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NOTA INFORMATIVĂ 

privind proiectul de modificare a unor acte normative 

 

Proiectul de amendamente vine să implementeze câteva acțiuni prevăzute în „Foaia de parcurs pentru 
impulsionarea procesului de digitizare a economiei naționale și dezvoltare a comerțului electronic”, aprobată 
în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în iulie 2020. În scopul atingerii unui impact maxim în 
termen scurt, (după colectarea propunerilor celor 118 membri ai CE) au fost prioritizate câteva obiective ce ar 
stimula interacțiunea digitală Guvern-Business (G2B), Business-Business (B2B), Business-Consumator (B2C), 
primul fiind Facilitarea interacțiunii la distanță și promovarea serviciilor digitale pentru mediul de afaceri 
(detalii la consecon.gov.md).  

Amendamentele propuse în proiect vin în realizarea acestui obiectiv, dar mai sunt și de o necesitate absolut 
urgentă, mai ales ținând cont de înrăutățirea situației pandemice. Proiectul de amendamente a fost elaborat 
de Ministerul Economiei și Infrastructuri în colaborare cu Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru cu 
suportul experților oferiți de Grupul Băncii Mondiale/IFC, BERD, USAID, GIZ.  

Proiectul vizează ajustarea corespunzătoare a circa 30 de acte legislative pentru depășirea constrângerilor 
existente  care limitează posibilitățile de interacțiune digitală,  este susținut de cele mai mari și reprezentative 
asociații de afaceri din țară. Proiectul a trecut toate avizările necesare în Guvern (conform procedurilor).  

Deși inițial intenționam să parcurgem calea obișnuită prin Guvern, în circumstanțele politice actuale proiectul  
nu a putut fi promovat din inițiativa Guvernului. Depășirea consecințelor crizei pandemice COVID19 necesită 
aplicarea unor măsuri legislative rapide și respectiv am decis să remitem proiectul pentru considerațiunea 
Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe. 

Prin promovarea urgentă a acestui proiect de lege de pe platformă parlamentară, se va reuși oferirea unui 
răspuns tehnologic prompt și adecvat în condițiile crizei pandemice și valorificarea fără întârziere a avantajelor 
interacțiunii la distanță, conform practicilor devenite o normă în majoritatea statelor avansate tehnologic.  

Principalele prevederi din proiect vin să soluționeze următoarele impedimente în dezvoltarea economiei și 
reducerea riscurilor de contaminare pentru cetățeni: 

 
Impedimente Soluții propuse sub formă de amendamente 

Legislația prevede unele 
proceduri la înregistrarea 
afacerilor care nu permit 
interacțiunea la distanță. În 
contextul pandemiei, când mulți 
investitori sau chiar întregi 
instituții de stat sunt plasate în 
regim de carantină, înregistrarea 
afacerilor, modificarea 
documentelor de constituire și 
lichidarea afacerilor dacă nu 
sunt permise la distanță pot 
periclita activități importate de 
afaceri. Totodată sunt ratate 
oportunități importate de 
atragere a investițiilor. 

Sunt propuse amendamente prin care se exclud anumite proceduri 
(autentificarea documentelor etc.) care obligă vizita fizică a 
antreprenorilor la ASP și sunt incluse prevederi care ar facilita interacțiunea 
la distanță. 
 
Astfel ca să fie posibilă conform legii înregistrarea și modificarea 
documentelor la distanță cu utilizarea semnăturii electronice avansate 
calificate. 
Proiectul a fost susținut de ASP și AGE. 
 
Se propun modificări la următoarele legi:  
- Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni,  
- Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată,  
- Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice 

și a întreprinzătorilor individuali,  
- Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 
 

Legislația în vigoare în mai 
multe domenii nu permite 
utilizarea interacțiunii la 
distanță, chiar și în cazul când 
persoanele au semnături 
electronice avansate calificate 
echivalate cu cele olografe 

Sunt propuse mai multe amendamente legislative care ar ajuta cu 
implementarea și impunerea normelor prevăzute în Legea nr. 91 privind 
semnătura electronică și documentul electronic, care obligă acceptarea 
documentelor semnate cu semnătura electronică avansată calificată, atât în 
sectorul public, cât și în unele domenii importate pentru afaceri (ex. utilități 
publice). Adițional se propune semnarea contractului de muncă electronic 
nu doar în cazul muncii la distanță, dar și în celelalte cazuri. 
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conform Legii nr. 91. Mai mult 
ca atât, practic toate deciziile și 
interacțiunile din partea 
autorităților publice sunt 
exprimate prin documente pe 
hârtie, ceea ce necesită vizite și 
riscuri în cazul pierderii 
documentelor sau în cazul 
plasării în regim de carantină a 
autorităților publice sau 
agenților economici.  
 
 

Se propun modificări la următoarele legi:  
- Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998  
- Legea privind administrația publică locală nr. 436/2006  
- Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007  
- Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008  
- Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător nr.160/2011  
- Legea privind administrația publică centrală de specialitate nr. 98/2012  
- Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.303/2013 
- Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic 

nr.91/2014  
- Legea privind achizițiile publice nr.131/2015  
- Legea cu privire la energia electrică nr.107/2016  
- Legea cu privire la gazele naturale nr.108/2016  
- Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018  
- Codul Muncii al Republici Moldova nr. 154/2003 

1. Toți operatorii de date cu 
caracter personal (agenți 
economici și instituții ale 
statului) sunt obligați să se 
notifice și înregistreze la 
Centrul Național de Protecție a 
Datelor cu Caracter Personal 
(CNPDCP). În multe cazuri chiar 
și pentru companii mari cu 
investiții străine aceasta poate 
dura luni întregi. În UE această 
practică a fost exclusă deoarece 
frâna drastic dezvoltarea 
tehnologiilor și afacerilor.  
 
2. Legislația cu privire la 
protecția datelor cu caracter 
personal obligă obținerea 
consimțământului persoanelor 
doar în două forme – scrisă sau 
semnată cu semnătura 
electronică avansată calificată. 
În UE sunt permise o 
multitudine de forme și 
modalități, deoarece în caz 
contrar sunt afectate sau chiar 
imposibile anumite afaceri și 
activități. 

Sunt propuse amendamente care exclus obligația de notificare și autorizare 
la CNPDCP, ceea ce corespunde legislației UE. 
Adițional, se introduce o gamă largă de posibilități de manifestare a 
consimțământului persoanelor pentru prelucrarea datelor, care la fel sunt 
exact în corespundere cu legislația UE. 
 
Prin urmare, proiectul propune amendamente punctuale menționate supra 
la următoarele legi:  
- Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;  
- Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122/2008; 
- Codul contravențional aprobat prin Legea nr. 218/2008;  
- Codul civil al Republicii Moldova;  
- Legea cu privire la informatică nr. 1069/2000; 
- Legea privind comerțul electronic nr. 284/2004;  
- Legea privind protecția consumatorilor nr. 105/2003;  
- Legea privind comunicațiile electronice nr. 241/2007;  
- Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului nr. 308/2017;  
- Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de 

întreprinzător nr. 160/2011;  
- Legea cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 

263/2005;  
- Legea privind semnătura electronică și documentul electronic nr. 

91/2004;  

- Legea cu privire la schimbul de date și interoperabilitate nr. 142/2018 

 

Prin urmare, solicităm suportul membrilor Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe pentru a 
continua discuțiile pe platforma parlamentară asupra acestui pachet pentru digitizare, în vederea definitivării 
acestuia și promovării cât mai rapide spre adoptare și aplicare în viață.  


