
 

Propuneri de modificare a proiectului Deciziei și a proiectului Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău 

expuse în cadrul dezbaterilor publice 
 
Pct. Propuneri de modificare Note / Argumentare  

1.1 De exclus sintagma „deciziei Primăriei 

municipiului Chișinău nr. 9/32 din 27.04.2000 

„Cu privire la perfectarea actelor pentru 

proiectarea mediului urban de către preturile 

sectoarelor municipiului Chișinău”.” 

Se interzice trimiterea în clauza de emitere a 

unui act administrativ la un act cu forță 

juridică inferioară și nepublicat în modul 

prevăzut de legislație. 

Se acceptă 

1.3 De expus în următoarea redacție: 
„Prezentul Regulament stabilește interdicțiile și 

cerințele de desfășurare a activității de comerț în 

municipiul Chișinău în conformitate cu 

prevederile art. 6, alin. (1), lit. n) și alin. (5) din 

Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire 

la comerțul interior (în continuare - lege), în 

următoarele privințe: 

a) interdicția de a desfășura activități de comerț 

sau anumite forme ale activității de comerț, 

inclusiv comerțul ambulant, în perimetrul 

anumitor zone sau străzi ori în intervalul 

anumitor zile sau ore; 

b) modul de desfășurare a activităților de 

comerț în apropierea edificiilor autorităților 

publice, instituțiilor de învățământ, instituțiilor 

medicale, locașurilor de cult, monumentelor, 

lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare 

arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor 

istorice, precum și în locurile (destinațiile) de 

interes turistic; 

c) distribuirea activităților de comerț între 

zona centrală și zonele periferice ale localității, 

precum și între zonele aglomerate și cele 

neaglomerate; 

d) raza în care este interzisă comercializarea 

producției alcoolice în preajma instituțiilor de 

învățământ, instituțiilor medicale și a locașurilor 

Temei legal: prevederile art. 6, alin. (1), lit. n) și 

alin. (5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 

2010 cu privire la comerțul interior. 

 

Interdicțiile și cerințele de desfășurare a 

activității de comerț sunt stabilite în lege în mod 

exhaustiv (art. 6, alin. (5) din Legea 231). 

Extinderea sau restrângerea categoriilor de 

interdicții și cerințe stabilite de lege este ilegală 

și abuzivă. 

 

De asemenea, reglementările tehnice din 

domeniul protecției civile nu-și au locul în acest 

Regulament. 

 

Redacția propusă a pct. 1.3 din Regulament 

reproduce cu exactitate conținutul art. 6, alin. (5) 

din Legea nr. 231 cu privire la comerțul interior. 

 

Notă: pct. 1.3, lit. h) în vigoare din 

07.06.19. 

Redacția pct. 1.3 din 

Regulament a reprodus cu 

exactitate conținutul art. 6, alin. 

(5) din Legea nr. 231 cu privire 

la comerțul interior. 

Modificările la  lit. a), c), f) au 

fost propuse  și votate de 

consilieri (dec. CMC nr. 2/12 

din 05.02.2019) 

 

 

Modificările  pot fi propuse 

în cadrul ședinței CMC 
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de cult; 

e) cerințe privind regimul de lucru (orarul de 

funcționare) al comercianților în perimetrul 

anumitor zone sau străzi; 

f) interdicția de a comercializa anumite 

produse sau servicii în perimetrul anumitor 

zone sau străzi; 

g) cerințe privind zonele de parcare de care 

trebuie să dispună comerciantul la desfășurarea 

anumitor forme de comercializare; 

h) cerințe privind respectarea regulilor de 

asigurare a curățeniei pe adresa unității 

comerciale/unității de alimentație publică, în 

modul stabilit de autoritatea administrației 

publice locale. 
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1.5 De exclus noțiunea de „Amplasament” 

 

 

 

De exclus noțiunea de „Unitate de vânzare a 

publicațiilor periodice” 

 

 

 

 

 

 

 

 
De exclus noțiunea de „Unitate de vânzare a 

florilor și plantelor” 

 
 

De adăugat noțiunea de: 

„Loc de vânzare – suprafață de teren sau 

suprafață în cadrul unei încăperi unde are loc 

vânzarea bunurilor și serviciilor prin 

intermediul: 

a) unităților mobile; 

b) construcțiilor și elementelor de construcție 

amplasate provizoriu în cadrul târgurilor, 

iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, 

sportive și ale altor evenimente similare; 

c) perimetrului în cadrul căruia are loc 

comerțul ambulant fără unitate mobilă.” 

