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Dezvoltarea sistemelor de plată non-cash, a comerţului
electronic, a telefoniei mobile şi, în general, a tuturor mijloacelor de
transmisie de date, care necesită criptare sau autentificare, a condus
la crearea unei noi situaţii juridice. Aceasta, a fost rezolvată, într-o
serie de state, fie printr-o lege-cadru a semnăturii electronice, fie prin
legi specifice, în care este reglementată semnatura electronică într-un
anumit domeniu.
Şi in cazul acestui concept, sunt diferite avantaje si dezavantaje.
Printre avantaje numim: comanda produselor dorite la orice ora din
zi sau din noapte; căutarea produselor din toate domeniile fără a mai
fi nevoie să se facă deplasarea dintr-un magazin în altul; livrarea la
domiciliu, fără a mai fi nevoie să se facă deplasarea pentru
achiziţionarea produselor. Iar printre dezavantaje numim:
desocializarea oamenilor, sisteme de plată nesigure, cumpărarea
produselor din magazine virtuale (cu consecinţe asupra determinării
calităţilor reale ale produselor).
Odată cu semnarea Acordului de Asociere RM-UE, ce include
Acordul de Liber Schimb, Republica Moldova şi-a asumat
angajamentul de a transpune legislaţia şi practica UE în mai multe
domenii precum accesul bunurilor pe piaţă, eliminarea barierelor
tehnice în calea comerţului, aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare,
liberalizarea serviciilor şi libera circulaţie a capitalului, achiziţii publice,
concurenţă, drepturile de proprietate intelectuală, etc.
Actualmente, cadrul juridic naţional al comerţului electronic, este
reglementat direct prin Legea nr. 284/22.07.2004 privind comerţul
electronic, în vigoare din 14 noiembrie 2004. Este de notat, că
scopul Legii citate a fost crearea cadrului de reglementare pentru
lansarea serviciilor electronice, care lipsea la cel moment.
Domeniul de reglementare al legii - activitatea comercială prin
intermediul Internet-ului (e-comerţ). Ulterior, pe parcursul anilor au
fost adoptate şi alte legi aferente desfăşurării tranzacţiilor
electronice. De menţionat că în prezent, actele legislative,
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prevederile cărora se răsfrîng direct sau indirect asupra anumitor
aspecte ale comerţului electronic sunt:
 Codul civil al Republicii Moldova, nr. 1107/06.06.2002;
 Legea nr. 114/18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi
moneda electronică;
 Legea nr. 91/29.05.2014 privind semnătura electronică şi
documentul electronic;
 Legea nr. 133/08.07.2011 privind protecţia datelor cu
caracter personal;
 Legea nr. 241/15.11.2007 privind comunicaţiile electronice;
 Legea nr. 982/11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 Legea nr. 231/23.09.2010 cu privire la comerţul interior;
 Legea nr. 105/13.03.2003 privind protecţia consumatorilor.
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