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     Aprobat  

                                                            prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat de către  dl Dumitru Alaiba (inițiativa legislativă nr. 199 din 

24 august 2021), deputat în Parlament, și comunică susținerea acestuia, fiind 

formulate unele propuneri de ajustare. 

La art. 1 – la Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, luând în 

considerare faptul republicării legii, urmează a fi modificată sursa republicării: 

„republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 372-382, 

art. 341)”. Suplimentar, urmează a fi modificat articolul supus modificării, și 

anume articolul 33, substituit cu articolul 31.  
 

La art. 2 – modificarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, în 

privința completărilor propuse la art. 20 alin. (8) – se recomandă să se excludă 

ultima frază, fiind păstrată doar prima propoziție din textul propus pentru 

completare. În primul rând, clarificarea modului de utilizare și prioritizare a 

dosarelor pe purtător de hârtie și dosarelor electronice nu ține de obiectul și 

scopul proiectului propus, dar din altă perspectivă, însăși admiterea posibilității 

ca unele dosare să există în două forme în mod simultan riscă să creeze 

interpretări și practici abuzive. Astfel, se recomandă ca art.20 alin.(8) să fie 

completat doar cu propoziția: „Dosarele cadastrale se formează și se țin prioritar 

în mod electronic.” 
 

La art. IV. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002  – în acest 

sens urmează a fi introduse următoarele modificări redacționale.  

Referitor la art. 227 alin. (3), cu privire la excluderea cuvintelor „și 

semnătura lichidatorului”, menționăm  că din varianta actuală a acestui alineat 

rezultă că în registrul de publicitate se înscriu numele, domiciliul, numărul 

actului de identitate, numărul de identificare de stat personal (IDNP) al 

lichidatorului, precum și semnătura lichidatorului. În cazul în care se vor exclude 

cuvintele „și semnătura lichidatorului”, norma va rămâne imperfectă. De aceea, 

dacă se propune ca în registrul de publicitate să nu figureze semnătura 

lichidatorului, păstrându-se, în același timp, toate datele despre lichidator, 

sugerăm substituirea cuvintelor „și semnătura lichidatorului” cu cuvintele „a 

lichidatorului”.  

Din punct de vedere redacțional, se propune ca la articolul 248 alineatul (2), 

textul „autentificării actului de constituire, asociații ei” se fie substituit cu textul 

„aprobării actului de constituire de către toți asociații fondatori, aceștia”.  
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De asemenea, se propune modificarea art. 249 alin. (2) lit. a), prin 

excluderea cuvintelor „sau nu este autentificat notarial”, ceea ce corespunde 

spiritului proiectului.  
 

La art. V, referitor la Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, 

sugerăm  de indicat corect numărul articolului care se supune modificării. 

La articolul 333 alineatul (6) din Legea nr. 105/2003 privind protecția 

consumatorilor, litera a) se abrogă. 

 

Art. VI. –  Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003:  

La punctul 1, articolul 1 noţiunea ,,în forma scrisă” propunem să fie 

modificată și expusă în următoarea redacţie: 

,,Forma scrisă – orice informație (certificat, document, contract) expusă în 

scris cu litere, cifre, semne grafice scris olograf pe suport de hârtie, precum şi 

primit prin fax, poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare, inclusiv 

electronică sau în alt mod ce permite citirea informaţiei.”. 

Punctul 2, articolul  48 alin. (1) la final sinatgma ”ambele semnate de 

angajator” se înlocuiește cu sintagma ” semnate de angajator, cu semnătură 

electronică sau semnătură olografă”. 

La punctul 3, modificările ce vizează art. 56 alin. (3), propunem de 

reconsiderat și de expus în următoarea redacție: 

„(3) Contractul individual de muncă se semnează̆ de către părți: 

a) cu semnătură olografă – în două exemplare, dintre care un exemplar se 

înmânează salariatului, iar celălalt se păstrează̆ la angajator; sau 

b) cu semnătură electronică avansată calificată – în cazul în care părțile 

contractului individual de muncă, au convenit încheierea acestuia prin schimbul 

de documente electronice.”. 

Suplimentar, la art. 210 alin. (2) al Codului muncii, după cuvintele „sub 

semnătură” să se completeze cu cuvintele „sau prin orice modalitate care permite 

confirmarea recepţionării”. 
 

