Comentarii
la obiecţiile şi propunerile pe marginea proiectului
de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XVI din 30.07.2001
și proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului
Organele cointeresate
Ministerul Justiției
(scr. nr.03/7928 din
23.08.2013)

Obiecţii şi propuneri
La pct.3 amendamentele la art.7 alin. (2) lit. a) şi c) de exclus, deoarece
sunt inutile deoarece din moment ce este admis serviciul e-licenţiere nu
este necesar de a fi precizată procedura respectivă la oricare etapa de
perfectare a licenţei. In cazul respectiv necesită a fi stabilită o formulare
generală că se admite prin "procedura e-licenţiere"

Rezultatul examinării
1) Se accceptă. Se propune următoare formulare în sensul
obiectat: se completează art. 7 alin. (2) cu lit. a1):
eliberează, prelungește și reperfectează licențele, prin
utilzarea serviciului e-licențiere
Specificul softului ,,e-licentiere permite recepționarea
doar a declarațiilor privind eliberarea/prelungirea
licențelor și a cererilor de reperfectare.

La pct.4 modificările la art.8 alin.(1) lit.a) pct.22) şi 26), potrivit normelor
tehnicii legislative, necesită a fi operate amendamentele în redacţia
actuală prin omiterea, substituirea sau introducerea unor cuvinte, deoarece
punctele respective nu se modifică în mod substanţial.
Formula de amendare "se introduce" necesită a fi substituită cu sintagma
"se completează".

2) Se acceptă parțial. Se substituie sintagma „se
introduce” cu sintagma “se completează”.
În rest nu se accept pe motiv al intenției de a se oferi
formularea clară și înțeleasă a denumirii genului.

La pct.3, în art.7 trebuie stabilită competenţa Camerei de licenţiere
referitor la activitatea serviciului „e-licentiere”.

3) Se acceptă. Vezi propunerea de la pct. 1) al rezultatului
examinării.

La pct.4, art. 8 alin. (1) lit. a) pct.10) şi pct.20), deoarece se modifică, în 4) Se acceptă parțial. La pct.4, art. 8 alin. (1) lit. a) pct.10)
mod substanţial, necesită a fi expus într-o nouă formulare.
de expus în următoarea redacţie: ,,importul şi/sau
depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar
şi/sau a fertilizanţilor”.
La pct.4, art. 8 alin. (1) lit. a) pct.20) propuneri de
completare și modificare nu au fost formulate.
La pct.5, completarea la art.9 alin.(3) nu este justificată în nota 5) În prezent mențiunile formulate la art. 9 alin. (3) sunt
informativă a proiectului.
prevăzute de legile sectoriale, ce reglementează genuile
de activitate în particular.
La pct.6, completarea propusă la art.10
Alin.(2) lit.b) cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul
"e- licenţiere" urmează a fi corelată cu sintagma din redacţia actuală "cu
excepţia celor stabilite spre verificare prin procedura ghişeului unic" în

6) Nu se acceptă. La dosarul de licențiere se anexează
decizia de înregistrare, care nu poate fi verificată prin
intermediul Ghișeului Unic. actele care pot fi verificate
prin intermediul ghișeului unic sunt prevăzute de H.G.
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vederea excluderii dublajului de reglementare.

Rezultatul examinării
1068/2008 cu privire la implementarea ghișeului inic la
Camera de Licențiere.

