
PwC Moldova - Buletin informativ juridic şi fiscal 

Reducerea termenelor de lichidare
voluntară  
8 iulie 2014

Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat unele modificări ale actelor legislative prin care se reduc 
termenele reglementate în cadrul procedurii de lichidare şi radiere a subiecţilor din Registrul de Stat 
al Persoanelor Juridice.

În detaliu

În scopul simplificării procedurii de lichidare, s-au adoptat următoarele modificări: 
1. reducerea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori - de la şase la două luni de la 

data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
2. reducerea termenului de repartizare a activelor – de la 12 luni din data publicării avizului şi, 

respectiv, de la două luni din momentul aprobării bilanţului lichidării la un termen unificat de
o lună din momentul aprobării bilanţului lichidării.

De asemenea, termenul în care creditorii pot cere unei persoane juridice care se reorganizează 
garanţii, în măsura în care nu pot cere satisfacerea creanţelor, se reduce la o lună.

Obligaţia de publicare a avizelor în Monitorul Oficial se reduce de la două avize consecutive la unul
singur.

[Sursa: Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 90 din 29 mai 2014, 
Monitorul Oficial nr. 169-173/379 din 27.06.2014]

De reţinut 

Prevederile privind termenele reduse menționate au intrat in vigoare la momentul publicării, pe data 
de 27 iunie 2014. Totodată, legea nu stabileşte prevederi tranzitorii pentru termenele aplicabile 
persoanelor juridice care sunt deja în proces de lichidare.
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 

Ionuţ Simion 

Partener

Ionut.Simion@ro.pwc.com

Alexandru Munteanu

Manager, Avocat

Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com

Tatiana Stavinschi

Manager

Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com
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