La art. IX. care se referă la modificări pentru articolul 10 din Legea privind 

administrația publică locală nr. 436/2006, luând în calcul prevederile Legii 

nr. 91/2014 cu privire la semnătura electronică și documentul electronic, însăși 

persoanele fizice din cadrul unei persoane juridice aplică semnătura electronică, 

totodată autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să facă uz anume de 

„semnătura electronică avansată calificată”, pentru corelare mai bună cu legea 

menționată se propune de reformulat prima propoziție din alineatul (4) și de a o 

expune în următoarea redacție: „Autoritățile publice locale sunt obligate să se 

asigure că persoanele cu funcție de răspundere din cadrul acestora dețin și 

utilizează, în exercitarea funcțiilor, semnătura electronică avansată calificată.”.  

La art. X. – Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, 

punctul 2 propunem de perfecționat din punct de vedere redacțional și de expus 

în următoarea redacție: 
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„2. La articolul 16 alineatul  (3), cuvintele „autentificării notariale a actului 

de constituire, fondatorii societății” se substituie cu cuvintele „aprobării actului 

de constituire de către toți fondatorii, aceștia”.  
 

La art. XI. – Legea nr.  220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor 

juridice și a întreprinzătorilor individuali se propune o serie de modificări atât 

din ordin redacțional, cât și de conținut.  

Punctul 1 propunem de reconsiderat și de expus în următoarea redacție: 

„1. La articolul (4): 

Alineatele (1) și (11) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor 

individuali, înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise 

în Registrul de stat și acordarea serviciilor de către organul înregistrării de stat se 

efectuează conform taxelor aprobate de către Guvern, care se achită prin 

utilizarea Serviciului guvernamental de plăți electronice. 

(11) Pentru înregistrarea de stat a organizațiilor necomerciale, constituite în 

conformitate cu Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, a 

modificărilor în actele de constituire ale acestora și în Registrul de stat, nu se 

percepe taxă.”. 

Propunerea de expunere în redacție nouă a alin. (1) are drept scop aducerea 

legii în cauză cu dispozițiile art. 43 alin. (2) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și art. 32 alin. (4) din Legea 

nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, care stabilesc 

competența Guvernului de aprobare a tarifelor pentru serviciile publice prestate 

de instituțiile publice din sfera sa de competență.  

Coroborat cu această propunere, considerăm necesar de abrogat și Anexa 

(„Taxele pentru înregistrarea de stat și serviciile prestate de către Agenția 

Servicii Publice”) la Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a 

persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali. În această ordine de idei, 

propunem ca pct. 12 din art.  XI să fie expus în următoarea redacție: 

„... Anexa la lege se abrogă.”. 

Prin urmare, în scopul aducerii în concordanță cu modificările respective, 

Guvernul va aduce modificările de rigoare în Hotărârea Guvernului nr. 966/2020 

cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, prin 

completarea  Nomenclatorului serviciilor prestate de către ASP și tarifelor la 

acestea cu serviciile de înregistrare de stat.  

În privința excluderii din modificarea propusă de către autorul inițiativei 

legislative, la articolul 4 alineatul (1), a cuvintelor „sau prin virament”, 

menționăm că aceasta se întemeiază pe dispozițiile pct. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți 

electronice (MPay). Conform actului normativ respectiv, entitățile 

guvernamentale, inclusiv Agenția Servicii Publice, în calitate de organ de 

înregistrare de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, au 

obligația de a utiliza în mod exclusiv serviciul MPay pentru încasarea plăților în 
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procesul prestării serviciilor. În aceiași ordine de idei, menționăm că pct. 35 din 

Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului MPay, 

prevede că încasarea plăților prin intermediul serviciului MPay poate fi 

efectuată: prin carduri de plată, prin sisteme automatizate de deservire la distanță 

bancare ți nebancare și prin numerar, cu utilizarea instrumentelor de plată ale 

prestatorilor de servicii de plată, fiind astfel posibilă și plata prin „virament 

bancar” 
 

Se propune revizuirea conținutului redacției propuse la punctul 2 al 

articolului XI și, respectiv, expunerea acestuia în următoarea redacție: 

„2. La articolul 7: 

alineatul (1): 

literele a) – c) vor avea următorul cuprins: 

„a) cererea de înregistrare, semnată de fondator desemnat prin hotărârea de 

constituire sau, după caz, de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de 

constituire. Modelul cererii de înregistrare împreună cu instrucțiunile de 

completare a cererii sunt aprobate de organul înregistrării de stat și plasate pe 

pagina web oficială a acestuia. 

