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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege  

pentru modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire la  

întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  

----------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și 

întreprinderea municipală. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 
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Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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         Aprobat  

        prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire  

la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală  
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea 

Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 85 din 20 iunie 2019)  de 

către un grup de deputaţi. La definitivarea proiectului de lege elaborat, consideră 

oportun a lua în considerare observațiile și propunerile formulate în prezentul 

aviz. 

Cu titlu de remarcă generală, menționăm că, potrivit art. 19 alin. (3) lit. b) 

din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală (în continuare – Legea nr. 246/2017), pînă la data de 

22 decembrie 2019, Guvernul trebuie să inițieze reorganizarea  întreprinderilor 

de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație. Concomitent, 

alin. (4) din același articol prevede că autoritățile administrației publice locale, 

cu titlu de recomandare, vor examina oportunitatea reorganizării întreprinderilor 

municipale în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație, asigurînd 

eficientizarea administrării proprietății transmise acestora în gestiune. Prin 

urmare, prevederile actuale din Legea nr. 246/2017 referitoare la întreprinderile 

de stat se vor aplica pînă la încheierea procedurii de reorganizare a acestora.  

În acest sens, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 246/2017 au fost 

aprobate un șir de hotărîri de Guvern cu privire la reorganizarea întreprinderilor 

de stat în alte forme juridice de organizare (în unele dintre acestea procedura de 

reorganizare s-a finalizat deja), cum ar fi:  

1) Hotărîrea Guvernului nr. 125/2018 cu privire la Instituţia publică 

„Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”, care prevede reorganizarea, 

prin transformare, a Î.S. „Fintehinform” în Instituția publică „Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe” și reorganizarea prin fuziune (absorbție) a 

Î.S. „Fiscservinform” şi Î.S. „Vamservinform” cu Instituția publică „Centrul de 

Tehnologii Informaționale în Finanțe”; 

2) Hotărîrea Guvernului nr. 5/2019 cu privire la organizarea și 

funcționarea unor instituții publice teatrale și concertistice, care prevede 

reorganizarea, prin transformare,  a  14 întreprinderi de stat în instituții publice; 

3) Hotărîrea Guvernului nr. 244/2019 cu privire la reorganizarea                       

Î.S. „Pulbere”, Î.S. „Magazinul Specializat de Arme „Dinamo-MA” şi Î.S. 

„Cartuş”, care prevede reorganizarea Î.S. „Pulbere”, Î.S. „Magazinul Specializat 

de Arme „Dinamo-MA” prin fuziune (absorbţie) cu Î.S. „Cartuş” și 

transformarea Î.S. „Cartuș” în S.A. „Cartuș”. 

La fel, în perioada 2018-2019, au fost aprobate hotărîri de Guvern cu 

privire la reorganizarea prin transformare în instituții publice a Î.S. „Camera de 

Stat pentru Supravegherea Marcării”, Î.S. „Centrul Informațional Agricol”, Î.S. 
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„Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”, 

Î.S. „Centrul de pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională”, Î.S. „Centrul 

de Telecomunicații Speciale”, Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a 

Calităţii Producţiei de Conserve”, Î.S. „Centrul Național de Verificare a Calităţii 

Producţiei Alcoolice”, Î.S. „Centrul Naţional de Verificare şi Certificare a 

Producţiei Vegetale şi Solului”, Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi 

Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor” etc.  

Totodată, la etapa de proiect de hotărîre a Guvernului se află propunerile 

de reorganizare a întreprinderilor de stat din domeniul silviculturii, precum şi ale 

întreprinderilor de stat din domeniul irigării și gospodăririi apelor etc.  

Astfel, avînd în vedere derularea procesului amplu de reorganizare a 

întreprinderilor de stat, poate surveni situația în care propunerile de modificare a 

Legii nr. 246/2017 să nu producă efecte juridice și să nu fie aplicate.  
 

