
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Academia de Științe a 

Moldovei 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

2. Zona 

Antreprenoriatului 

Liber „Expo-

Business-Chișinău” 

Comunică lipsa de obiecții și propuneri. 

 

 

3. Anatolie Țurcanu, 

Președintele 

Consiliului de 

Directori „Puratos-

Mold” 

Sunt de acord cu acest proiect de lege. 

Dar in acelas timp pot sa abordez si intrebarea cu stampila aplicata la 

facturi. Actual, persoana de la intreprindere, avind stampila pentru facturi, 

putea procura marfuri de la magazine si intreprinderi aplicind aceasta 

stampila. Cum va fi in viitor in acest caz? 

Nu se acceptă. 

Proiectul în cauză nu modifică 

esența raporturilor de antreprenoriat, ci 

vine mai mult să clarifice unele aspecte 

ce țin de activitatea de antreprenoriat în 

partea ce ține de utilizarea ștampilei. 

Astfel,  în cazul în care obligativitatea 

aplicării ștampilei, chiar si pe factură, 

este prevăzută de o lege specială, atunci 

agentul economic va trebui să dispună 

de o astfel de ștampilă, iar în cazul în 

care lipsește o astfel de obligativitate, 

posesia ștampilei este la discreția 

agentului economic, în ambele cazuri 

cu înștiințarea Camerei Înregistrării de 

Stat. 

4. Asociația Micului 

Bussiness 

Vă informăm cu deosebit respect, că practica activității agenților 

economici presupune toate cele menționate în proiectul dat. Ba mai mult: 

orice contract de cumpărare-vînzare ”…impune următoarea informație: 

firma, forma organizatorico-juridică, sediul, datele de contact, numărul și 

Se acceptă. 

 

 

 



data de înregistrare/codul fiscal. ” ( p.1 )  

 

Subliniem, că dispozițiile de plată bancare de asemenea cer în mod 

obligatoriu completarea acestor date a tuturor participanților la tranzacții. 

Deja  producerea ștampilelor pentru agenții economici sunt reglementate 

așa cum se indică în acest proiect.  

Întroducerea datelor în Antet este o chestiune liberă de management  și 

marketing. Circa 95% din scrisori cu antet se adresează în alte probelme 

decît contractuale și nu este necesar să fie ” încărcate ” cu informație 

comercială și sunt la alegerea firmei. 

 

Presupunem, că   ”… Decizia de utilizare sau neutilizare a ștampilei se 

înregistrează în Registrul de stat al persoanelor juridice.”  ( p.2. ), va cere 

apoi însoțirea fiecărei scrisori cu extrase de la Registrul de stat al 

persoanelor juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzie: 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În cazul în care aplicarea ștampilei 

devine opțională, și totodată aplicarea 

sau neaplicarea ștampilei nu afectează 

valabilitatea actului juridic, astfel 

probarea veridicității acesteia nu mai 

face sens, precum și însoțirea fiecărei 

scrisori cu cîte un extras de la Registrul 

de stat al persoanelor juridice.  

Totodată, în cazul obligativității 

aplicării ștampilei, expres prevăzute de 

lege, extrasul va fi necesar doar în 

cazurile litigioase, și doar pentru 

probarea veridicității sau a ștampilei 

sau a documentului per ansamblu.  

Este de menționat că extrasul privind 

utilizarea sau neutilizarea ștampilei de 

la Registrul de stat al persoanelor 

juridice poate fi solicitat și în alte 

scopuri, în condițiile legislației, care 

depășesc obiectul prezentului proiect. 

 



Proiectul dat va complica activitatea agenților economici prin 

birocratizare excesivă și va crea condiții reale de controale neîndreptățite, 

amenzi și hărțuire.  Necesitatea aprobării acestei legi este prematură, 

deoarece avem deja aprobate multe documente regulatorii similare sau 

identice.  

În virtutea faptului, că europenizarea mediului de afaceri din R. Moldova 

presupune și o debirocratizarea a operațiunilor agenților economici, 

considerăm, că proiectul dat va  complica în continuare activitatea acestora. 