Formula de amendare "articolul se completează cu alin.(22) şi alin.(51)"
necesită a fi expusă, în mod separat în două diviziuni, concretizîndu-se, că
după alin.(21) se completează cu un nou alin.(22) cu următorul cuprins şi
după alin.(5) se completează cu nou alin.(51) cu următorul cuprins.
De la completarea propusă la alin.(22) necesită a fi exclusă expresia
"procedură cu valoare juridică echivalentă celor prevăzute de prezenta
lege, deoarece este de prisos, or serviciul e-licenţiere este stabilit de
aceasta lege. Tot aici, necesită a fi descifrată formula "în regim de 24/7",
care nu este clară.
La amendamentele alin.(6)-(8), art.14 alin.(3), (6)-(7) (pct.8), art.15
alin.(3) (pct.9) necesită a fi exclusă completarea cu sintagma "inclusiv
prin intermediul serviciului "e-licenţiere"", deoarece aceasta este inutilă şi
poate genera riscuri de interpretare pentru elucidarea tuturor modalităţilor
de prezentare. In cazul menţinerii acestora amendamente, completările la
art.14 alin.(3), (6)-(7) (pct.8) urmează a fi integrate într-un singur punct în
vederea excluderii dublajului.

7) Se acceptă. La art. 10, după alin. (21 ) se
completează cu un nou alin.(22) cu următorul
cuprins: „Pentru obţinerea, prelungirea sau
reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului elicenţiere, conducătorul întreprinderii sau organizaţiei
ori persoana împuternicită de aceasta sau persoana
fizică, în regim on-line (permanent), vor accesa siteul autorităţii de licenţiere”.
După alin. (5) se completează cu un nou alin. (51) cu
următorul
cuprins:
„Declaraţia
de
eliberare/prelungire a licenţei depusă prin intermediul
serviciului „e-licenţiere”, este confirmată de
borderoul, expediat solicitantului/titularului prin
poşta electronică, ce va conţine numărul şi data
înregistrării acesteia”.

Pct.7 de exclus, deoarece efectul completării respective rezultă din 8) Nu se acceptă. Formularea este necesară din
reglementarea actuală şi stipularea ei reprezintă riscuri de stabilire a perspectiva punctării și valorificării serviciului "eobligaţiei particulare că reglementarea respectivă se aplică şi în cazul licenţiere".
utilizării serviciului "e-licenţiere".
Pct.8
Amendamentul de la pct.11 de justificat în nota informativă a proiectului
cu calculele corespunzătoare referitor la stabilirea taxei pentru eliberarea
licenţei pentru genurile respective de activitate în cuantum de 3250 lei, în
condiţiile în care activitatea de întreprinzător nu trebuie să suporte
cheltuieli nejustificate. Iar preţul serviciilor publice urmează să fie
argumentate prin costurile suportate pentru prestarea acestora.

9) Nu se acceptă. Prin Legea nr.176 din 15.07.2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XVdin 30
iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător a fost comisă, probail o
omisune tehnică, taxa de licenţă pentru genul prevăzut la
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Rezultatul examinării
art. 8 alin. (1) lit. a) pct.4), astfel că nu se intervine cu
suprataxări, ci doar se corijează o greșeală.

La art.II menţionăm, că sintagma "acte departamentale" necesită a fi 10) Se acceptă.
substituită cu sintagma de "acte normative departamentale" potrivit art.25
din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale şi Hotărîrii Guvernului nr.1104 din 28 noiembrie 1997 cu privire la
modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor
normative departamentale.
De asemenea, în corespundere cu actele normative prenotate, atribuţia de
elaborare, modificare şi aprobare a actelor normative departamentale în
conformitate cu legile, revine autorităţilor care le-a adoptat. Prin urmare,
obligaţia de ajustare a actelor normative departamentale în corespundere
cu legea respectivă urmează să revină autorităţilor corespunzătoare.
Subdiviziunile proiectului necesită a fi numerotate potrivit art.32 din
Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, care
prevede că articolul poate fi compus din alineate numerotate cu cifre
arabe, luate între paranteze şi poate avea diviziuni, însemnate, de regulă,
cu litere latine mici şi o paranteză.
La proiectul Hotărîrii
In conformitate, cu art.102 din Constituţie care stabileşte, că hotărîrile 11) Se acceptă.
Guvernului se adoptă întru organizarea executării legilor, proiectul
urmează a fi promovat după aprobarea şi intrarea în vigoare a proiectului
de Lege cu privire la modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30
iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător.
Potrivit normelor tehnicii legislative luna adoptării actului normativ
urmează a fi indicată cu litere. Sursa publicării Hotărîrii Guvernului nr.
710 din 26 septembrie 2012 urmează a fi indicată după cum urmează:
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.205-207, art 766".
La pct.2 spct.1) necesită a fi exclusă referinţă la Hotărîrea Guvernului 710