I. În ceea ce priveşte proiectul de lege propriu-zis, se comunică 

următoarele: 

La Art. I, pct. 1: 

Analizînd propunerea de modificare a art. 9 alin. (1) lit. q) din Legea 

nr. 246/2017, se constată faptul că aceasta vine în contradicție cu prevederile 

art. 7 alin. (2) lit. m) și art. 8 alin. (7) lit. r) din aceeaşi lege, potrivit cărora 

transparența procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor este 

asigurată prin Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor la întreprinderea de stat, aprobat de Guvern, precum și prin 

Regulamentul privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la 

întreprinderea municipală, aprobat de fondatorul acesteia.  

În temeiul art. 8 alin. (7) lit. r) din Legea nr. 246/2017, Ministerul 

Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul hotărîrii de Guvern pentru 

aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și 

serviciilor la întreprinderea de stat, care a fost supus avizării, expertizei juridice 

și anticorupție, iar la momentul actual se află la etapa definitivării și urmează a fi 

aprobat în ședință de Guvern. Prin Regulamentul menționat, în scopul asigurării 

unui proces eficient de achiziții de bunuri, lucrări și servicii, se reglementează:  

1) stabilirea modalităților de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;  

2) stabilirea responsabilităților grupului de lucru pentru achiziții; 

3) stabilirea condițiilor de întocmire, publicare și/sau expediere a 

invitațiilor de participare; 

4) stabilirea condițiilor de depunere, deschidere și evaluare a ofertelor; 

5) determinarea cerințelor speciale pentru participarea la procedurile de 

achiziție; 

6) stabilirea condițiilor de atribuire și încheiere a contractelor de achiziție. 

Conform prevederilor Regulamentului respectiv, la achiziționarea de 

bunuri, lucrări și servicii, întreprinderea de stat respectă următoarele principii: 

1) disponibilitatea informațiilor privind achizițiile publice; 

2) egalitatea, echitatea, nediscriminarea și restricțiile nerezonabile asupra 

concurenței în raport cu părțile la achiziții publice; 
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3) cheltuielile directe și eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru 

achiziționarea de bunuri, lucrări, servicii (luînd în considerare, după caz, costul 

ciclului de viață al produselor achiziționate) și punerea în aplicare a măsurilor 

menite să reducă costurile întreprinderii; 

4) lipsa restricțiilor privind admiterea la participarea la achiziții publice 

prin stabilirea unor cerințe inaccesibile participanților la achiziție. 

Totodată, pentru achiziția serviciilor financiare și de audit de către 

întreprinderile de stat/municipale, prin hotărîre de Guvern au fost aprobate 

proceduri speciale în acest sens, și anume: Regulamentul cu privire la 

achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi 

societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 387/2014, Regulamentul cu privire la modul  de 

selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor 

financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe 

acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 875/2015. Este de remarcat că Regulamentul cu privire 

la achiziționarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/ municipale 

și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public a fost aprobat în 

vederea realizării acțiunilor Operațiunii politicilor de dezvoltare (OPD-2), în 

conformitate cu Strategia de Parteneriat cu Ţara pentru anii 2014-2017, aprobată 

de către Consiliul Executiv al Băncii Mondiale, precum și în vederea stabilirii 

unei proceduri de selectare a prestatorilor de servicii financiare în baza unor 

criterii prestabilite (norme prudenţiale), pentru a proteja agentul economic cu 

capital de stat de potențialele fluctuații ale sectorului bancar. De asemenea, art.11 

alin. (2) din Legea nr. 246/2017 prevede că modul de selectare a entităților de 

audit și termenii de referință se stabilesc de Guvern.  

Respectiv, la achiziția serviciilor financiare și a serviciilor de audit, 

întreprinderile de stat/municipale nu pot aplica legislația achizițiilor publice, 

aceste proceduri fiind deja reglementate de acte normative cu caracter special. 