Fiecare agent economic poate și trebuie să activeze liber în bază de proprie 

raspundere. 

Nu se acceptă. 

Proiectul în cauză are ca scop, de 

fapt, debirocratizarea și facilitarea 

activității de antreprenoriat odată ce 

agenții economici nu sunt obligați de a-

și crea în mod automat o ștampilă, 

invocînd în acest sens și argumentele 

menționate supra. 

5. Cancelaria de Stat 1. În nota informativă la proiectul de lege autorul menționează că 

scopul acestuia constă în modificarea cerinței obligatorii privind deținerea 

ștampilei de către agentul economic în cerință opțională. De menționat că în 

urma examinării proiectului putem constată că această propunere nu se 

regăsește pe tot parcursul textului.  

 

 

2. Dat fiind faptul că Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi a fost amendată anterior, propunem 

completarea preambulului după datele privind publicarea cu sintagma „cu 

modificările şi completările ulterioare”.  

 

3. Formulele de modificare și completare a articolelor I și II vor fi 

ajustate în conformitate cu procedurile de tehnică legislativă în vigoare. 

 

4. Punctul 3 din art.22 va fi revizuit prin prisma modificării cerinței 

obligatorii privind deținerea ștampilei de către agent economic în cerință 

opțională. În cazul în care se va considera oportun ca uniunile de 

întreprinderi, întreprinderile care activează în bază de licență, să fie obligate 

să utilizeze ștampila, atunci punctul 3 din art.22 nu necesită să fie modificat. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Cerința opțională privind deținerea și 

utilizarea ștampilei este exceptată doar 

în cazurile expres prevăzute de legile 

speciale prin care se instituie 

obligativitatea aplicării acesteia. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu scopul articolului 

22 pct. 3 din proiect, nu întreprinderile 

sau alți agenți economici sunt exceptați 

de la opționalitatea utilizării ștampilei, 

ci actul juridic nu se consideră valabil 

încheiat în cazul în care legea prevede 

expres pentru aceasta aplicarea 



 

 

5. Considerăm inoportună completarea articolului 22 cu un nou punct 

dat fiind faptul că aceasta va conduce la stoparea procesului de eliminare a 

obligativității de a utiliza ștampila. În aceasta ordine de idei, propunem 

indicarea genurilor de activitate în care utilizarea ștampilei va fi obligatorie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conform prevederilor propuse de autor se propune introducerea în 

Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și 

întreprinderi a articolului 221, care stabilește dreptul întreprinderii de a 

utiliza sau nu în activitatea sa ștampila. Dar atâta timp cât proiectul nu se 

referă la toate legile în vigoare, care stabilesc obligativitatea utilizării 

ștampilei pe unele documente sau în unele cazuri concrete, noul articol din 

legea în cauză nu va putea fi aplicat.  

 

 

 

 

 

 

 

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

stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali urmează să fie 

completată și la art.33, astfel încât în lista datelor care se includ în Registrul 

de stat al persoanelor, să fie prevăzută și informația despre decizia 

ștampilei.  

 

Nu se acceptă. 

Considerăm inoportună crearea unei 

liste exhaustive cu genurile de 

activitate în care utilizarea ștampilei va 

fi obligatorie, din moment ce 

completarea articolului 22 cu o astfel 

de listă va crea pe viitor un conflict de 

norme juridice odată cu modificarea 

legilor speciale în partea ce ține 

obligativitatea sau neobligativitatea 

utilizării ștampilei, fie valabilitatea sau 

nevalabilitatea actului juridic. 

 

Nu se acceptă. 

Obligativitatea deținerii și utilizării 

ștampilei se referă doar la acele 

activități în care actele juridice 

încheiate necesită în mod obligatoriu, 

pentru valabilitatea acestora, aplicarea 

ștampilei. În rest, agenții economici 

dispun de un grad sporit de autonomie 

în partea ce ține de utilizarea sau 

neutilizarea ștampilei, în funcție de 

tehnicile și metodele de gestionare a 

persoanelor juridice sau 

întreprinderilor. 

 

Se acceptă. 

 

 

 



întreprinderii de a utiliza sau nu ștampila. 