Temei legal: noțiune improprie domeniului 

comerțului care nu este definită în actele 

legislative/normative din domeniul comerțului. 

 

Temei legal: nu este definită separat în actele 

legislative/normative din domeniul comerțului. 

Se încadrează în noțiunea de „Unitate de 

comerț ambulant” definită în HG nr. 931 din 

08.12.2011 „Cu privire la desfășurarea 

comerțului cu amănuntul”. 

Temei de fapt: prin definiția dată (60 % presă) se 

camuflează și se perpetuează practica nocivă de 

comercializare a altor produse, interzise spre 

vânzare în diferite zone. 

 

Temei legal: nu este definită separat în actele 

legislative/normative din domeniul comerțului. 

 
 

Temei legal: art. 3 din Legea nr. 231 din 23 

septembrie 2010 cu privire la comerțul interior. 

Se acceptă 

 

 

 

Propus  și votat de consilieri 

(dec. CMC nr. 2/12 din 

05.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propus  și votat de consilieri 

(dec. CMC nr. 2/12 din 

05.02.2019) 

 

Se acceptă 
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2.2 Va fi atașată la Regulament Anexa 1 

„Notificarea privind inițierea activității de 

comerț” 

Care va reproduce Anexa 2 din Legea nr. 231 

din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul 

interior. 

Antetul Notificării este 

modificat  în sistemul SIA 

GEAP (în colaborare cu 

Min.Economiei și 

DGCAPPS),  fiind 

modificat și în lege 

2.3 De exclus litera: 
„c) copia bonului de plată de notificare în 

mărime de 100 de lei.” 

Temei legal: Potrivit art. 14 (6) din Legea 231, 

în termen de 15 zile de la data notificării, 

comerciantul este obligat să achite autorității 

administrației publice locale o plată de 
notificare în mărime de 100 de lei. 

Nu contravine  prevederilor 

legii. ,,…în termen de 15 

zile…” CMC este în drept să 

stabilească  condiții  pentru 

desfășurarea  activităților de 

comerț în teritoriul 

administrat  (pentru 

acumularea surselor la 

bugetul local). 

Din practică se constată că 

25-30% din agen. econ.  nu 

achită  ulterior plata  dată și 

nu sunt pârghii pentru 

verificare. 

2.4 De exclus sintagma „sau actul care confirmă 

dreptul de proprietate sau folosință sau 

dispoziție asupra bunului aflat pe teren 

proprietate publică.” 

 

De adăugat la sfârșitul alineatului sintagma 

„(decizia privind atribuirea terenului pentru 

construcția și amenajarea pieței, titlul de 

autentificare a dreptului deținătorului de teren, 

contractul de locațiune/superficie sau, după caz, 

un alt act).” 

Temei legal: art. 14, alin. (5) din Legea nr. 231 

cu privire la comerțul interior, art. 28 din Legea 

nr. 1125 pentru punerea în aplicare a Codului 

civil al RM. 

Din 01 martie 2019, Codul civil modernizat 

instituie un nou concept al bunului imobil. 

Redacția propusă a pct. 2.4 din 

Regulament reproduce cu 

exactitate conținutul art. 14, 

alin. (5) din Legea nr. 231 cu 

privire la comerțul interior. 
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2.13 (3) De exclus sintagma „precum și în cazul 

notificărilor cu termen de valabilitate” 

Notificările se eliberează fără termen. Activitatea 

de comerț se suspendă și 
încetează în condițiile legii. 

