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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 

 

Denumirea 

autorității/instituției 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informației și 

Comunicațiilor 

 

 

 

 

1. Conform tehnicii legislative, concomitent cu elaborarea proiectului de lege 

urmează a fi elaborat proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

acesteia. 

Se Acceptă 

Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost 

elaborat. 

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

1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi de completat cu sintagma „și 

completările”, deoarece a suportat anterior amendamente. 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 

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

ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi):  

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 

valabil itatea actului  juridic trebuie să fie aplicabilă t uturor 

formelor organizatorico-juridice din domeniul privat .  

Nu se acceptă 

Această prevedere se va aplica doar 

uniunilor de întreprinderi dat fiind faptul 

că articolul 22 per general se referă la 

uniunile de întreprinderi. În ceea ce ține 

de celelalte forme organizatorico-

juridice, în proiect sunt indicate actele 

legislative care vor fi modificate, în 

vederea excluderii obligativității deținerii 

ștampilei de către agenții economici. 

4. 

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

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 f i  

substi tuită cu IDNO.  

 

 

Nu se acceptă 

Trimiterea făcută de autorul obiecției 

este una eronată care nu se regăsește în 

proiectul Legii cu privire la modificarea 

și completarea unor acte legislative. 
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5. Decizia privind neaplicarea ştampilei pe actul juridic urmează a 

fi înregistrată în Registrul de stat ai 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.  

Nu se acceptă 

Nu este necesară ținerea evidenței 

deținerii sau nedeținerii ștampilei de 

către agenții economici,  dat fiind faptul 

că acesta ar trebui să fie scutit de anumite 

operațiuni birocratice, care duc la crearea 

unor dificultăți în activitatea acestuia.  

6. Reieşind din cele menţionate,  considerăm că opţionali tatea 

utilizării  ştampilei  nu este aplicabilă autorităţilor publice 

centrale şi  locale. Reieşind din importanţa şi impactul pe care îl 

pot avea documentele emise de autorităţi le publice (de exemplu 

actele de stare civilă emise de autorităţile publice locale,  

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

ştampilelor cu stema de stat urmează a fi continuată,  cu 

atribuirea ÎS „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 Hotârîrea Guvernului 

nr.  294 din 1 7  martie 1998 în următoarea redacţie:  

„În scopul excluderii falsificării  ş i  confecţionării  ilegale 

a ştampilelor cu stema de stat , precum ş i  î n  vederea 

identificării  centralizate a acestora,  ştampilele cu stema de stat 

urmează a f i  confecţionate exclusiv de către ÎS „CRIS 

. .Registru'".  

Nu se acceptă 

Proiectul reglementează doar 

opționalitatea ștampilei pentru agenții 

economici. În nota informativă este clar 

indicat faptul că autoritățile publice nu li 

se vor aplica prevederile prezentului 

proiect.  

7. IV. La art.  II (referitor Ia modificarea Legii  nr.220-XVI din 

19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice şi  a întreprinzătorilor individuali ):  

3. In scopul asigurări i 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 

Nu se acceptă 

Este o opțiune a agentului economic de a 

avea ștampilă sau nu, registratorul nu are 

obligația de a ține evidența deținerii sau 

nedeținerii ștampilelor, mai ales că 

Registrul persoanelor juridicenu conține 

nici o rubrică separată cu referire la acest 
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registratorului decizia privind deţinerea şi utilizarea sau refuzul 

de a deţine şi  utiliza ştampila,  precum şi obligaţia 

registratorului de a nota acest rapt în Registrul  de stat  al  

unităţilor de drept  

subiect. Mai mult ca atît, agentul 

economic ar trebui să fie scutit de 

anumite operațiuni birocratice, care duc 

la crearea unor dificultăți în activitatea 

acestora. 

Ministerul Sănătății 8. Drept temei de bază pentru o trecere de la obligativitatea deţinerii şi 

utilizării ştampilei la transformarea acesteia drept condiţie opţională ar consta 

în propunerea de completare a prevederii art. 7 al Legii nr. 845–XII din 3 

ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, menţionată în Art. 

I. alin. 1. al proiectului de Lege examinat, unde se menţionează că nici o 

întreprindere şi nici un întreprinzător nu este obligat să deţină şi să aplice 

ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură. Concomitent se specifică faptul 

că, 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. 

Se observă de la început o neconcordanţă de sens a conţinutului 

normei prenotate. În situaţia în care prin Legi speciale, în continuare pentru 

anumite categorii de acte juridice se prevede menţinerea obligativităţii 

aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, fapt despre care şi 

menţionează ipoteza normei citate: „În cazul în care legislaţia prevede 

necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, ...”, 

ulterior, nu este clar de ce obligaţia stabilită printr–o lege specială poate fi 

schimbată printr–o simplă utilizare a semnăturii persoanei împuternicite de 

întreprindere sau semnăturii întreprinzătorului, menţionate în dispoziţia 

normei citate. Astfel, considerăm că conţinutul normei respective urmează a 

fi revizuit prin prisma principiului de interpretare şi aplicare a Legii 

generalias pecialibus non derogant prevăzut în art. 6 alin. (3) al Legii privind 

actele legislative nr. 780–XV din 27 decembrie 2001, în care este stabilit că 

în caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general şi o normă a 

actului legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, se aplică norma actului 

