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Nr. 85 din 14 iulie 2020 
 
Ref.: Comentariile A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” asupra proiectului Regulamentului 
privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate exterioară și afișaj în municipiul Chișinău 
  
Stimate Domnule Ceban, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
AmCham Moldova a analizat repetat prevederile proiectului Regulamentului în redacția finală plasată spre 
consultări publice și a identificat unele probleme suplimentare în ceea ce privește normele conținute în 
proiect. 
 
Făcând abstracție de la orice comentarii care privesc oportunitatea noilor reglementări, în continuare ne 
vom expune opinia asupra legalității reglementărilor propuse, ținând cont de o serie de legi care instituie 
unele garanții în procesul reglementării activității de întreprinzător, precum urmează. 
 
Instituirea normelor juridice cu caracter primar  
 
Din analiza cadrului normativ superior, dar și a proiectului Regulamentului, se înțelege că atingerea 
scopului urmărit de autoritățile publice locale se îngreunează datorită ambiguității cadrului normativ 
superior (Legea nr. 1227/1997 cu privire la publicitate) și lipsei unor limite în lege de acordare a 
competențelor de reglementare în domeniul publicității exterioare către autoritățile publice locale. 
 
Datorită acestui fapt, în vederea analizei prevederilor proiectului, vom face referire exclusiv la prevederile 
cadrului normativ superior (legilor) în domeniul publicității și reglementării prin autorizare a activității de 
întreprinzător, a căror respectare este obligatorie. 
 
În acest sens, majoritatea noțiunilor și prevederilor din proiect nu se regăsesc în Legea nr. 1227/1997, 
deși ar ține de domeniul de reglementare al legii, cu titlu de exemplu, dar fără a ne limita la următoarele: 
 

- pct. 4 (noțiuni); 
- pct. 37 - 39 (zonele de publicitate); 
- pct. 64 - 66 (amplasarea vitrinelor); 
- pct. 67 – 87 (amplasarea dispozitivelor publicitare); 
- Anexa nr. 4, etc. 

 



 
De asemenea, în ceea ce privește procedura de autorizare a plasării publicității exterioare, în înțelegerea 
noastră, prevederile din proiect trebuie corelate cu prevederile Legii nr. 160/2011 privind reglementarea 
prin autorizare a activității de întreprinzător, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (51) din Legea nr. 
1227/1997, cu excepția unor proceduri specifice prevăzute la alin. (2), (3), (52) al aceluiași articol. 
 
Pe de altă parte, unele norme din proiect contravin direct cadrului normativ superior (Legea nr. 
1227/1997), cu titlu de exemplu: 
 
- Pct. 48 – 63 (reguli generale de amplasare a firmelor) 

 
În sensul Regulamentului, firmele constituie dispozitive publicitare, fapt care, în opinia noastră, nu 
corespunde pe deplin art. 17 din Legea nr. 1227/19971. 
 
Referințele autorilor la prevederile Codului fiscal nu pot fi înțelese, atât timp cât nici Legea nr. 

1227/1997, nici Codul fiscal, nu definesc noțiunea de „firmă”. Mai mult decât atât, recomandăm 

consultarea notei informative a Serviciului Fiscal de Stat la acest subiect: link 12, link 23.  

De asemenea, proiectul Regulamentului stabilește reguli de amplasare a firmelor care nu sunt 
prevăzute de cadrul normativ superior (locurile unde pot fi amplasate firmele (faţada, la parter, zona 
aferentă spaţiilor ocupate, la minim 3m de la sol), dimensiunile acestor elemente (maxim 1 m.p. în 
ZUL), culorile (contextul cromatic al faţadei)).  

 
- Pct. 95 – 98 (reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare și pe mijloace de transport în 

comun) 
 
Noțiunile „vehicule special echipate în scopuri publicitate” și „publicitate pe vehicule” sunt de 
interpretare largă, și contravin art. 18 din Legea nr. 1227/1997. 
 
Având în vedere cele menționate mai sus, se înțelege că prevederile din proiect depășesc cadrul 
normativ superior, iar relațiile care se doresc a fi reglementate țin de domeniul legilor, sau, după 
caz, ar exista necesitatea modificarea legislației și instituirea unor norme care ar stabili limitele 
împuternicirilor acordate autorităților publice pentru reglementarea acestor relații. 

 
Instituirea normelor de reglementare a activității de întreprinzător 
 
În opinia noastră, normele din proiectul Regulamentului reglementează direct sau indirect activitatea de 
întreprinzător, prin stabilirea drepturilor, obligațiilor, cerințelor și interdicțiilor pentru întreprinzători. 
 
Conform Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, 
actele normative care reglementează activitatea de întreprinzător urmează a fi însoțite de Analiza 
Impactului de Reglementare, care reprezintă un document de argumentare, în baza evaluării costurilor 
și beneficiilor, a necesității adoptării actului normativ și analiza de impact al acestuia asupra activității de 
întreprinzător. 

                                                           
1 Art. 17 din Legea nr. 1227/1997 „În locurile de comerț și de prestări de servicii, folosirea de către agenții activității 
de întreprinzător în interior și exterior a elementelor de design și amenajat artistic și arhitectural ce conțin emblema 
firmei, marca comercială ce corespunde profilului întreprinderii nu se consideră publicitate și se efectuează fără 
autorizarea autorităților publice locale”. 
2 <https://www.sfs.md/Taxele_locale.aspx?file=8750> 
3 <https://www.sfs.md/ShowQuestions.aspx?category=e2ea5e9c-e428-4088-a468-d59791695c37&nr=6.16.3>. 

https://www.sfs.md/Taxele_locale.aspx?file=8750
https://www.sfs.md/ShowQuestions.aspx?category=e2ea5e9c-e428-4088-a468-d59791695c37&nr=6.16.3


 
 
Aceeași cerință este stabilită la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. 
 
Adițional, art. 34 alin. (4) din Legea 100/2017, stabilește obligația autorităților publice de a remite 
proiectele actelor normative ce reglementează activitatea de întreprinzător spre expertiză grupului de 
lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, împreună cu analiza 
impactului de reglementare. 
 
Astfel, recomandăm elaborarea Analizei Impactului de Reglementare la proiect și remiterea lui spre 
expertiză Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, în 
vederea satisfacerii cerințelor obligatorii stabilite prin Legea nr. 235/2006 și Legea nr. 100/2017. 
 
Lipsa notei de argumentare a soluțiilor propuse în proiect 

 
Autorii proiectului nu au argumentat în niciun fel soluțiile propuse în proiect și nu au întocmit nota 
informativă care urmează să însoțească proiectul de act normativ, contrar art. 21 și art. 30 din Legea nr. 
100/2017. 

 
În lipsa unei note informative și a explicațiilor clare care permit identificarea voinței autorității publice și 
înțelegerea soluțiilor propuse, destinatarii legii nu pot înțelege finalitățile urmărite, iar intervenția 
propusă asupra unor relații sociale ar putea fi apreciate ca fiind neargumentată. 
 
Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm că proiectul Regulamentului conține prevederi 
lacunare, care depășesc cadrul normativ superior și nu corespund tehnicii legislative, autoritatea 
publică intervenind cu soluții neargumentate în reglementarea activității de întreprinzător, în redacția 
actuală acesta neputând fi susținut. 

 
Solicităm respectuos analiza oportunității reconsiderării reglementărilor propuse în proiect și 
identificarea unor soluții care pot fi promovate în condițiile cadrului normativ în vigoare. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 

 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”  
 
 