În cazul în care persoană juridică intenționează să desfășoare activitatea în 

un anumit domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară, pe propria 

răspundere, faptul deținerii unui aviz/aprobării prealabile/decizii din partea 

autorității competente privind constituirea acesteia; 

b) hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în 

funcție de forma juridică de organizare, aprobate de către toți asociații fondatori;  

c) declarația pe propria răspundere privind beneficiarul efectiv/beneficiarii 

efectivi ai persoanei juridice, în conformitate cu Legea nr. 308/2017 cu privire la 

prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, după modelul 

aprobat de organul înregistrării de stat și plasată pe pagina web oficială a 

acestuia.” 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Dacă pentru înregistrarea unei persoane juridice legea prevede 

necesitatea deținerii unui aviz sau a aprobării prealabile din partea unei autorități 

publice competente, organul înregistrării de stat verifică acordarea avizului 

respectiv sau obținerea aprobării solicitantului prin schimbul de date în regim 

automatizat cu organul emitent respectiv.” 
 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice cu investiții străine, 

suplimentar documentelor prevăzute la alin.(1), se depun următoarele 

documente:  

a) extrasul din registrul comerțului din țara de origine a persoanei juridice 

străine sau un document echivalent care conține datele de identificare ale 

persoanei juridice străine; 

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine.”; 
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se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

“(5) Procesarea de către organul înregistrării de stat a cererii de înregistrare 

are loc după achitarea de către solicitant a taxei de înregistrare. Organul 

înregistrării de stat consideră achitată taxa de înregistrare în momentul imediat 

următor efectuării de către solicitant a plății acesteia, fapt comunicat de către 

Serviciul guvernamental de plăți electronice printr-o notificare privind efectuarea 

completă a plății.” 
 

Suplimentar, din punct de vedere al tehnicii legislative și a cerințelor 

aplicabile actelor normative se propune expunerea punctului 3 din articolul XI în 

următoarea redacție: 
 

„3. La articolul 8: 

alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

„(1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat 

şi: 

a) se transmit organului înregistrării de stat în format electronic, prin 

intermediul sistemelor informaționale dedicate, sub formă de documente 

electronice cu semnătura electronică avansată calificată, eliberată în condițiile 

Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic și 

actelor normative subsecvente acesteia; sau 

b) se depun la organul înregistrării de stat pe suport de hârtie; sau 

c) se expediază organului înregistrării de stat pe suport de hârtie, prin 

scrisoare recomandată.  

(2) Documentele pentru înregistrarea de stat se transmit/depun/expediază 

organului înregistrării de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, 

împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege sau prin 

împuternicire de reprezentare ce se conține în Registrul împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii electronice. În cazul în care solicitantul 

acționează prin reprezentant la setul de documente pentru înregistrarea de stat, se 

anexează copia procurii persoanei împuternicite. În cazul în care solicitantul 

acționează prin reprezentant desemnat prin împuternicire de reprezentare în baza 

semnăturii electronice, verificarea existenței și valabilității împuternicirii de 

reprezentare în baza semnăturii electronice se realizează prin intermediul 

sistemului informațional destinat ținerii Registrului împuternicirilor de 

reprezentare în baza semnăturii electronice”;  
 

se completează cu alineatele (21) și (22) cu următorul cuprins: 

„(21) Documentele necesare pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice 

cu investiții străine, eliberate de autoritățile competente din țara de origine a 

persoanei juridice străine, vor fi traduse în limba de stat și vor fi supuse 

procedurii de supralegalizare sau de apostilare, după caz, în modul stabilit. 

Supralegalizarea sau apostilarea nu se cere în cazurile prevăzute în tratatele 

internaționale cu privire la asistența juridică şi raporturile juridice în materie 
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civilă, familială şi penală la care Republica Moldova este parte. Lista tratatelor 

respective este plasată pe pagina web a organului înregistrării de stat. 

(22) Solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic copiile scanate 

de pe documentele necesare pe suport de hârtie pentru fi anexate la cerere. În 

acest caz copiile respective urmează a fi certificate de către solicitant prin 

aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, eliberată în condițiile Legii 

nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic și actelor 

normative subsecvente acesteia.” 
 

