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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E n r .

din------------- -----------
Chişinău

Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor 
ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

în scopul realizării prevederilor art, II din Legea nr. 127 din 9 iunie 2016 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind 
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr.193-203, art. 419), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul economiei Octavian Calmîc

Ministrul Agriculturii
şi Industriei Alimentare Eduard Grama

Ministrul Justiţiei Vladimir Cebotari



Aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului 

nr.____din____2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea 
Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-11 din 23 decembrie 1997 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art288), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Pe tot parcursul textului Hotărîrii şi a anexelor acesteia se substituie sintagma 
„agent economic” cu cuvîntul „entitate” la cazul gramatical corespunzător.

1) la punctul 8:
la alineatul întîi după cuvîntul „va” se completează cu textul „asista, la 

necesitate, organul de control abilitat de lege pentru a”, sintagma „care deţin 
licenţe pentru desfăşurarea activităţii în” se substituie cu cuvîntul „din”, 
sintagma „şi va întreprinde acţiunile ce se impun pentru asigurarea unui control 
riguros asupra acestei activităţi” se exclude;

la alineatul doi sintagma „şi agenţii economici licenţiaţi în” se substituie cu 
sintagma „entităţilor din”.

2) Anexa nr.3 Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul 
confecţionării ştampilelor:

La punctul 1 sintagma „Camerei de Licenţiere şi organelor afacerilor 
interne privind” se substituie cu sintagma „autorităţilor publice abilitate de lege 
cu supravegherea şi”, cuvîntul „licenţiaţi” se exclude; 

punctul 2 se abrogă; 
punctul 3 va avea următorul cuprins:
„Controlul asupra respectării cerinţelor de către entităţi pentru activitatea 

de confecţionare şi distrugere a ştampilelor se efectuează în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra 
activităţii de întreprinzător.”; 

punctul 4 se abrogă; 
la punctul 5:
sintagma „organele afacerilor interne au” se substituie cu sintagma 

„organul de control abilitat de lege are”;
la litera a) cuvîntul „licenţiaţi” se exclude;
la litera c) cuvîntul „prezinte” se substituie cu cuvîntul „prescrie”, sintagma 

„licenţiaţi avize privind” se exclude; 
la punctul 6:
cuvintele „licenţiaţi în” se substituie cu cuvîntul „din”; 
la litera a) sintagma „hotărîrile şi” se exclude, sintagma „organelor 

afacerilor interne” se substituie cu sintagma „organului de control”;
la litera b) sintagma „organelor afacerilor interne” se substituie cu sintagma 

„organului de supraveghere şi control”, sintagma „aceste organe” se substituie 
cu cuvîntul „lege”;



la litera c) după sintagma „să prezinte” se introduce sintagma „în cadrul 
controlului”, sintagma „organelor afacerilor interne” se substituie cu sintagma 
„organului de control”; 

la punctul 14:
sintagma „ , cu condiţia ca beneficiarul să dispună de autorizaţia organelor 

afacerilor interne respective” se exclude;
la literele a) şi b) după cuvîntul „ştampile” se introduce cuvîntul 

„autorizate”;
se completează cu literă c) cu următorul cuprins:
„c) ştampile neautorizate simple.”;
După punctul 14 se introduce un punct nou 141 cu următorul conţinut:
„141. Ştampilele enumerate în pct.10 şi 11 se eliberează cu condiţia ca 

beneficiarul să dispună de autorizaţia prevăzută de lege în acest sens. Entităţile 
care practică activitate de întreprinzător sau orice altă activitate în care legea nu 
impune utilizarea ştampilei, au dreptul să solicite confecţionarea ştampilei fără 
autorizaţie, direct la atelierele de confecţionare a ştampilelor cu prezentarea 
oricărui document oficial si valabil care confirmă identitatea solicitantului.”;

la punctul 15 după cuvîntul „beneficiari” se introduce sintagma „fără 
autorizaţie”;

la punctul 17 sintagma „autorizaţia organelor afacerilor interne” se 
substituie cu cuvîntul „autorizaţie”;

la punctul 19 alineatul (1) şi (2) după sintagmele „Pentru confecţionarea 
ştampilelor” se introduce cuvîntul „autorizate”;

la punctul 20 sintagma „Ministerul Afacerilor Interne” se substituie cu 
cuvîntul „lege”;

la punctul 22 după cuvîntul „Ştampilele” se introduce cuvîntul „autorizate”; 
la punctul 23:
la alineatul (1) după cuvîntul „simplă” se introduce cuvîntul „autorizată”; 
la alineatul (2) după cuvîntul „simplă” se introduce cuvîntul „neautorizată”; 
la punctul 26 după cuvîntul „ştampilei” se introduce cuvîntul „autorizate”; 
la punctul 27 după sintagma „confecţionarea ştampilelor” se introduce 

cuvîntul „autorizate”, după sintagma „pierderea ştampilei” se introduce cuvîntul 
„autorizate”;

la punctul 28 după cuvîntul „Ştampilele” se introduce cuvîntul „autorizate”; 
în Denumirea Secţiunii VI. în final se completează cu cuvîntul 

„AUTORIZATE”;
la punctul 29 după cuvîntul „ştampilele” se introduce cuvîntul „autorizate”, 

după cuvîntul „ştampilelor” se introduce cuvîntul „autorizate”;
la punctul 30 după sintagma „ştampila originală” se introduce cuvîntul 

„autorizată”, după sintagma „paralelă a ştampilei” se introduce cuvîntul 
„autorizate”;

la punctul 31 după sintagma „utilizarea ştampilelor” se introduce cuvîntul 
„autorizate”;

la punctul 32 după cuvîntul „ştampilele” se introduce cuvîntul „autorizate”.



