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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR CENTRULUI NAȚIONAL ANTICORUPȚIE 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(în baza raportului de expertiză anticorupţie) 

 

Nr Obiecția/propunerea Opinia Ministerului Justiției 

1.  La Art. I pct.1 art.3 din proiect „Nici o întreprindere şi nici un întreprinzător nu este 

obligat să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în 

care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau 

întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de 

persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător”.  

Concluzii generale privind excluderea aplicării ştampilei au fost expuse la capitolul II 

„Evaluarea generală a proiectului”. Suplimentar, reţinem că norma propusă este una 

discreţionară şi coruptibilă, întrucât acordă persoanelor juridice opţiunea de a dispune de 

ştampilă numai în cazurile prevăzute de lege, fără a prevedea expres cazurile date şi 

regimul juridic al „înscrisurilor de orice natură”. Lipsa acestor prevederi va duce la 

deficienţe în procesul de legalizare şi autentificarea actelor juridice, iar, ca consecinţă, la 

riscuri de corupţie din partea agenţilor economici. Astfel, menţinem poziţia potrivit 

căreia ştampila este un atribut important la fel ca şi semnătura în reglementarea 

raporturilor antreprenoriale şi celor din serviciul public, precum şi pentru identificarea 

persoanei juridice. În principiu, ştampila are o concludentă net superioară în raport cu 

semnătura de mână. Semnăturile pot fi falsificate sau recunoscute de autor că nu le 

aparţin, în acest context aplicarea ştampilei pe document ar înlătura multe dubii şi 

riscuri. În practica judiciară sunt constatate fapte ilegale privind falsul în actele publice, 

care, ca consecinţă, au dus la prejudicierea interesului public şi a bugetului de stat. 

Totodată, menţionăm că prin aplicarea ştampilei, persoana juridică şi exprimă 3 

consimţământul sau voinţa care sunt elemente indispensabile la identificare a unui raport 

juridic. Ca drept exemplu, este cazul când în cadrul întreprinderii mai multe persoane au 

dreptul să emită acte, însă doar documentul cu ştampilă va confirma poziţia oficială a 

întreprinderii. Impresiunile de ştampile sunt cu o stabilitate mult mai sporită fată de 

semnături. Deşi clişeele în timp se supun modificărilor condiţionate de exploatarea lor, 

iar aceste modificări pot fi identificate ca fiind nişte elemente active suplimentare ce 

permit identificarea ştampilelor după amprentele lor în documente, pe cînd semnăturile 

prezintă de fiecare data trăsături dinamice care de cele mai multe ori (la persoanele care 

Nu se acceptă 

În contextul dezvoltării tehnologiilor moderne, 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. 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 comerțului 

local și transfrontalier. Pentru informație și argumente 

suplimentare celor expuse în nota informativă, a fost 

efectuată analiza impactului de reglementare. 

Prin urmare, pentru verificarea împuternicirilor 

persoanei care urmează să aplice ștampila, poate fi utilizat 

orice document expus de către autorul obiecției, nefiind 

necesară instituirea unor limitări nerezonabile în textul 

proiectului. 
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semnează foarte des acte semnăturile sunt simple) fac dificilă sau chiar imposibilă 

identificarea persoanelor. Cu atît mai mult, că semnăturile sunt supuse influentei 

diferitor factori confuzi - condiţii de scriere, instrumente de scris, suport, iluminare, 

starea psiho-emoţională (stres, oboseala, excitaţie, etc.) aceştia foarte greu pot fi 

reproduşi pe măsură sa facă posibilă identificarea semnăturilor în litigiu. În ceea ce 

priveşte impresiunile de ştampilă lucrurile stau altfel – acestea nu se modifică sub 

acţiunea factorilor confuzi. Avînd în vedere că unele documente (de exemplu vamale), 

nu în totdeauna sunt semnate în condiţii favorabile (de birou şi după modelul autentic al 

semnăturilor) persistă riscul înalt de falsificare a semnăturii dar şi imposibilitatea de 

stabilire a acestui fapt, în schimb, ştampila oferă posibilitate de identificare a sa, 

indiferent de condiţiile care a fost aplicată, în raport cu semnătura. Deşi recunoaştem că 

în unele ţări avansate aplicarea ştampilei este o opţiune care serveşte temei pentru 

înlăturarea unor impedimente în procesul de documentare, dar trebuie să ţinem cont şi de 

nivelul de cultură juridică şi de responsabilizare a cetăţenilor Republicii Moldova.  

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, menţionăm că iniţiativa 

dată este insuficient justificată spre promovare. 

 

 

 

Ministru                                                                     Vladimir CEBOTARI 

 