12) Nu se acceptă. Schema de încadrare a instituției
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din 26 septembrie 2012 privind salarizarea personalului care efectuează
prevede și unități salariate de personal tehnic.
deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a
procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
deoarece aceasta nu se referă la salariaţii Camerei de Licenţiere.
Subdiviziunile punctelor proiectului necesită a fi numerotate potrivit
art.56 din Legea nr.317-XV 18 iulie 2003, care stabileşte că punctele se
divid în subpuncte, care se numerotează cu cifre arabe şi o paranteză şi
pot avea diviziuni numerotate cu litere latine şi o paranteză.
În corespundere cu art.20 al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 şi
art.37 al Legii nr.317 nr.317-XV 18 iulie 2003, notele informative ale
proiectului urmează a fi completate cu fundamentarea economică
financiară,
De asemenea, potrivit art.21 din Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001
şi art.38 din Legea nr.317 nr.317-XV 18 iulie 2003, proiectul urmează a fi
coordonat cu Camera înregistrării de stat, Consiliul Concurenţei,
Cancelaria de Stat (Centrul de Guvernare Electronică), Ministerul Muncii,
Protecţei Sociale şi Familiei. Totodată, în conformitate cu pct. 5 din
Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a
expertizei anticorupţie proiectelor de acte legislative şi normative, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23 august 2006, proiectul urmează
a fi remis Centrului Naţional Anticorupţie, pentru a fi supus expertizei
anticorupţie
In plus, ţinînd cont de faptul că proiectul are impact asupra activităţii de
întreprinzător urmează a fie examinat de grupul de lucru al Comisiei de
Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Centrul Național
Anticorupție
(scr.nr.06/2918 din
20.08.2013)

La proiectul de lege.
Pct.6 al art. I prevede:„art.10 alin. (51) Declarația de eliberare/
prelungire a licenței depusă prin intermediul serviciului „e-licențiere”,
este confirmată de borderoul ce va conține numărul și data înregistrării
acesteia”. Astfel, autorii propun reglementarea separată a situației în care
declarația este depusă prin intermediul serviciul „e-licențiere”. Iar în ceea
ce privește borderoul acestei declarației nu este clar cum solicitantul va
primi vreo confirmare a înregistrării declarației. Or, aplicarea prin
analogice a prevederilor alin.(5) nu poate fi justificată, deoarece autorii
delimitează/reglementează aceste două situații în mod separat.

13) Nu se prevăd
implementarea H.G..

cheltuieli

suplimentare

la

14) Proiectul a fost remis tuturor instituțiilor interesate ale
statului, inclusiv și CNA.

15) AIR proiectului și proiectul propriu zis au fost
examinate la Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru
reglementarea activităţii de întreprinzător și avizate
pozitiv.
16) Se acceptă. (vezi pct. 7 alin. 2 al Rezultatului
examinării). Alin. (51) cu următorul cuprins:

„Declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei depusă
prin intermediul serviciului „e-licenţiere”, este
confirmată de borderoul, expediat
solicitantului/titularului prin poşta electronică, ce va
conţine numărul şi data înregistrării acesteia”.
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Recomandarea: Propunem autorii de a completa alin. (51) cu prevederi ce
va stipula modalitatea confirmării pentru solicitant a înregistrării
declarației de eliberare/prelungire a licenței depuse prin intermediul
serviciului „e-licențiere”.

Rezultatul examinării
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