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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la  

suspendarea controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu 

privire la suspendarea controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și 

mijlocii. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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                 Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la suspendarea controalelor  

de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la suspendarea 

controalelor de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă (nr. 133 din 17 martie 2020) de către dl Alexandru Slusari, 

deputat în Parlament, şi comunică următoarele. 

 

Inițiativa examinată este conceptual identică cu inițiativele legislative  

nr. 310 din 16 decembrie 2019 (proiectul de lege cu privire la moratoriul asupra 

controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii) și nr. 123 din  

12 martie 2020 (proiectul de lege cu privire la moratoriul asupra controlului de 

stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii).  

Menționăm că inițiativa legislativă nr. 310 din 16 decembrie 2019 a fost 

respinsă de către Parlament în cadrul ședinței plenare din 27 februarie 2020 ca 

urmare a avizului Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului  

nr. 79/2020. 

Totodată, subliniem că în conformitate cu prevederile art. 22 din Legea  

nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din 

Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 

din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, prin pct. 25 din Dispoziţia nr.3 

din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 

a fost instituit moratoriu până la data de 1 iunie 2020 asupra controlului de stat, 

fiind stabilite unele derogări și reglementări speciale.  

 

Cu referire la nota informativă, se impune respectarea exigenţelor stabilite 

la art.30 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

Prin urmare, nota informativă la proiectul de lege urmează a fi completată 

cu compartimentele: fundamentarea economico-financiară, avizarea şi 

consultarea publică a proiectului și alte compartimente obligatorii. 

În vederea respingerii argumentelor autorului proiectului expuse în nota 

informativă, comunicăm că, în confomitate cu prevederile art. 7 din Legea  

nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, statul a instituit măsuri 

de promovare a activităţii întreprinderilor nominalizate, şi anume: controlul de 

stat al întreprinderilor mici şi mijlocii, pe parcursul a 3 ani de la înregistrarea lor 

de stat, poartă caracter consultativ, cu excepţia infracţiunilor penale, și controlul 

financiar-fiscal de fond se efectuează o singură dată într-o perioadă de 3 ani. 
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Prin adoptarea Legii nr. 131/2012 cu privire la controlul de stat asupra 

activităţii de întreprinzător, s-a asigurat consolidarea cadrului juridic şi 

instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de 

întreprinzător. 

Mai mult decât atât, în art. 3 din legea prenotată sunt stipulate principiile 

fundamentale ale controlului, şi anume: prevenirea încălcării legislaţiei prin 

aspectul consultativ al controlului; obiectivitate şi imparţialitate la planificarea şi 

desfăşurarea controlului de stat, la întocmirea documentelor aferente controlului 

şi dispunerea de măsuri şi sancţiuni; proporţionalitate a controlului şi 

oportunitate la iniţierea lui - recurgerea la control, în baza evaluării riscurilor, 

doar în cazul când acesta este absolut necesar pentru realizarea funcţiilor 

autorităţii de control şi doar în cazul când au fost epuizate alte modalităţi de 

verificare a respectării legislaţiei de către persoanele supuse controlului; dreptul 

de a contesta orice fapt sau orice act al inspectorului şi de a repara prejudiciul 

cauzat etc. 

Prin urmare, cadrul normativ conţine pârghii eficiente de protejare a 

persoanelor supuse controlului, inclusiv a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, 

precum şi de evitare a abuzurilor din partea organelor de control. 

Ținând cont că proiectul de act normativ prenotat are impact asupra 

activităţii de întreprinzător urmează a fi efectuată analiza impactului de 

reglementare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi cu cele ale 

Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor 

de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019. 

Pornind de la cele expuse, considerăm nejustificate și irelevante 

argumentele aduse de autor și relatăm că inițiativa legislativă nu se susține. 

 

Concomitent, menționăm că proiectul conține și alte dificiențe și 

neconcordanțe de ordin tehnic și/sau conceptual. 

La proiectul de lege: 

La art. l cu privire la stabilirea moratoriului începând cu 1 ianuarie 2020, 

se remarcă că actele normative produc efecte juridice din momentul intrării lor în 

vigoare. Drept pentru care, urmează a fi revizuit acest aspect. 

Referitor la propunerea de la art. 4 alin. (1), comunicăm că aceasta 

coincide cu normele statuate la art. 27 alin. (l) din Legea nr. 131/2012 privind 

controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. 

În subsidiar, subliniem că în tot cuprinsul proiectului, denumirea 

Ministerului Economiei şi Infrastructurii urmează a fi ajustată. 

La art. 5 normele urmează să fie revizuite, întrucât conform denumirii 

articolului acesta vizează „Prelungirea termenului de suspendare a controalelor”, 

iar conţinutul acestuia este dedicat perioadei de suspendare a controalelor de stat 

la întreprinderile micro, mici şi mijlocii. 
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În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea  

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, denumirea articolului exprimă 

succint obiectul de reglementare. 

În contextul celor expuse mai sus, proiectul urmează să fie revizuit şi 

ajustat conform regulilor elaborării proiectelor actelor normative, prevăzute în 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 

 

 