 

8. În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.977 din 23 

august 2006 privind expertiza coruptibilității proiectelor de acte legislative, 

proiectul în cauză necesită a fi remis Centrului Național Anticorupție pentru 

a fi supus unei expertize anticorupție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Totodată, potrivit art.21 din Legea privind actele legislative 

proiectul necesită a fi avizat de către Ministerul Economiei, Ministerul 

Finanțelor, Camera Înregistrării de Stat, patronatele din domeniul respectiv 

și societatea civilă. 

 

 

 

 

10. Întrucât acest proiect poate avea impact asupra activității de 

întreprinzător, considerăm oportun examinarea acestuia de Grupul de lucru 

al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător. 

 

11. Totodată, sugerăm examinarea inclusiv și a poziției Secretariatului 

Consiliului Economic al Primului Ministru (se anexează). 

 

 

Se acceptă. 

În conformitate cu pct. 15 din 

Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 

august 2006 privind expertiza 

coruptibilității proiectelor de acte 

legislative, proiectul este necesar a fi 

mai întîi definitivat conform obiecţiilor 

şi propunerilor instituţiilor interesate, 

înaintate în procesul avizării 

proiectului, apoi versiunea finală se 

prezintă Centrului pentru efectuarea 

expertizei coruptibilităţii. 

 

Nu se acceptă. 

Prin scrisoarea nr. 03/2798 din 25 

martie 2015, proiectul a fost remis spre 

avizare inclusiv Ministerului 

Finanțelor, Ministerului Economiei, 

Camerei Înregistrării de Stat, precum și 

societății civile spre consultări publice. 

 

Se acceptă. 

 

 

 

Se acceptă. 

6. Camera Înregistrării 

de Stat 
Considerăm necesar prevederile proiectului să fie extins şi asupra 

întreprinzătorilor individuali, care practică activitate de întreprinzător fără a 

constitui persoană juridică sau întreprindere. Totodată de desfăşurat şi 

 

Se acceptă. 
 

 



concretizat procedura de înregistrare a ştampilelor în Registrul de stat al 

persoanelor juridice şi în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. în 

acest sens propunem: 

 

1. La Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat şi 

întreprinderi, în art.22
1
 din proiect: 

- din titlul articolului cuvîntul „întreprinderii" se exclude; 

 

 

 

- în alin.l cuvintele „firma, forma organizatorico-juridică" se substituie cu 

sintagma „denumirea întreprinderii", cuvintele „numărul şi data de 

înregistrare/codul fiscal" de substituit cu sintagma „numărul de identificare 

de stat (IDNO); 

 

 

- alin.2 după cuvîntul „întreprinderea" se completează cu cuvintele „şi 

întreprinzătorul individual au", după cuvîntul „întreprinderii" se 

completează cu cuvintele „ori întreprinzătorului individual", cuvîntul 

„acesteia" de substituit cu cuvintele „acestora pentru înregistrare", ultima 

propoziţie se exclude; 

în alin.3 textul „denumirea firmei, forma organizatorico-juridică, numărul 

şi data de înregistrare/codul fiscal al întreprinderii" se substituie cu textul 

„denumirea întreprinderii sau numele, prenumele întreprinzătorului 

individual, numărul de identificare de stat (IDNO); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Ambele modificări propuse vine să 

limiteze obiectul de reglementare al 

prevederilor prezentului proiect. 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Menționăm că cuvîntul „acesteia” de 

la alin. (2) propoziția a doua al 

prezentului proiect are sensul de 

activitatea de antreprenoriat și nu 

activitatea de înregistrare a 

întreprinderii. 

La fel, excluderea ultimei propoziții 

de la alin. (2) nu este suficient 

argumentată. 

În partea ce ține de propunerile de 

modificare a alin. (3) invocăm, în acest 

sens, argumentele de la obiecția alin. 

(1). 



 

- se completează cu ali.4, avînd următorul cuprins. 

„4. Ştampila întreprinderii şi a întreprinzătorului individual se 

înregistrează la Camera înregistrării de Stat, conform Legii privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, 

şi se utilizează din momentul înregistrării". 

