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Notă informativă 

cu privire la  abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea 

tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera înregistrării de Stat” 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

     Ministerul Justiției a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de 

Î.S. „Camera înregistrării de Stat”, care are drept scop ajustarea cadrului normativ la prevederile 

Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 21 din 1 aprilie 2016. 

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în vigoare, 

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

        Parlamentul Republicii Moldova la data de 4 martie 2016 a adoptat Legea nr. 21 cu privire 

la modificarea şi completarea unor acte legislative, care a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 

2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 78-89, art. 152). Aceasta prevede 

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

juridice şi a întreprinzătorilor individuali, şi Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. 

        Drept urmare, luînd în considerare necesitatea ajustării cadrului normativ în vigoare la 

prevederile Legii sus-numite, a apărut necesitatea abrogării, Hotărîrii de Guvern nr. 926 din 12 

iulie 2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plată, prestate de Î.S. „Camera înregistrării 

de Stat”. Astfel odată cu abrogarea hotărîrii sus-menționate urmează a fi abogate și următoarele 

acte normative de modificare și completare a acestei Hotărîri: 

- Hotărîrea Guvernului nr. 818 din 10.12.2009 cu privire la aprobarea modificărilor ce se 

operează în Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2009, nr. 184-186, art. 903); 

- Hotărîrea Guvernului nr.718 din 16.06.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 110-111, art. 718); 

- Hotărîrea Guvernului nr.860 din 31.07.2006 cu privire la aprobarea completării ce se 

operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 965); 

- Hotărîrea Guvernului nr.915 din 30.08.2005 cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 926 din 12 iulie 2002 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 991); 

- Punctul 2 al anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 815 din 20 iulie 2004 privind 

modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2004, nr. 123, art. 983). 

Prin urmare, amendamentele propuse au drept scop uniformizarea cadrului normativ 

existent. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect de lege nu implică cheltuieli financiare 

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

normative  care trebuie elaborate sau modificate 

       Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect, nu este necesară modificarea altor 

acte normative. 

Avizarea și consultarea proiectului 

   În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în 

procesul decizional, Proiectul a fost plasat pe paginile web ale Ministerului Justiţiei (directoriul 

„Transparenţa decizională”, compartimentul „Proiecte remise spre coordonare”). 
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