2. Hotărîrea Guvernului m\ 1285 din 07 noiembrie 2006 cu privire la 
implementarea Legii nr. 33»XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor 
şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006 nr. 178-180, art.1379), cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează:

1) în tot cuprinsul Anexei nr.l Certificatul de depozit pentru cereale, sintagma
„nr. licenţei” se exclude.
** *

2) Anexa nr.2 Regulamentul-cadru al magazinerului cerealier: 
la punctul 1 cuvîntul „licenţiaţi” se exclude;
la punctul 3 sintagma „dispun de licenţă pentru activitatea” se substituie cu 

sintagma „efectuează activitate”;
la punctul 7 litera a), sintagma „deţinerea licenţei pentru activitatea de 

depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit;” se exclude;
la punctul 32 sintagma „care a obţinut licenţă pentru activitatea de depozitare a 

cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit,” se exclude;
în cuprinsul Contractului-model de depozitare a cerealelor sintagma „numărul 

licenţei” se exclude.
3) Anexa nr.3 Regulament cu privire la registrul magazinerului cerealier:
la punctul 3 sintagma „care dispune de licenţă pentru” se substituie cu sintagma 

„care efectuează”.
4) Anexa nr.4 Regulamentul Fondului de garantare a certificatelor de depozit 

pentru cereale:
la punctul 4 sintagma „care dispun de licenţă pentru activitatea de depozitare a 

cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit” se exclude; 
la punctul 11 litera a) se exclude; 
la punctul 12 litera b) se exclude; 
la punctul 17 litera b) se exclude;
la punctul 50 sintagma „sau că i s-a suspendat sau i s-a retras licenţa de 

activitate în calitate de magaziner cerealier,” se exclude.
5) Anexa nr.5 Regulile de eliberare, circulaţie şi stingere a certificatelor de 

depozit pentru cereale:
la punctul 31, sintagma „precum şi a căror licenţă pentru activitatea de 

depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit a fost suspendată sau 
retrasă,” se exclude;

la punctul 65 sintagmele „suspendării ori retragerii licenţei acestuia pentru 
activitatea de depozitare a cerealelor, cu eliberarea certificatelor de depozit pentru 
cereale,” şi „sau de la retragerea licenţei” se exclud.

3. Conceptul Sistemului informaţional automatizat „Registrul certificatelor de 
depozit pentru cereale”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 820 din 
7 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324. art. 
897) se modifică după cum urmează:



1) la punctul 5, în noţiunea „magaziner cerealier”, cuvintele „dispune de licenţă 
pentru activitatea” se substituie cu cuvîntul „prestează servicii”;

2) la punctul 8, subpunctul 3) se abrogă;
3) la punctul 14, subpunctul 2) textul „licenţelor pentru activitatea de depozitare 

a cerealelor si a” se exclude;
4) la punctul 16, subpunctul 3) litera b) va avea următorul cuprins:
„b) certificatul de depozitare a cerealelor;”;
5) la punctul 19, subpunctul 3):
litera a), textul „care dispun de licenţă pentru activitatea de depozitare a 

cerealelor cu eliberarea CDC” se exclude;
litera c), textul „expirării termenului licenţei sau retragerii licenţei şi al” se 

exclude;
6) la punctul 20, subpunctul 2) litera b) poziţia „numărul şi seria licenţei ce oferă 

dreptul de a activa în domeniul păstrării cerealelor” se abrogă;
7) la punctul 25, subpunctul 2) litera b) cuvintele „ , acordarea licenţei pentru 

activitatea de depozitare a cerealelor şi” se exclud.



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Prin Legea nr. 127 din 9 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii m\ 
451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător au fost excluse din lista genurilor reglementate prin licenţiere 3 genuri: - 
activitatea burselor de mărfuri; - confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; - activitatea 
de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale, ceea ce 
generează necesitatea de actualizare a listei actelor permisive -  licenţele pentru 
activităţile expuse.

Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea 
modificărilor şi completărilor a Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu 
privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-11 din 23 
decembrie 1997 şi Hotărîrii Guvernului nr. 1285 din 07 noiembrie 2006 cu privire la 
implementarea Legii nr. 33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor 
şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale este o acţiune convergentă 
dispoziţiilor obligatorii din art. II din Legea nr. 127 din 9 iunie 2016 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea 
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care stabileşte că „ Guvernul, în termen de 
3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în 
concordanţă cu prevederile acesteia

Sensul prezenţei unei activităţi economice ca gen reglementat prin licenţiere 
rezidă în întrunirea criteriilor evocate de art. 4 al Legii nr. 451/2001: a) implicarea 
utilizării resurselor limitate ale statului; b) necesitatea stabilirii condiţiilor şi 
cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificării respectării acestora pe parcursul 
activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii 
cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului; licenţierea nu dublează alte 
proceduri de reglementare, stabilite de lege pentru alocarea resurselor limitate ale 
statului şi/sau asigurarea respectării condiţiilor şi cerinţelor speciale pentru 
excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, 
mediului înconjurător şi securităţii statului. In condiţiile în care impactul care-1 are un 
gen de activitate asupra procesului de licenţiere din punct de vedere economic şi social 
este unul nesemnificativ, fără implicarea riscurilor expuse la art. 4 din Legea de 
referinţă, urmează procesul firesc de dereglementare. Pentru genurile propuse a fi 
dereglementate - prin eliminarea prevederilor conexe licenţierii din cadrul legislativ şi 
normativ de specialitate, s-a constatat necesitatea demarării mecanismelor naturale de 
echilibru ale economiei de piaţă.

Fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor 
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură:

Implementarea proiectului de hotărîre nu presupune cheltuieli financiare 
suplimentare.

Viceministru Vitalie IURCU