legislativ special. În acelaşi timp, observăm o neconcordanţă semantic între 

conţinutul analizat al prevederii Art. I. alin. 1. Al proiectului de Lege şi 

conţinutul prevederii Art. XXXXIV al proiectului. Prin concluzie, 

divergenţele semantice semnalate considerăm că urmează a fi înlăturate şis ă 

Nu se acceptă 

Autorul obiecției face referință la 

existența actelor legislative, dar nu se 

specifică exact care acte legislative, 

ulterior intrării în vigoare a prezentului 

proiect, vor mai reglementa obligația 

deținerii ștampilei de către agenții 

economici. 

S-a obiectat faptul că există contradicții 

între legea generală și cea specială, însă 

nu este clar despre ce act general este 

vorba și în ce constă anume divergența. 
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fie stabilit un conţinut şi un sens unitar pentru normele respective. 

9. Analizând în continuare textul menţionat, observăm că se propune 

ca semnătura persoanei împuternicite de întreprindere ori întreprinzătorului 

personal, să fie singurul element de exprimare exteriorizată al 

consimţământului unei întreprinderi–persoane juridice la încheierea, 

modificarea sau stingerea unor raporturi juridice la care participă respectiva 

întreprindere–persoană juridică. 

Un principiu fundamental al dreptului îl constituie siguranţa 

raporturilor juridice şi buna–credinţă a participanţilor la raporturile 

respective. 

În situaţia în care la semnarea unor contracte, facturi, bonuri de 

plată, dări de seamă fiscale, cambii, pretenţii, somaţii, alte acte şi documente 

relevante, etc., singurul element de exprimare al consimţământului 

întreprinderii ar constitui semnătura persoanei împuternicite ori 

întreprinzătorului, va apărea astfel o necesitate sporită ca la semnarea actelor 

întreprinderii să se facă dovada împuternicirilor legale a persoanei respective. 

În cazul întreprinzătorului documentele de atestare a împuternicirilor sunt 

buletinul de identitate al persoanei şi extrasul din Registrul de stat al 

persoanelor juridice ori extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorilor 

individuali, eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220–XVI din 19 octombrie 

2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor 

individuali. În cazul unei alte persoane împuternicite de întreprindere, la 

documentele respective se adaugă şi procura eliberată conform art. 252 Cod 

Civil. În conformitate cu art. 252 alin. (2) Cod Civil, procura eliberată pentru 

încheierea de acte juridice în formă autentică trebuie să fie autentificată 

notarial. Sub acest aspect, considerăm că se impun a fi făcute precizări 

suplimentare şi să fie stabilite care dintre actele menţionate mai sus, ori 

altele, urmează să fie prezentate obligatoriu în fiecare caz de semnarea 

actelor întreprinderii, pentru stabilirea cu certitudine a persoanei 

împuternicite de a semna. 

În continuare, trebuie de menţionat că semnătura unei persoane este 

un element de exprimare al consimţământului destul de variabil. Semnătura 

persoanei fizice poate suferi în timp modificări majore, în funcţie de starea 

fiziologică/psihologică a persoanei, vârstă, sex, nivel de educaţie, etc.. Ori, 

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.  

Prin urmare, pentru verificarea 

împuternicirilor persoanei care urmează 

să aplice ștampila, poate fi utilizat orice 

document expus de către autorul 

obiecției, nefiind necesar instituirea unor 

limitări nerezonabile în textul 

proiectului. 
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din acest punct de vedere, ştampila umedă a întreprinderii se caracterizează 

printr–o configuraţie stabilă, clară şi certă a elementelor sale constitutive, şi 

prezintă foarte des avantajul de a cuprinde înscrisă menţiunea numărului de 

identificare de stat a întreprinderii (IDNO), adică codul numeric unic atribuit 

de organul înregistrării de stat întreprinderilor şi întreprinzătorilor individuali 

la momentul înregistrării de stat, numărul de identificare de stat servind 

pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii 

Moldova. În acelaşi timp trebuie de precizat că semnătura persoane fizice 

poate fi supusă unor falsificări mai lejer decât ştampila umedă. În situaţia în 

care nu va fi cunoscută cu certitudine persoana împuternicită a semna din 

numele întreprinderii ori nu va fi cunoscută dinainte semnătura persoanei 

respective, falsificările semnăturii împuternicitului va permite mai uşor 

săvârşirea de către persoanele rău–intenţionate a unor infracţiuni precum 

escrocheria, cauzarea de daune prin înşelăciune ori abuz de încredere, 

dobândirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de 

asigurare prin înşelăciune, falsificare a documentelor, etc. În această ordine 

de idei, credem că urmează a fi implementată pe scară mai largă utilizarea 

documentului electronic şi semnăturii electronice, reglementate prin Legea 

nr. 91 din 27 iunie 2014 privind semnătura electronică şi documentul 

electronic, care transpune în legislaţia naţională a Republicii Moldova 

normele Directivei nr. 1999/93/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 

din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile 

electronice. Considerentul de bază pentru o utilitare mai largă a documentului 

electronic 

şisemnăturiielectroniceconstăînaceeacădocumenteleelectroniceavândsemnătu

raelectronicăposedă un grad mai sporit de siguranţă. 