Notificările  cu termen sunt 

acele notificări care sunt 

recepționate pentru activități 

ocaziționale (manifestări, 

iarmaroace etc.) (coordotat cu 

Min.Econom. modificările 

urmează a fi  efectuate în lege) 

2.13 (4) De exclus sintagma „și în cazul notificărilor cu 
termen de valabilitate” 

 Vezi mai sus 

2.15 (3) De reformulat Se face trimitere la pct. 2.16, alin. (4), lit. a) și 

c), care nu există în  Regulament. 

Se acceptă.  

Deja reformulat 

4.1 (10) Cuvântul „amplasament” de înlocuit cu „loc de 

vânzare” 

 

De adăugat următoarea frază: 

„Schemele de desfășurare a comerțului 

ambulant stradal, elaborate de preturile de 

sector, se aprobă de Consiliul municipal 

Chișinău.” 

Temei legal: art. 3 din Legea nr. 231 cu privire la 

comerțul interior. 

 

Temei legal: art. 6, alin. (2), pct. 2), lit. 

g) din Legea nr. 136 din 17.06.2016 privind 

statutul municipiului Chișinău. Temei de fapt: 

Aprobarea schemelor sectoriale respective de 

către CMC va armoniza două obiective majore: 

asigurarea, în zonele permise, a unui comerț 

civilizat și prognozabil și asigurarea unei 

stabilități în activitatea comercianților din 

domeniu, evitând-se abuzurile și arbitrariul 

funcționarilor 
preturilor. 

Se acceptă 

 

 

Se acceptă 

4.3 (1) De expus în următoarea redacție: 
„Piețele se creează în baza deciziei Consiliului 

municipal Chișinău. Consiliul municipal 

Chișinău aprobă regulamentul pieței, elaborat în 

conformitate cu regulamentul-tip aprobat de 

Guvern.” 

Temei legal: art. 12, alin. (3) din Legea nr. 231 

cu privire la comerțul interior. 

Se acceptă „Piețele se 

creează în baza deciziei 

Consiliului municipal 

Chișinău.  
Pct. 4.3 (1) este expus conform 

legii: 

Autoritatea administrației 

publice locale = Primăria, nu 
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Consiliul municipal Chișinău  

4.5 

 
 

4.5 (1) 

De înlocuit cuvântul „gheretelor” cu 
„gheretelor/chioșcurilor” 

 

De înlocuit cuvântul „gheretelor” cu 
„gheretelor/chioșcurilor” 

Temei legal: p. II din HG nr. 931 din 08.12.2011 

„Cu privire la desfășurarea comerțului cu 

amănuntul”. 

Noțiunea de chioșcuri este 

expusă în  anexa nr. 2 

(Noțiunile tipurilor unităților 

comerciale este examinată de 

comun cu Min.Econom. și vor 

fi rectificate și  expuse în lege.) 

4.6 (1) De corectat: în loc de Anexa 6 de scris Anexa 3.   Se acceptă.  
Deja rectificat 

5.3 De adăugat subpunctul (7) cu următorul 

conținut: 

„Se interzic activitățile de jocuri de noroc în 

perimetrul străzilor și zonelor stabilite la pct. 

4.1 (9) din prezentul Regulament.” 

Temei legal: art. 6, alin. (5), lit. a) din Legea 

nr. 231 cu privire la comerțul interior. 

Temei de fapt: Regulamentul în redacția propusă 

permite activitatea jocurilor de noroc și în 

nucleul-istoric și pe bulevardele principale. 

Astfel, se încurajează în mod nemotivat această 

activitate cu pericol social sporit. 

Restricții la activitățile de 

jocuri de noroc  este expusă 

în lege aparte  

Nr. 291 din 16.12.16 

7.2 De exclus sintagma „care depășesc normele 

sanitare de poluare fonică” 

Temei legal: art. 216, alin. (2) din Legea 
nr. 231 cu privire la comerțul interior. 

Sintagma respectivă limitează abuziv norma 

imperativă de la articolul sus- menționat. 

Se acceptă. 

Cap. 

VIII 

De adăugat punctul 8.6 cu următorul conținut: 
„Încălcarea de către funcționarul public a 

prevederilor legislației din domeniul comerțului, 

a prezentului Regulament constituie, în lipsa 

elementelor componenței de infracțiune sau 

contravenție, abatere disciplinară pasibilă de 

destituire din funcția publică, în condițiile art. 64 

din Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la 

funcția publică șistatutul funcționarului public.” 

