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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege  

privind importul unui autovehicul 
---------------------------------------------------- 

 
Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 
Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind 

importul unui autovehicul. 
 
 
Prim-ministru      ION CHICU 
 
Contrasemnează: 
 
Viceprim-ministru, 
ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 
 
Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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        Aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.  

 
AVIZ 

la proiectul de lege privind importul unui autovehicul 
 
Guvernul a examinat proiectul de lege privind importul unui autovehicul, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 66 din 20 februarie 2020) de către un 
grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede introducerea în țară și 
plasarea sub regim vamal de import a unui mijloc de transport de model 
OTOYOL-IVECO, numărul șasiului NMS0596000T024792, anul fabricării 
2000, acordat cu titlu gratuit (donație) de către Primăria orașului 
Mustafakemalpașa (Turcia), cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept 
de înstrăinare, pentru Primăria satului Copceac din UTA Găgăuzia. 

În corespundere cu art. 31 alin. (1) din Codul vamal al Republicii Moldova 
nr. 1149/2000, importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe 
teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulație numai după 
ce sunt plătite drepturile de import și sunt aplicate măsurile de politică 
economică. 

Subsidiar, menționăm că proiectul de lege stabilește derogări de la regula 
generală și favorizează o anumită categorie de subiecți de drept în raport cu alți 
subiecți aflați într-o situație juridică similară și care se conformează legislației 
naționale prin prisma achitării drepturilor de import.  

Totodată, realizarea propunerii privind introducerea în țară și plasarea sub 
regimul vamal de import a unui autovehicul fără achitarea drepturilor de import 
va atrage după sine încălcarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal 
al Repulicii Moldova nr. 1163/1997, în care este stipulat unul dintre principiile 
aplicării impozitelor și taxelor, și anume echitatea fiscală care prevede tratarea 
egală a persoanelor fizice și juridice care activează în condiții similare, în 
vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. 

Într-o altă ordine de idei, menționăm că art. 20 alin. (4) din Codul vamal al 
Republicii Moldova nr. 1149/2000 stabilește că este interzisă plasarea sub 
regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, sub destinația vamală zonă 
liberă a mijloacelor de transport auto clasificate la poziția tarifară 8702 (cu 
excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic al căror 
termen de exploatare este mai mare de 50 de ani) destinate transportării a mai 
mult de 20 de persoane, precum și a motoarelor și a caroseriilor lor, cu termenul 
de exploatare de peste 10 ani. 

Totodată, comunicăm că Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2014, prevede că integrarea 
prevederilor de mediu în politica din domeniul transportului vizează protejarea 
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mediului ambiant prin promovarea acțiunilor care vor reduce zgomotul și 
emisiile de bioxid de carbon. Direcțiile de acțiune se vor axa, în principal, pe: 

- promovarea trecerii de la un transport care poluează la unul care 
poluează mai puțin, utilizează energie regenerabilă și protejează mediul ambiant; 

- promovarea standardelor europene pentru mașini, în vederea alinierii la 
cerințele și standardele UE; 

- elaborarea mecanismului de stimulare și promovare a înnoirii parcului 
auto național. 

Astfel, prevederile proiectului vin în contradicție cu acțiunile propuse de 
Guvern în documentul de politici prenotat. 

Totodată, potrivit prevederilor art.17 alin. (2) din Legea nr.181/2014 cu 
privire la finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, pe parcursul 
anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea 
veniturilor și/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al 
acestora nu este prevăzut în buget. 

Pornind de la cele expuse, proiectul nominalizat nu se susține. 