Specificăm că, potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.131/2015 privind 

achizițiile publice, achiziția publică este definită ca procurarea, prin intermediul 

unui contract de achiziții publice, de bunuri, de lucrări sau servicii de către una 

sau mai multe autorități contractante […]. Totodată, art.13 din legea menționată 

stipulează că autorități contractante sînt autoritățile publice, definite în legislația 

Republicii Moldova, persoanele juridice de drept public, asociații ale acestor 

autorități sau persoane, care sînt constituite pentru a răspunde exclusiv unor 

necesități de interes general, fără caracter industrial sau comercial.  

Prin urmare, se evidențiază că întreprinderile de stat și municipale nu 

exercită expres calitatea de autoritate contractantă. Acestea sînt persoane juridice 

de drept privat, agenți economici independenți care, în baza proprietății de stat 

transmise în gestiune, desfășoară activitate de întreprinzător. Respectiv, 

mecanismele și procedurile complexe de achiziții publice nu reprezintă o soluție 

optimă în cazul întreprinderilor (cu scop lucrativ, industrial sau comercial), 

pentru care principiul costuri mai mici determină prețuri mai mici, în unele 
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cazuri, nu mai este relevant decît raportul preț-calitate-operativitate, care poate 

determina un rezultat net pozitiv față de „prețul cel mai mic”.  

Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice a fost elaborată și adaptată 

conceptual (inclusiv prin totalitatea actelor normative subordonate, cu caracter de 

implementare), prin mecanismele și procedurile sale complexe, pentru a fi 

aplicată în special domeniului public în persoana instituțiilor publice, care 

utilizează bani publici și care nu au ca scop obținerea de profit (prin activitatea 

de producere și/sau prestări servicii).  

Pe de altă parte, conform art.6 din Legea nr. 845/1992 cu privire la 

antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea are dreptul să-și stabilească, în mod 

independent, genurile de activitate, să își formeze programul de producție, să își 

aleagă furnizorii și beneficiarii producției fabricate (lucrărilor și serviciilor 

prestate), iar conform art. 8 al aceleiași legi, statul garantează respectarea 

drepturilor și intereselor legitime ale întreprinderilor. 

Toate aceste prevederi legale impun acțiuni echilibrate și bine gîndite 

înainte de a aproba o decizie cu privire la atribuirea calității de autorități 

contractante unei sau altei entități.   

Este important să menționăm: calitatea de autoritate contractantă nu poate 

fi atribuită întreprinderilor de stat/municipale, deoarece acestea țin de domeniul 

privat al statului/autorităților publice locale și practică în mod clasic activitatea 

de antreprenoriat pe piață, alături de alți antreprenori. 

De asemenea, în această categorie nu se pot regăsi nici întreprinderile de 

stat din sectorul energetic, întrucît pentru actele de achiziții ce urmează să fie 

realizate de acestea, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a 

elaborat un cadru regulator special. 

Informăm că în scopul executării angajamentelor asumate de Republica 

Moldova în cadrul prevederilor Acordului de Asociere dintre Republica 

Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, Ministerul 

Finanțelor a inițiat elaborarea proiectului de lege privind achizițiile în sectorul de 

utilități, care transpune Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își 

desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale. 

Totodată, accentuăm că prevederile art. 13 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice stipulează;prin hotărîre de Guvern, drept autorități 

contractante pot fi calificate şi alte persoane juridice care au obligația de a 

efectua achiziții publice, conform legii vizate, în cazul în care activitatea acestora 

se desfășoară pe piețe în care concurența este exclusă prin act normativ sau 

administrativ ori în virtutea existenței unei poziții dominante pe piață, iar  alin. 

(5) prevede că orice altă entitate […] poate fi calificată autoritate contractantă, la 

dorința sau la decizia organelor de conducere competente, cu condiția efectuării 

achizițiilor în strictă conformitate cu prezenta lege. 
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Ţinînd seama de cele expuse anterior, se consideră oportun a exclude pct.1 

din art. I din proiectul de lege, pentru a evita contradicția normei propuse cu 

cadrul legal în vigoare. 