La punctul 4 al Articolului XI, din punct de vedere redacțional, se propune 

reformularea propoziției propuse spre introducere la alineatul (7) din articolul 9, 

după cum urmează: “În cazul în care documentele pentru înregistrarea de stat se 

depun de către solicitant în condițiile art. 8 alin.(1) pct.1) sau 3), solicitantul este 

obligat să verifice disponibilitatea denumirii până la depunerea efectivă a 

documentelor.”.   
 

Se propune înlocuirea sintagmei “în forma electronică” cu sintagma “în 

format electronic”, iar sintagma „a rigorilor stabilite de lege cu privire la 

documentul electronic” cu sintagma “a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind 

semnătura electronică și documentul electronic” din punctul 10 al Articolului XI 

în sensul prevederilor Legii nr. 91/2014 privind semnătura electronică și 

documentul electronic. Conform propunerilor anterioare, pct. 5 propunem de 

perfecționat sub aspect redacțional și de expus în următoarea redacție: 

„5. Articolul 12: 

la alineatul (2), propoziția a doua va avea următorul cuprins: „Modalitatea 

perfectării și depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat a sucursalelor 

persoanei juridice străine este cea prevăzută în art.8, iar procedura înregistrării 

lor este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu 

particularitățile specificate în Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 și 

Legea nr. 81/2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător.”; 

la alineatul (3): 

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) cererea de înregistrare, semnată de administrator sau, după caz, de o altă 

persoană împuternicită prin hotărârea organului competent al persoanei juridice. 

Modelul cererii de înregistrare împreună cu instrucțiunile de completare a cererii, 

sunt aprobate de organul înregistrării de stat și plasate pe pagina web oficială a 

acestuia.  

În cazul în care persoană juridică intenționează să desfășoare, în cadrul 

sucursalei sale, activitatea în un anumit domeniu reglementat, în cererea de 

înregistrare se declară, pe propria răspundere, faptul deținerii unui aviz/aprobării 

prealabile/decizii din partea autorității competente privind constituirea acesteia; 

litera d1) se abrogă; 

litera e) se abrogă.”. 

Punctul 6 propunem de reformulat și de expus în următoarea redacție: 

lex:LPLP2004031881
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„6. Articolul 17: 

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) cererea de înregistrare a modificărilor, semnată de fondator sau, după caz, 

de o altă de persoană împuternicită prin hotărârea organului competent al 

persoanei juridice. Modelul cererii de înregistrare împreună cu instrucțiunile de 

completare a cererii sunt aprobate de organul înregistrării de stat și plasate pe 

pagina web oficială a acestuia. 

În cazul în care persoană juridică desfășoară activitatea în un anumit 

domeniu reglementat, în cererea de înregistrare a modificărilor se declară, pe 

propria răspundere, faptul deținerii unui aviz/aprobării prealabile/decizii din 

partea autorității competente;”; 

litera c) se abrogă; 

litera c1) se abrogă; 

litera d) se abrogă.”.  

Punctul 7 propunem de reformulat și de expus în următoarea redacție: 

„7. La articolul 18 alineatul (1) litera c) va avea următorul cuprins: 

„a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activității, semnată de 

administrator sau, după caz, de o altă de persoană împuternicită prin hotărârea 

organului competent al persoanei juridice. Modelul cererii de înregistrare 

împreună cu instrucțiunile de completare a cererii sunt aprobate de organul 

înregistrării de stat și plasate pe pagina web oficială a acestuia. 

În cazul în care persoană juridică desfășura activitatea în un anumit 

domeniu reglementat, în cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării 

activității se declară, pe propria răspundere, faptul deținerii unui aviz/aprobării 

prealabile/decizii din partea autorității competente;”; 

litera c) se abrogă.”. 
 

La art. XV, privind modificarea Codului contravențional nr. 218/2008: 

La pct. 4, cu scop redacțional, dispoziția necesită a fi reformulată, în scopul 

expunerii că la art. 401 alin. (1), după textul „art. 3133,” se completează cu textul 

„art. 3137,”. 
 