 

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

juridice şi a întreprinzătorilor individuali: 

 

Completarea art.21 alin.(2) şi art.24 alin.(2) cu cuvintele „în caz de 

utilizare a acesteia" de exclus ca fiind inoprtună şi contradictorie 

conţinutului alineatelor respective. 

 

Art.19 alin.(l) se completează cu lit.i), avînd următorul cuprins: ,,i) 

ştampila persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual - la cererea 

persoanei juridice sau întreprinzătorului individual, conform deciziei 

acestora privind utilizarea ştampilei." 

 

 

 

 

 

Art.33: 

- alin.(l) se completează cu lit. i ) cu următorul cuprins: 

„ i
2
) ştampila (descrierea succintă şi specimenul ştampilei) - la cererea şi 

în temeiul deciziei persoanei juridice privind utilizarea ştampilei". 

- alin.(2) se completează cu lit. d2) cu următorul cuprins: 

„ i ) ştampila (descrierea succintă şi specimenul ştampilei) - la cererea şi 

în temeiul deciziei întreprinzătorului individual privind utilizarea 

ştampilei". 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Prezenta propunere de completare a 

actului normativ depășește obiectul de 

reglementare a prezentului proiect. 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Instituirea obligativității de nimicire 

a ștampilei sau predarea acesteia spre 

distrugere presupune totodată și 

obligativitatea deținerii a unei ștampile. 

Astfel, proiectul de lege avînd ca scop 

înlăturarea obligativității utilizării 

ștampilei cu excepțiile expres prevăzute 

de lege, se instituie și necesitatea de a 

modifica și procedurile privind 

reorganizarea și radierea persoanelor 

juridice în partea ce ține de ștampilă.  

 

 

Se acceptă parțial. 

La art. 33  

la alin. (1) se completează cu lit. m
1
) 

cu următorul cuprins: 

„m
1
) decizia privind utilizarea sau 

neutilizarea ștampilei;” 

la alin. (2) se completează cu lit. c
1
) 

cu următorul cuprins: 

„c
1
) decizia privind utilizarea sau 



 

 

3. Art.III din proiect se completează cu un nou alineat, avînd următorul 

cuprins: „ 2. Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali, înregistraţi la 

Camera înregistrării de Stat pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, în 

termen de 6 luni vor înregistra la Camera înregistrării de Stat ştampilele pe 

care au decis să le utilizeze în activitatea sa." 

neutilizarea ștampilei;” 

 

Nu se acceptă. 

Invocăm în acest sens argumentele la 

propunerea de completare cu alin. (4) a 

art. 22
1
. 

 

7. „Casa Editurii 

Expert” S.R.L. 

In urma examinării proiectului legii cu privire la modificarea si 

completarea unor acte legislative (cu privire la utilizarea ştampilei de către 

întreprinderi), "Casa Editurii Expert" SRL în persoana directorului d- nei 

Angela Mărgineanu, aduce la cunoştinţă despre utilitatea acesteia şi 

necesitatea de a reglementa expres unele situaţii pentru practică. 

Experienţa noatră de 16 ani de activitate isi spune cuvîntul şi eficienţa 

asupra cazului. Asa deci: ştampila rotundă ( ce conţine în sine zonă de 

protecţie şi anume ecran de haşurare, microcaractere, numerotare etc) 

aplicînd -o pe diverse acte , agentul economic se asigură pe sine şi pe 

interlocutorul sau de unicitatea actului, precum logotipul şi adeverinţa 

ştampilei se eliberiază într -u garantarea şi certificarea ştampilei. 

Astfel ştampila rotundă vine ca să completeze semnătura agentului 

economic să autentifice şi să asigure protecţie actului. 

Trebuie să aducem la cunoştinţă, şi de costul ştampilei la înregistrare, 

care se ridică la suma de 155 lei, apoi această sumă poate fi majorată în 

cazul în care clientul işi solicită un accesoriu la ştampilă mai scump, prin 

urmare cheltuielele efectuate în obţinerea ştampilei nu se sumează în 30% 

din costul total al înregistrării unei întreprinderi. 