La Art. I, pct. 2: 

În ceea ce priveşte inițiativa autorilor de a include în art. 11 alin. (1) din 

Legea nr. 246/2017 cerința de audit obligatoriu pentru toate întreprinderile de 

stat/municipale, se propune a lua în considerare faptul că o parte dintre 

întreprinderile de stat/municipale din lipsa resurselor financiare pentru 

achiziționarea serviciilor de audit nu vor fi în stare să respecte această obligație, 

deoarece serviciile de audit sînt costisitoare.  

De asemenea, se remarcă că Legea nr. 246/2017 prevedea desemnarea 

comisiei de cenzori la întreprinderea de stat/municipală, care exercita semestrial 

controlul activităţii economico-financiare a întreprinderii.  

În urma controlului, comisia de cenzori întocmește un raport care conține: 

1) analiza indicatorilor economico-financiari şi evaluarea capacităţii 

întreprinderii de stat/municipale de a-şi continua activitatea; 2) evaluarea 

rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii de stat/municipale prin 

prisma evoluţiei indicatorilor principali (profitul net, venitul din vînzări şi alţi 

indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective) 

faţă de cu perioada corespunzătoare a anului precedent, în vederea stabilirii de 

către consiliul de administrație a plafonului concret al salariului conducătorului, 

pasibil limitării, pentru anul în curs; 3) corectitudinea desfășurării procedurilor 

de achiziție a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor; 4) informația despre fapte de 

încălcare a legislației, a statutului şi a regulamentelor interne ale întreprinderii de 

stat/municipale, precum şi despre valoarea prejudiciului cauzat; 5) informația 

privind măsurile întreprinse de către administrator pentru înlăturarea 

deficiențelor identificate în procesul misiunii de audit; 6) recomandările pe 

marginea rezultatelor controlului; 7) circumstanțele care au împiedicat efectuarea 

controlului. 

Subliniem de asemenea că, potrivit art. 32 alin. (5) din Legea nr. 260/2017 

privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, 

Curtea de Conturi are dreptul să efectueze auditul financiar la întreprinderi de 

stat și municipale, la societățile comerciale al căror capital social aparține în 

întregime statului sau unității administrativ-teritoriale, precum și la societățile 

comerciale în care statul, unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat 

și municipale dețin, fiecare separat sau împreună, cel puțin jumătate din capitalul 

social.  

Totodată, conform art.78 alin. (3) lit. c) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, pot fi supuse inspectării financiare 

de către Inspecția financiară, întreprinderile de stat/municipale, societățile 

comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte de cel puțin 25 la 

sută, precum şi persoanele afiliate acestora – pe aspecte ale gestionării/utilizării 

resurselor financiare şi/sau patrimoniului public ale autorităților/instituțiilor 

bugetare.  
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Întreprinderile de stat/municipale care înregistrează la finele anului 

pierderi nete și insuficiență de resurse financiare, datorii față de salariați, datorii 

față de buget nu vor avea posibilitatea achiziționării serviciilor de audit, deoarece 

acestea presupun costuri suplimentare pentru întreprindere. Menționăm că 

potrivit rezultatelor monitoringului financiar al activității economico-financiare 

în anul 2018 a întreprinderilor de stat, 58 de întreprinderi de stat din 155 au 

înregistrat pierderi nete, iar 47 de întreprinderi de stat au înregistrat, la situația 

din 31 decembrie 2018 datorii considerabile la bugetul public național (mai mari 

de 30,0 mii lei). 

Prin urmare, autoritatea publică care exercită funcția de fondator poate fi 

pusă în situația în care să aloce mijloace financiare de la bugetul de stat/ bugetul 

local pentru efectuarea auditului situațiilor financiare la întreprinderile 

subordonate, ceea ce va majora cheltuielile bugetare și, respectiv, va influența 

negativ deficitul bugetar.  

Concomitent relevăm că, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 271/2017 

privind auditul situațiilor financiare, auditul situațiilor financiare este obligatoriu 

conform prevederilor legislației, dar poate fi efectuat și la solicitare. Astfel, 

fondatorul/consiliul de administrație al întreprinderii de stat/municipale poate 

solicita efectuarea auditului situațiilor financiare, în afara criteriilor obligatorii, 

în condițiile în care consideră necesar un astfel de exercițiu. 