La art. XVI, în contextul implementării unei soluții noi de identitate 

electronică mobilă, se propune excluderea completării propuse la anexa nr. 2 a 

Legii nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare. Soluția de identitate electronică 

mobilă, care urmează a fi implementată până la finele anului 2021, pe lângă 

faptul că simplifică obținerea și utilizarea semnăturii electronice, are menirea de 

a simplifica procesul de stabilire a identității persoanei (solicitant al semnăturii 

electronice), și de depunere a cererii de certificare a cheii publice. Având în 

vedere că efortul operațional pentru activitățile respective este unul relativ redus 

sau conex altor servicii prestate, considerăm că nu se impune necesitatea 

perceperii unor tarife pentru acestea. 
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În acest sens, propunem completarea articolului 8 alineatul (1) din 

Legea nr. 242/2010 cu privire la taxele consulare cu litera y) cu următorul 

cuprins: 

„y) la verificarea identității persoanei și transmiterea cererii de certificare a 

cheii publice la prestatorul de servicii de certificare din Republica Moldova, în 

numele persoanei verificate, cu scopul obținerii semnăturii electronice”. 
 

La art. XVII, ce vizează modificarea Legii nr. 133/2011 privind protecția 

datelor cu caracter personal, punctul 1 prima propoziție va avea următorul 

cuprins: 

,,1. În articolul 3: 

Noțiunea ,,consimţământul subiectului datelor cu caracter personal” va 

avea următorul cuprins:  

,,consimțământul subiectului de date cu caracter personal - înseamnă orice 

manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a 

subiectului de date prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o 

acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie 

prelucrate;” 
 

Punctul  7 va avea următorul cuprins: ,,7. Art. 231 și art. 28 se abrogă.”  
 

La art. XIX. care se referă la modificări pentru articolul 34 din Legea 

privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98/2012, luând în calcul 

prevederile Legii nr.91/2014 cu privire la semnătura electronică și documentul 

electronic, însăși persoanele fizice din cadrul unei persoane juridice aplică 

semnătura electronică, totodată autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să 

facă uz anume de „semnătura electronică avansată calificată”, pentru corelare 

mai bună cu legea menționată, de reformulat prima propoziție din alineatul (6) și 

de a o expune în următoarea redacție: „Ministerele și alte autorități 

administrative centrale sunt obligate să se asigure că persoanele cu funcție de 

răspundere din cadrul acestora dețin și utilizează, în exercitarea funcțiilor, 

semnătura electronică avansată calificată”.  

La art. XXI. – modificarea Legii privind semnătura electronică şi 

documentul electronic nr.91/2014 se propun următoarele modificări:  

La punctul 1, recomandăm ca art. 2 să fie completat doar cu noţiunea 

termenului „prestator de servicii de înregistrare”, respectiv, detaliile privind 

categoriile prestatorilor de servicii de înregistrare fiind oportun a fi prevăzute 

într-un articol distinct. Astfel noțiunea de prestator de servicii de înregistrare va 

avea următorul cuprins: 

„prestator de servicii de înregistrare - persoană ce prestează servicii de 

verificare a identității solicitantului, înregistrarea și transmiterea cererii de 

certificare a cheii publice la prestatorul de servicii de certificare din numele 

solicitantului semnăturii electronice.” 

Corespunzător, se propune completarea articolul 29 cu un alineat nou, cu 

următorul cuprins: 
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„(11) Din categoria prestatorilor de servicii de înregistrare, care pot depune 

cererea în numele solicitantului semnăturii electronice, fac parte: 

a) persoane autorizate de prestatorul de servicii de certificare sau cu care 

prestatorul de servicii de certificare are încheiat un acord prin care acestea sunt 

împuternicite să stabilească identitatea solicitantului semnăturii electronice în 

modul stabilit de acordul în cauză; 

b) persoanele care, conform legii, dețin competența: 

- de a recepționa și înregistra cereri pentru eliberare și/sau de a elibera acte 

de stare civilă sau acte de identitate din sistemul național de pașapoarte; sau 

- de a acorda servicii notariale conform Legii nr. 1453/2002 cu privire la 

notariat.” 
 

La punctul  2 cu referire la articolul 4, complementar se propune la alineatul 

(3) lit. c) cuvintele „prin mijloace controlate exclusiv de semnatar” de substituit 

cu cuvintele „la solicitarea exclusivă a semnatarului” 
 

La punctul  3, la alin. (3) propus la art. 6 de completat suplimentar cu o 

frază cu următorul text: 

„Modul de recunoaștere a semnăturilor electronice avansate calificate, 

bazate pe certificate eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, este 

stabilit de Guvern.” 

