
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea proiectului. 

Scopul și obiectivele urmărite. 

           Întru realizarea obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 

2015-2018, precum şi în scopul executării acţiunii propuse în pct. 30 subpunct. 5 din Planul 

naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

Europeană pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din din 7 octombrie 

2014, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 

220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali. 

Proiectul are drept scop ajustarea parțială a legislației naționale la Directiva nr. 89/666 

CEE din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat străin, precum 

și asigurarea protecției persoanelor care stabilesc raporturi cu aceasta.  

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

argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

Potrivit Programului Guvernului sus menţionat în a cărui obiective se include şi 

dezvoltarea climatului investiţional, precum și publicitatea datelor despre filialele și 

reprezentanțele persoanelor juridice autohtone și străine, Ministerul Justiţiei propune proiectul 

Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în scopul realizării 

politicilor de dezvoltare a mediului de afaceri. 

Astfel, în scopul armonizării parțiale a legislaţiei naţionale la Directiva 89/666 CEE din 

21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat membru de anumite 

forme de societăţi comerciale care intră sub incidenţa legislaţiei unui alt stat, se propun 

următoarele modificări la Legea nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali: 

             - Modificarea art.12 prin completarea listei de date care urmează a fi prezentate pentru 

înregistrarea filialelor și reprezentanțelor. La moment, legislația RM deja conține un spectru larg 

de informații, ce trebuie prezentate organului de înregistrare, totuși, în vederea  asigurării 

protecției persoanelor care stabilesc raporturi cu filialele și reprezentanțele, se propune 

completarea listei de informații cu prevederile Directivei sus-menționate. În aceaiași ordine de 

idei se propune și completarea art. 12 cu alin. (31) cu specificarea datelor care trebuie prezentate 

anume de filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine care urmează să-și desfășoare 

activitatea pe teritoriul RM;  

               - De asemenea invocăm și despre al doilea aspect ce vizează modificarea art. 19 care se 

referă la indicarea obligatorie de către filiale și reprezentanțe a datelor cu privire la procedura de 

lichidare și insolvabilitate a persoanei juridice străine; 

                - Modificarea art. 33 prin completarea listei informației care se conține în Registrul de 

stat, pentru a spori transparența datelor cu privire la filialele și reprezentanțele persoanelor 

juridice autohtone și a celor străine. 

                Prin urmare, proiectul sus-menționat are drept scop sporirea nivelului de transparență a 

datelor cu privire la filiale și reprezentanțe pentru a proteja interesele persoanelor care 

interacționează cu aceste entități, precum și în vederea protejării economiei statului unde 

urmează să își desfășoare activitatea filialele și reprezentanțele. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de faţă nu atrage cheltuieli financiare de la bugetul de stat. 

Costul serviciilor de înregistrare a filialelor și reprezentanțelor se achită de solicitant în 

conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 926 din 

12 iulie 2002. Respectiv pentru înregistrarea filialelor sau reprezentanțelor solicitantul va achita 

suma de 108 lei, iar pentru modificarea actului de constituire 72 de lei. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, actele 
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normative  care trebuie elaborate sau modificate 

        Pentru implementarea prevederilor prezentului proiect de Lege pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 220 din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice şi a întreprinzătorilor individuali, nu este necesară modificarea altor acte normative. 

Respectarea transparenţei în procesul decizional. Denumirea autorităţilor care au avizat 

proiectului de act normativ. 

            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 

(compartimentul „Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte de acte normative remise spre 

coordonare”).  

 

Viceministru                                    Nicolae EŞANU 

 

 