În ceea ce privește art. 11 alin. (3) din Legea nr. 246/2017, se propune 

păstrarea conținutului alineatului în redacția actuală. Totodată, în propoziția a 

doua din acest alineat, după textul „Copia scrisorii se va prezenta” se vor 

introduce cuvintele „fondatorului și”. Suplimentar, se propune completarea 

acestui alineat cu următoarea propoziție: „Copia scrisorii va fi prezentată 

Agenției Proprietății Publice și va fi publicată în termen de 7 zile lucrătoare pe 

pagina web oficială a acesteia”.  
 

La Art. I, pct. 4: 

Se propune substituirea textului din art. I pct.4 din proiectul de lege cu 

următorul text: „4. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Tranzacția cu conflict de interese este o tranzacție sau cîteva tranzacții 

legate reciproc care se efectuează, direct sau indirect, între întreprindere și 

persoana interesată și/sau persoanele apropiate ale acesteia, în sensul art.2 din 

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, în condiții 

contractuale practicate de întreprindere în procesul activității economice, 

indiferent de valoarea tranzacției/tranzacțiilor legate reciproc sau a bunurilor ce 

constituie obiectul acesteia/acestora”. 

Avînd în vedere modificările propuse la art.16 alin. (2) lit. b) din 

Legea nr. 246/2017, se recomandă o abordare similară faţă de tranzacțiile cu 

conflict de interese pentru societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar 

de stat, cu modificarea prevederilor corespunzătoare din Legea nr. 1134/1997 

privind societățile pe acțiuni. Concomitent, se remarcă că la situația din 

31.12.2018 portofoliul activelor statului include 2 societăți cu răspundere 

limitată cu capital integral de stat. În acest sens, se atestă necesitatea efectuării 
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modificărilor corespunzătoare în Legea nr.135/2007 privind societățile cu 

răspundere limitată. 

La Art. I, pct. 5: 

Se propune menținerea în redacția actuală a conținutului  art.18 alin. (1) 

din Legea nr.246/2017, întrucît publicarea raportului de audit este prevăzută în 

alin. (3) al aceluiași articol. 

Totodată, se va revedea dispoziția de modificare a alin. (2) din art. 18, 

deoarece noua redacție este incompletă (conține doar litera a)).  

La modificarea propusă în art. 18, alin. (2), se consideră inoportună 

schimbarea termenului de plasare pe pagina web a Raportului anual al 

întreprinderii, de la 4 pînă la 2 luni de la sfîrșitul fiecărui an de gestiune. 

Menționăm că, potrivit art. 33 alin. (3) din Legea contabilității și raportării 

financiare nr. 287/2017, entitatea are obligația să prezinte situațiile financiare 

individuale, raportul conducerii şi raportul auditorului, după caz, în termen de 

120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Respectiv, propunerea 

autorului vine în contradicție cu legislația contabilă și de raportare financiară. 

Concomitent, observăm că potrivit  art. 6 alin. (1)  din Legea nr. 246/2017, 

organele de conducere ale întreprinderii de stat şi ale întreprinderii municipale 

sînt: a) fondatorul; b) consiliul de administrație; c) administratorul – organ 

executiv; d) comisia de cenzori. Prin urmare, funcțiile de directori și 

vicedirectori, menționate de autori, între paranteze,  la art.18 alin. (2) lit. a) nu 

sînt reflectate în prevederile legii citate. 

Prin urmare, avînd în vedere că art.18 alin. (2) lit. b) prevede actualmente 

cerința de publicare a informației referitoare la membrii organelor de conducere 

şi control ale întreprinderii și mărimea indemnizației stabilite de fondator pentru 

aceștia, se propune completarea art.18 alin. (2) din Legea nr. 246/2017 cu lit b¹) 

în următoarea redacție: „b¹) informația  privind administratorul întreprinderii, 

precum și mărimea salariului stabilit de fondator”. 