Astfel, solicitarea şi utilizarea ştampilei nu este nicidecum un obstacol în 

procedurile de executare a lucrărilor, ci din potrivă oferă un plus de garanţie 

şi protecţie atit proprietarului ştampilei, cît şi părţii adverse şi anume prin 

atributele sale de protecţie pe care le conţine. 

Nu se acceptă. 

Proiectul de lege menționat este 

elaborat în contextul dezvoltării 

tehnologiilor moderne, precum și în 

contextul practicii internaționale, de 

unde rezultă că o ștampilă aplicată pe 

un document nu mai garantează 

veridicitatea actului, și în acest sens 

ștampila umedă devine un exercițiu 

rudimentar necesar de a fi înlocuit cu 

alte metode de identificare și/sau de 

securizare. Astfel, exemplele țărilor 

europene (Anglia, Franța, Olanda, 

Germania, Belgia, Cipru) și altor țări 

(SUA, Ucraina), arată că eliminarea 

ștampilei servește drept un instrument, 

care facilitează dezvoltarea 

antreprenoriatului și contribuie la 

evoluarea prograsistă a comerțului local 

și transfrontalier.  

 

8. Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova 

1. Proiectul de Lege în cauză, prin modificarea art.22, stipulează: 

"Neaplicarea ştampilei pe actul juridic nu afectează valabilitatea acestuia cu 

excepţia cazurilor în care utilizarea obligatorie a ştampilei este prevăzută 

expres de lege". Concomitent, prin completarea Legii date cu art. 22. (1), în 

Nu se acceptă. 

Considerăm inoportună crearea unei 

liste exhaustive cu genurile de 

activitate în care utilizarea ștampilei va 



relaţiile cu autorităţile administraţiei publice şi consumatorii - 

întreprinderea este obligată să utilizeze antetul, care trebuie să conţină 

informaţia similară cu cea de pe ştampilă, iar alineatul (2) stabileşte dreptul 

opţional al întreprinderii de a folosi sau nu ştampila şi Decizia luată în acest 

sens urmează să fie înregistrată la Camera înregistrării de stat. De aici reiese 

că întreprinderea trebuie obligatoriu să dispună de ştampilă şi să o utilizeze 

în cazurile strict prevăzute de lege, iar în raporturile juridice cu alte 

întreprinderi o utilizează opţional. De asemenea întreprinderea este obligată 

să înregistreze Decizia de utilizare sau nu a ştampilei. Modificările propuse 

vor introduce mai multă incertitudine în acceptarea sau nu a folosirii 

ştampilei de către întreprindere şi va presupune cheltuieli suplimentare 

pentru înregistrarea Deciziei la CIS. 

în acest sens propunem specificarea concretă a listei actelor care pot fi 

întocmite fără aplicarea ştampilei, pentru a evita înregistrarea Deciziei de 

utilizare sau nu a ştampilei la CÎS, 

 

2. Argumentarea din capitolul I la Nota informativă la Proiectul Legii 

cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, precum că 

confecţionarea ştampilei ridică costul înregistrării afacerii, se contrazice cu 

menţiunile din capitolul II, unde se indică că în unele cazuri se stabileşte 

expres obligaţia aplicării ştampilei, deci oricum confecţionarea ştampilei 

este obligatorie. 

fi obligatorie, din moment ce 

completarea articolului 22 cu o astfel 

de listă va crea pe viitor un conflict de 

norme juridice odată cu modificarea 

legilor speciale în partea ce ține 

obligativitatea sau neobligativitatea 

utilizării ștampilei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Obligativitatea deținerii și utilizării 

ștampilei se referă doar la acele 

activități în care actele juridice 

încheiate necesită în mod obligatoriu, 

pentru valabilitatea acestora, aplicarea 

ștampilei. În rest, agenții economici 

dispun de un grad sporit de autonomie 

în partea ce ține de utilizarea sau 

neutilizarea ștampilei, în funcție de 

tehnicile și metodele de gestionare a 

persoanelor juridice sau 

întreprinderilor. 

