 

Regulament, aprobat prin hotărîre de Guvern.”; 

alineatul (2) se exclude; 

la alineatul (3) cuvîntul “Camera” se substituie cu cuvintele “Serviciul 

Înregistrării de Stat”; 

4. La articolul 36 alineatul (1) şi alineatul (2) litera h) cuvîntul „Camerei” se 

substituie cu cuvintele „Serviciului Înregistrării de Stat”; 

5.  La articolul 37: 

la  alineatul (1) cuvîntul „Camera” se substituie cu cuvintele „Serviciul 

Înregistrării de Stat”; 

la  alineatul (1
1
) cuvîntul „Camera” se substituie cu cuvintele „Serviciul 

Înregistrării de Stat”; 



la  alineatul (3) cuvîntul „Camerei” se substituie cu cuvintele „Serviciului 

Înregistrării de Stat”; 

la  alineatul (4) cuvîntul „Camera” se substituie cu cuvintele „Serviciul 

Înregistrării de Stat”. 

 

Art. VII – La articolul 283 alineatul (1) din Codul contravenţional al 

Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările şi completările 

ulterioare, cuvintele “Camera Înregistrării de Stat” se substituie cu cuvintele 

“Serviciul Înregistrării de Stat”. 

 

Art. VIII - Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi: 

- va aduce actele sale normative în concordanţă cu  prezenta lege; 

- va elabora Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Serviciului 

Înregistrării de Stat. 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 