Se va revizui şi propunerea de redactare a alin. (3) din art. 18, dat fiind 

faptul că serviciile de audit se prestează de către entitatea de audit în baza 

contractului de audit. Astfel, se propune substituirea textului „în termen de o lună 

după finalizarea acestuia” cu următorul text: „în termen de 4 luni de la ultima zi 

a perioadei de gestiune”, în vederea aducerii în concordanță cu prevederile art. 

33 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017. 

La Art. I, pct. 6: 

Se propune ca alin. (4)  cu care urmează a fi completat art. 18 să fie expus 

în următoarea redacție: „(4) Fondatorul și/sau administratorul întreprinderii de 

stat/municipale va onora solicitările din partea instituțiilor mass media și a 

societății civile în conformitate cu Legea nr. 982/2000 privind accesul la 

informație.” 
 

II. În ceea ce priveşte respectarea normelor de tehnică legislativă în 

textul proiectului de lege prezentat spre avizare, se comunică următoarele: 
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Proiectul de lege urmează a fi revizuit în vederea corespunderii acestuia 

normelor, metodelor și procedeelor care definesc modul de sistematizare a 

conținutului acestuia și procedeelor tehnice privind modificarea, precum și 

normelor privind limbajul și stilul actului normativ. Normele de tehnică 

legislativă sînt menite să asigure forma sistemică și coordonată a conținutului 

reglementărilor juridice și sînt obligatorii la elaborarea proiectelor de acte 

normative. În acest sens, proiectul actului normativ trebuie ajustat la prevederile 

art.3 alin.(2), art.30 alin.(1), art.32 alin.(3), art.42 alin.(5), art.54 alin.(1) lit.c), 

art.62 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative. De asemenea, se va 

ține cont că în actele normative verbele se indică la timpul prezent.   

Din denumirea proiectului de lege se vor exclude cuvintele „și 

completarea”, iar din dispoziția propriu-zisă de modificare de la art. I – cuvintele    

„și se completează”, deoarece potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 100/2017, 

accepțiunea termenului „modificarea” cuprinde și completarea actelor normative.  

La Art. I: 

În dispoziția propriu-zisă de modificare, textul „din 21 noiembrie” se va 

substitui cu semnul „/”, întrucît, conform art. 42 alin. (5) din Legea nr. 100/2017, 

în denumirea actului normativ se indică numărul de ordine, ca element de 

identificare, și anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta. Sursa 

publicării Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea 

municipală se va indica după următoarea schemă (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, anul publicării, numărul Monitorului, numărul articolului).  

La pct. 1, conform uzanțelor de tehnică legislativă, norma ce vizează 

expunerea în redacție nouă a unor prevederi se formulează cu utilizarea 

cuvintelor „va avea următorul cuprins”. Totodată, se individualizează toate 

elementele de structură (articol, alineat, punct, literă) ale acesteia. Aspectele 

enunțate sînt valabile inclusiv pentru celelalte puncte din proiect.   

La pct. 2, în art. 11 alin. (1) este eronat utilizat cuvîntul „extern”, deoarece 

obiectul de reglementare al acestui articol este auditul situațiilor financiare 

efectuat de entitățile de audit. 

La Art. II: 

În prima diviziune, pentru concretizarea prevederii enunțate, se recomandă 

substituirea cuvintelor „legislației în vigoare” cu cuvintele „actelor legislative”. 

Totodată, se propune de inclus suplimentar în proiectul actului normativ 

următoarea prevedere: 

„Pe tot parcursul textului legii, cuvintele „situațiile financiare anuale”, la 

orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „situațiile financiare 

individuale”, la forma gramaticală corespunzătoare, pentru a fi în concordanță cu 

prevederile Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.   

Suplimentar la cele menţionate, se atrage atenția că nota informativă 

urmează să conțină o fundamentare economică-financiară corespunzătoare sub 

aspectul impactului asupra entităților care vor aplica dispozițiile în cauză, astfel 

cum prevede Legea nr. 100/2017, precum și Legea nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.  
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