 

9. Ministerul Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

I. Conform tehnicii legislati\e, concomitent cu elaborarea proiectului de 

lege urmează a fi elaborat proiectul hotârîrii Guvernului privind aprobarea 

acesteia. 

Se acceptă. 

 

 



 

II. La proiectul legii după sursa publicării a Legii nr. 845-XVI din 03 

ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi de completat cu 

sintagma ,,şi completările", deoarece a suportat anterior amendamente. 

 

 

III. La art. I (referitor la modificarea Legii nr.845-XVI din 03 ianuarie 

1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi): 

1. Pct. 2 din proiectul legii (referitor la completarea art. 22 ) urmează a 

fi reformulat, deoarece acest articol prevede condiţiile de activitate a 

uniunilor de întreprinderi, iar prevederea privind faptul că neaplicarea 

ştampilei nu afectează valabilitatea actului juridic trebuie să fie aplicabilă 

tuturor formelor organizatorico-juridice din domeniul privat. 

 

2. La pct. 3 din proiectul legii (referitor la completarea art. 22) : 

2.1 se menţionează că în antet urmează să fie indicate numărul şi data de 

înregistrare/codul fiscal. Astfel, menţionarea numărului şi datei de 

înregistrare nu este relevantă şi urmează a fi substituită cu IDNO. 

 

 

 

2.2 decizia privind neaplicarea ştampilei pe actul juridic urmează a ti 

înregistrată în Registrul de stat al unităţilor de drept, în calitate de sistem 

unic de evidenţă şi documentare a tuturor structurilor care au statut de 

unităţi de drept şi de unica sursă oficială de informaţii privind unităţile de 

drept pentru toate sistemele informaţionale ale autorităţilor administraţiei 

publice. 

 

Reieşind din cele menţionate, considerăm că opţionalitatea utilizării 

ştampilei nu este aplicabilă autorităţilor publice centrale şi locale. Reieşind 

din importanţa şi impactul pe care îl pot avea documentele emise de 

autorităţile publice (de exemplu actele de stare civilă emise de autorităţile 

publice locale, adeverinţe şi extrase emise de instituţii publice, etc.) 

 

Nu se acceptă. 

În formularea „cu modificările 

ulterioare” se includ și amendamentele 

ce țin de completarea Legii. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Propunerea de modificare excede 

obiectul de reglementare a proiectului 

în cauză. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 5 pct. 28) din 

Codul Fiscal, termenul utilizat pentru 

identificarea contribuabilului este 

„codul fiscal”. 

 

Nu se acceptă. 

Crearea unui registru nou de 

evidență unică excede obiectul de 

reglementare a prezentului proiect. 

 

 

 

Nu se acceptă. 

Proiectul reglementează doar 

opționalitatea ștampilei pentru 

întreprinderi și întreprinzătorii 

individuali. Autoritățile publice nu fac 



utilizarea ştampilelor cu stema de stat urmează a fi continuată, cu atribuirea 

IS ,,CRIS „Registru" a dreptului exclusiv de confecţionare a acestora. 

Prevederea în cauză se propune a fi inclusă în pct. 22 din Regulamentul 

cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 în următoarea redacţie: 

„în scopul excluderii falsificării şi confecţionării ilegale a ştampilelor cu 

stema de stat, precum şi în vederea evidenţei centralizate a acestora, 

ştampilele cu stema de stat urmează a fi confecţionate exclusiv de către ÎS 

„CRIS ,.Registru”. 

 

IV. La art. II (referitor la modificarea Legii nr.220-X\ I din 19 octombrie 

2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali ): 

3. în scopul asigurării evidenţei ştampilelor se propune completarea la 

art. 11 şi art. 16 din Legea nr. 220 din 19 octombrie 2007 referitor la 

obligarea de a comunica registratorului decizia privind deţinerea şi 

utilizarea sau refuzul de a deţine şi utiliza ştampila, precum şi obligaţia 

registratorului de a nota acest fapt în Registrul de stat al unităţilor de drept. 

parte din obiectul de reglementare a 

prezentului proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

 

 

 

                                                     MINISTRU                                                       Vladimir GROSU 