În aceiași ordine de idei, pentru promovarea obținerii semnăturii electronice 

la distanță propunem completarea articolului cu următorul amendament: 

„Articolul 7 alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

„(5) Cheia privată este utilizată exclusiv de către titular, într-un mod ce 

exclude accesul la ea al altei persoane.”. 
 

La punctul 4, în privința completărilor articolului 11 cu alineatul  (3), pentru 

a claritate mai bună se recomandă reformularea literei b) în următorul mod: 

„b) la semnarea documentelor electronice emise de către sau în raport cu 

autoritățile și instituțiile publice din Republica Moldova, dacă nu este posibilă 

verificarea și validarea tehnică a semnăturilor electronice în cauză de pe teritoriul 

Republicii Moldova cu resursele disponibile ale autorităților și instituțiilor 

publice vizate.” 
 

La art. XXIV. - Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, în privința 

completărilor propuse la art. 65, luând în calcul că Legea nr. 131/2015 nu 

prevede expres dreptul autorităților contractante de a mai solicita documente 

după finalizarea achiziției, dar și pentru a omite posibile abuzuri sau elemente de 

coruptibilitate, se recomandă de exclus ultima propoziție din alineatul (51) 

propus pentru completare, adică de exclus propoziția: „Ulterior, la solicitarea 

autorității contractante, operatorul este obligat să prezinte originalul 

documentelor în cauză”.   

Art. XXVIII. – Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și 

interoperabilitate va avea următorul cuprins: 
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1. La articolul 5 alineatul (2), cuvintele  „și supravegheată de comun acord 

cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal” se exclud; 
 

2. La articolul 6: 

alineatul (10), se completează cu cuvintele ,,și măsurilor necesare în 

corespundere cu legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal”; 

alineatul (11) litera b) va avea următorul cuprins „b) verifică scopul și 

temeiul legal declarat de participant pentru accesarea setului de date solicitat” 

alineatul (11) litera c) și alineatul (13) se abrogă. 
 

3. La articolul 7, alineatul (2) se completează cu litera a)1 cu următorul 

cuprins: ,,a)1 verifică existența scopului și temeiului legal asupra setului de date 

care urmează a fi consumat;” 
 

4. La articolul 11: 

alineatul (2) textul,, doar cu autorizarea prealabilă de către autoritatea 

competentă și de către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal pentru setul de date solicitat” se substituie cu textul ,,în condițiile 

legislației privind protecția datelor cu caracter personal”; 

la alineatul (3), textul ,, și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal” se exclude; 
 

5. La articolul 12, alineatul (5), textul ,,de comun acord cu Centrul Național 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal” se exclude.” 
 

La Art. XXX. textul ,,Art. XXX. Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica 

oficială (republicată la 29.06.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2017, nr. 216-228, art. 349), se modifică după cum urmează:” se substituie cu 

textul ,,Art. XXX. Legea nr. 93/2017 cu privire la statistica oficială (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 216-228, art. 349), se modifică după 

cum urmează:”  
 

La art. XXVII. - Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea 

spălării banilor și finanțării terorismului, pct. 3 va avea următorul cuprins:  
 

3. Articolul 36: 

la alineatul (4), cuvintele ,,alin. (7) și alin. (9) lit. e)” se substituie cu 

cuvintele ,,alin. (5) lit. g)”. 

alineatul (6), va avea următorul cuprins ,,Entitățile raportoare care aplică 

măsurile de precauție în conformitate cu prezenta lege, sau după caz deținătorii 

sistemelor informaționale de stat utilizate, țin evidența accesărilor efectuate, pe o 

perioadă nu mai mică de 2 ani din momentul expirării limitărilor drepturilor 

subiecților de date, conform următoarelor criterii: data accesării, scopul și 

temeiul legal invocat, categoriile de date accesate, termenul de restricționare.”. 
 

La art. XXIX – Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, 

pct.13 propunem de perfecționat redacțional și de expus în următoarea redacție: 
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„13. La articolul 120, alineatul (1) litera (i) va avea următorul cuprins: ,,i) 

semnătura olografă/electronică a colaboratorului autorității publice care a emis 

actul administrativ sau semnătura electronică din partea autorității care a emis 

actul administrativ”. 
 

Având în vedere cele menționate supra, Guvernul susține proiectul de lege 

cu ajustarea corespunzătoare a acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




