
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire  

la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa  

pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor  

importate și/sau livrate pentru construcția ,,Azilului de bătrîni”  

în mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu 

privire la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru 

efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate 

pentru construcția ,,Azilului de bătrîni” în mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia.

  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

Ministrul justiţiei      Victoria Iftodi 
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                                                                                                                 Aprobat                                                                           

                                 prin Hotărîrea Guvernului nr. 

din                                  2018 

 
 

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxa 

vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și 

serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția ,,Azilului de bătrîni” 

în mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la scutirea de taxă pe 

valoarea adăugată, taxa vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale 

a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția ,,Azilului de 

bătrîni” în mun. Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia, înaintat cu titlu de inițiativă 

legislativă (nr.157 din 21 mai 2018) de către dl Damian Caraseni, deputat în 

Parlament, și comunică următoarele. 

 Guvernul a examinat în ședința din 16 mai 2018 un proiect de lege 

similar, care a fost susținut și aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.444 din 16 

mai 2018, înregistrat ulterior în Parlament cu nr.161 din 23 mai 2018. 

Avînd în vedere că în cadrul ședinței plenare a Parlamentului din 31 mai 

2018, proiectul de lege prezentat de către Guvern spre examinare Parlamentului a 

fost comasat la proiectul înaintat prin inițiativa dată, comunicăm susținerea 

acesteia cu luarea în considerare a următoarelor obiecții și propuneri. 

Subsidiar, menționăm că, în proiectul de lege, textul „scutirea de taxa pe 

valoarea adăugată, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale” se 

substituie cu textul „scutirea de taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor 

vamale şi scutirea de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere”. 

Totodată, clasificarea mărfurilor se stabilește conform prevederilor 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iunie 

2014, în corespundere cu Convenția internațională cu privire la Sistemul 

armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, la care Republica Moldova a 

aderat prin Legea nr.112 din 22 aprilie 2004.  

Astfel, referitor la lista mărfurilor ce urmează a fi importate și/sau livrate 

pentru construcția ,,Azilului de bătrîni”, indicate în anexa nr.1 la proiectul de 

lege, menționăm că pozițiile tarifare și denumirea acestora nu sînt corelate și nu 

corespund prevederilor Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a 

mărfurilor nr.172  din  25 iulie 2014. 

Respectiv, denumirea mărfurilor și pozițiile tarifare aferente acestora 

urmează a fi contrapuse și modificate în conformitate cu prevederile 

Nomenclaturii combinate a mărfurilor. 

În cazul în care unele poziții tarifare nu vor coincide cu bunurile 

importate, importatorul va fi obligat să achite drepturile de import conform 

legislației în vigoare. 
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