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Nr. 130 din  22 iulie 2020 

                  Cancelaria de Stat 

 

AVIZ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice 

(MPay)  (număr unic 501/CS/2020) 

 

 

1. Consideraţii generale 

În adresa Congresului Autorităților Locale din Moldova (în continuare CALM) a parvenit adresarea 

din partea Cancelariei de Stat de a examina și de a veni cu o opinie în privința proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay). 

CALM a analizat prevederile proiectului în cauză prin prisma respectării principiilor de organizare și 

funcționare, precum şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilind următoarele. 

  

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediţia oficială "Tratate 

internaţionale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006. 

 

3. Propuneri principale 

CALM salută îmbunătățirea cadrului normativ cu privire la serviciul guvernamental de plăți 

electronice (MPay), inclusiv aplicarea acestuia pentru autoritățile publice locale.  

Cu toate acestea,  examinînd proiectul actului normativ propus spre avizare, s-a constatat 

îngustarea aplicării actului normativ asupra persoanei. Astfel, instituțiile publice locale, întreprinderile 

municipale, persoane de drept privat care exercită atribuții de putere publică sau care prestează servicii 

publice de importanță locală au fost excluse drept subiecți care pot beneficia, de rînd cu autoritățile locale, 

de serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) în condiții egale cu autoritățile publice centrale și 

instituțiile publice subordonate acestora. 

Ținem să subliniem că serviciile publice prestate la nivel local au același grad de importanță 

precum serviciile prestate la nivel central. În această ordine de idei, solicităm ca prestatorii acestor servicii, 

asemenea altor actori, urmează să beneficieze în condiții egale de acces la serviciile guvernamentale 

electronice, or astfel de acțiuni ale reprezentanților puterii centrale încalcă principiul egalității părților. 

Avînd în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul actului normativ propus spre avizare 

poate fi susținut spre aprobare cu ajustarea acestuia solicitărilor nominalizate. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al  CALM 
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