Temei legal: art. 64 din Legea nr. 158 din 

04.07.2008 cu privire la funcția publică și 

statutul funcționarului public. 

În Regulament se vorbește despre 

responsabilitatea comercianților, dar nu se 

menționează nimic despre responsabilitatea 

funcționarului public pentru încălcarea legislației 

din   domeniul comerțului. 

Răspunderea func. Public este 

stipulat în legea funcț.public 

și în fișele de post 

 

Anexa 4 la 

Regulame

nt 

În titlul anexei: de înlocuit cuvântul 
„gheretelor” cu „gheretelor/chioșcurilor” 

Temei legal: p. II din HG nr. 931 din 08.12.2011 

„Cu privire la desfășurarea 
comerțului cu amănuntul”. 

Noțiunea de chioșcuri este 

expusă în  anexa nr. 2 

(Noțiunile tipurilor unităților 

comerciale este examinată de 

comun cu Min.Econom. și vor 
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fi rectificate și  expuse în lege.) 

Anexa 4 la 

Regulame

nt, pct. 2.5 

De exclus sintagma „cu excepția punctelor de 

vânzare a publicațiilor periodice și punctelor de 

vânzare a florilor și plantelor” 

Se încalcă principiul nediscriminării în activitatea 

de comerț. Se protejează unele genuri de 

activitate, permise în tot municipiul fără restricții, 

în detrimentul 
altor tipuri de comerț. 

Propus  și votat de consilieri 

(dec. CMC nr. 2/12 din 

05.02.2019) 

 

Anexa 3 la 

Regulame

nt 

Cuvântul „amplasament” de înlocuit cu „loc de 

vânzare” la formele gramaticale 
corespunzătoare 

Temei legal: art. 3 din Legea nr. 231 cu privire la 

comerțul interior. 
Se acceptă 

Anexa 3 

la 

Regulam

ent, pct. 

1.3 

De exclus fraza: 
„In cazul amplasării pe bulevardele și străzile 

principale (menționate în Anexa nr. 2 la decizie), 

distanța pentru circulația pietonală va rămâne cel 

puțin 3.0 metri.” 

Vezi punctul 4.1 (9) din Regulament. Pct. 4.1 (9)și (11) prevăd că pe 
străzile principale se permit 
iarmaroace, evenim 
ocaziționale în baza dispoziției 
primarului general. 

Anexa 3 la 

Regulame

nt, pct. 4.1 

De expus definițiile în următoarea redacție: 
„Chioșc (gheretă) – construcție de fabrică, 

utilată, cu o suprafață totală de până la 12 mp, 

fără a dispune de spațiu pentru păstrarea 

mărfurilor. 

Tonetă – construcție ușor demontabilă, ce 

deține un stoc de mărfuri pentru o zi, fără a 

dispune de sală comercială și spațiu pentru 

păstrarea mărfurilor.” 

Temei legal: Armonizarea definițiilor cu cele 

legale de la p. II din HG nr. 931 din 08.12.2011 

„Cu privire la desfășurarea comerțului cu 

amănuntul”. 

Noțiunile tipurilor unităților 

comerciale este examinată de 

comun cu Min.Econom. și 

vor fi rectificate și  expuse în 

lege 

Anexa 2 

Anexa 3 la 

Regulame

nt, pct. 6.3 

De exclus sintagma: „și cu sintagma evacuării la 

prima solicitare a APL, conform anexei nr. 1 
la prezentele Cerințe.” 

Prevederea respectivă este abuzivă și nu are 

temei legal. 

Se acceptă. 

Anexa 2 

pct. 3 din 

Decizie 

De expus în următoarea redacție: 
„Preturile de sector în termen de 3 luni vor 

elabora schemele de desfășurare a comerțului 

ambulant stradal și le vor prezenta spre 

aprobare Consiliului municipal Chișinău.” 

 Este necesar de urgentat  

aprobarea  schemelor 

pct. 4 din 

Decizie 

De exclus.   

 