Concomitent, observăm faptul că proiectul respectiv are drept scop 

excluderea obligativităţii deţinerii şi aplicării ştampilei de către întreprinderi, 

inclusiv de cele de stat. Însă, instituţiile publice (spitale, centre de sănătate 

publică, instituţii de învăţământ, instituţii de cultură, etc.) în calitatea lor de 

persoane juridice care actualmente deţin şi utilizează în mod obligatoriu 

ştampila umedă, au rămas în afara cadrului reglementării proiectului propus. 

Prin urmare, considerăm că autorul proiectului urmează să se expună inclusiv 

şi în privinţa instituţiilor publice, pentru a nu fi creată o situaţie de 

dezechilibru juridic între întreprinderi şi instituţii publice. 
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În ceea ce priveşte domeniul actelor juridice pentru care se propune 

excluderea obligativităţii aplicării ştampilei de către întreprinderi, 

observămcăautorulproiectuluipropuneexcludereadeţineriişiutilizăriiştampileip

entru o serie de documente importante, precum: cambia, statutul 

întreprinderii de stat, darea de seamă, ştampila companiei centrale a grupei 

financiar–industriale, contractul individual de muncă, procura de reprezentare 

în instanţele judecătoreşti. Având în vedere locul primordial şi importanţa 

actelor respective pentru buna funcţionare a circuitului economic şi financiar, 

suntem de 

părereacăautorulproiectuluiarputealuaînconsideraţiemenţinereaobligativităţiid

eţineriişiaplicăriiştampilei de către întreprinderi în cazurile respective. 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

10. La art. I, pct.3 propunem substituirea sintagmei „la articolul30 

punctul 3 subpunctul 2) se exclude” cu sintagma „La articolul 30 punctul 3 

subpunctul 2), sintagma” sintagma „predării ștampilelor” se substituie prin 

sintagma „în cazul în care întreprinderea deține ștampilă, aceasta se predă.”. 

 

Se acceptă 

Articolul 30 punctul 3, subpunctul 2) va 

avea următorul cuprins:  

„ 3) predării ştampilelor spre păstrare 

oficiului teritorial al Camerei Înregistrării 

de Stat, doar în cazul în care 

întreprinderea deține ștampilă;”. 

11. La art. XVII referitor la modificarea ce se aduce Codului Civil, 

propunem a fi completat cu un nou subpunct privind excluderea sintagmei „și 

ștampilele” și din conținutul art. 1287 alin. (1). În acest sens, băncile vor fi 

autorizate să aplice alte elemente de identificare ori simboluri obișnuite, 

cerute de operațiunile incaso. 

Propunerea înanintată de către autorul 

obiecției nu se încadrează în obiectul de 

reglementare a prezentului proiect. 

12. În continuare propunem excluderea art. XXIII or, nota informativă 

menționează că proiectul are drept scop eliminarea obligativității utilizării 

ștampilei în activitatea agentului economic, considerîndu-se rezonabil ca 

acesta să rămînă obligatorie pentru autoritățile publice. Astfel, conform 

prevederilor pct. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 

„Privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru siguranța 

Alimentelor”, autoritatea menționată este subordonată Guvernului și 

reprezintă interesele statului în domeniul siguranței alimentelor. În această 

ordine de idei, urmează ca pe actele eliberate de instituția în cauză să fie 

Se acceptă 

Articolul XXIII urmează a fi exclus din 

proiect. 
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Ministru                                                                                      Vladimir CEBOTARI 

 

aplicată în continuare ștampila. 

Ministerul 

Tineretului și 

Sportului 

13. La art. I din proiectul legii, cuvîntul „punctul” urmează să fie 

substituit cu cuvîntul „alineat”, ca să fie în conformitate cu prevederile art. 32 

alin. (5) al Legii nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative. 

Nu se acceptă 

Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu 

privire la antreprenoriat și întreprinderi 

art. 3 este structurat pe puncte, dar 

nicidecum pe alineate. Prin urmare, 

trebuie să mergem pe structura deja 

existentă a articolului. 

Academia de Științe 

a Moldovei 

14. La Art. VIII – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe 

acțiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-

4, art.1), de adăugat: 

- La articolul 21 alineatul (2) litera k) se exclude; 

- La articolul 22 alineatul (2) litera k) se exclude; 

Se acceptă 

La articolul 21 alineatul (2) litera k) se 

exclude și  la articolul 22 alineatul (2) 

litera k) se exclude. 

15. La Art. XIII – Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 

iulie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

ediție specială) de adăugat: 

– La articolul 20214 alineatul (1) de adăugat cuvintele: „prin aplicarea 

sigiliului (dacă un asemenea există) instituției respective”. 

 

Se acceptă 

Textul a fost redactat. 


