
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la cu privire la aprobarea Conceptului 

tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul garanțiilor reale mobiliare” 

 

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

proiectului. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului, scopul și obiectivele 

urmărite. 

Ministerul Justiției promovează proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la 

aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul 

garanțiilor reale mobiliare”.  

 Prin Legea nr.173 din 25 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, au fost introduse modificări în Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la 

gaj. În contextul modificărilor operate prin Legea nr. 173 din 25 iulie 2014 și ținînd cont 

de Rectificarea nr. 69 din 20 martie 2015 la Legea nr. 449 din 30 iulie 2001, se 

preconizează aprobarea unei noi Hotărîri de Guvern cu privire la Registrul garanțiilor 

reale mobiliare și abrogarea Hotărîrii de Guvern nr. 849 din 27 iunie 2002 cu privire la 

Registrul gajului bunurilor mobile.  

Respectiv se instituie un nou Registru – Registrul garanțiilor reale mobiliare.  

Potrivit art. 7 şi art. 37 din Legea cu privire la gaj, gajul bunurilor mobile fără 

deposedare se înregistrează într-un registru unic, numit Registrul garanţiilor reale 

mobiliare, care este ţinut de Ministerul Justiţiei. Conform aceluiaşi art. 37, organizarea şi 

funcţionarea Registrului garanţiilor, cerinţele de securitate şi integritate ale acestuia, 

precum şi modul de transmitere de către deţinătorul Registrului garanţiilor a datelor 

despre gajurile şi alte drepturi de garanţie înregistrate către deţinătorii altor registre 

precum şi modul de coordonare a funcţiilor între registre sînt reglementate prin 

regulamentul aprobat de Guvern. 

 Necesitatea elaborării proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la crearea 

Registrului garanţiilor reale mobiliare rezultă din modificările aduse Legii cu privire la 

gaj prin Legea nr. 173. 

 Finalităţile urmărite prin promovarea acestui proiect sunt: 

 - crearea registrului garanţiilor reale mobiliare; 

 - elaborarea cadrului normativ necesar funcţionării acestui registru; 

 - asigurarea suportului financiar necesar pentru crearea, dezvoltarea şi 

funcţionarea Registrului garanţiilor. 

Necesitatea demarării unui proiect tehnologic complet nou, în defavoarea 

îmbunătățirii soluției tehnice existente, a fost dictată de cîteva motive: 

 1) Necesitatea asigurării interoperabilității cu alte sisteme informaționale prin 

intermediul sistemelor deschise și “web-based”. Din păcate, soluția funcțională 

actualmente a Registrului gajului este destul de învechită și ca tehnologie (dezvoltată în 

2007), și ca abordare (construită pe principiile “desktop-based” și “web mail agent”). 

 2) Cerinta e-Gov de migrare a tuturor sistemelor informaționale a autorităților 

publice pe MCloud și integrarea cu platformele MSign, MPass, MPay, etc. Respectiv, 

soluția existentă a Registrului gajului nu putea asigura din motive tehnice nici migrarea 

și nici integrarea. 

 3) Modificările operate la Legea cu privire la gaj (care instituie Registrul 

garanțiilor și sugerează ca precedentul Registru al gajului să fie parte componentă a 

Registrului Garanțiilor), solicită noi abordări de interacțiune cu Registrul Garanțiilor, 

funcționalități extinse, interoperabilitate și schimb de date, acces prin mijloace de 

comunicare tehnologică moderne. 



Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în 

vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor noi 

SIA „Registrul garantiilor mobiliare” este destinat ca platformă unică de 

înregistrare, stocare și verificare a oricăror drepturi de garanție a căror înregistrare este 

solicitată prin lege, inclusiv doar în format electronic. Toate procedurile urmează a fi 

efectuate doar prin intermediul acestui registru, cu excluderea totală a fluxurilor 

funcționale pe hîrtie (fluxurile opționale pot fi dublate pe suport de hîrtie – ca, spre 

exemplu, informarea (la solicitare) pe suport de hîrtie). SIA „Registrul garantiilor reale 

mobiliare” este destinat înregistrării drepturilor de gaj, fidejusiune, garanții, sechestre 

pentru toți operatorii autorizați de Ministerul Justiției. 

Conceptul tehnic al SIA „Registrul garanțiilor reale mobiliare” include următoarele 

capitole: 

1) Generalități: denumirea completă și prescurtată a SIA „Registrul garanțiilor reale 

mobiliare” (SIA „RG”); scopul creării SIA „RG”; principiile de bază privind crearea 

SIA „RG”; cadrul normativ al SIA „RG”; 

2) Spațiul funcțional al SIA „RG”: funcțiile de bază ale SIA „RG”; contururile 

funcționale ale SIA „RG”. 

3) Structura organizațional a SIA „RG”: proprietarul, posesorul și deținătorul SIA 

„RG”. 

4) Documentele de bază ale SIA „RG”: documentele de intrare și de ieșire a SIA 

„RG”. 

5) Spațiul informațional al SIA „RG”: obiectele informaționale de evidență, 

scenariile de bază și fluxurile informaționale în cadruL SIA „RG”: interacțiunea SIA 

„RG” cu alte sisteme informaționale. 

6) Spațiul tehnologic al SIA „RG”. 

7) Asigurarea securității informației în cadrul SIA „RG”. 

8) Încheiere. 

Fundamentarea economico-financiară 

Asigurarea creării și funcţionării Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

garanțiilor mobliare” se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor alocate Centrului 

de Informaţii Juridice din bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale 

prevăzute de lege. 

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

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu implică modificarea sau completarea altor acte 

normative.  

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul hotărîrii de Guvern a fost plasat pe pagina 

web a Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul 

„proiecte de acte normative remise spre coordonare”). 

Ministerul Justiției a coordonat proiectul hotărîrii de Guvern cu Ministerul 

Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Ministerul Finanțelor și Ministerul 

Economiei, Comisia Națională a Pieței Financiare și Agenția de Stat pentru Proprietatea 

Intelectuală. Propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea 

proiectului. 
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