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Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, 

evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor 

alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte,  

a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune  

şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  

nr. 972/2001, și abrogarea unei hotărîri de Guvern 

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

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a 

bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de 

păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu 

drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 972/2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 112-113, 

art. 1021), se modifică  după cum urmează: 
 

1) la punctul 5, alineatul al șaselea va avea următorul cuprins: 

 „Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal de 

Stat nu mai tîrziu de 30 de zile de la data la care decizia a rămas irevocabilă, 

dacă legislația nu prevede altfel.”; 
 

2) pe tot parcursul textului punctului 6, după cuvîntul „sechestrat”, la orice 

formă gramaticală, se introduc cuvintele „sau confiscat”, la forma gramaticală 

corespunzătoare; 
 

3) la punctul 7 alineatul al cincilea, după cuvintele „copia procesului-

verbal de ridicare a corpurilor delicte” se introduce textul „ , copiile procesului-

verbal cu privire la contravenție și deciziei emise de agentul constatator”; 
 

 4) la punctul 12: 

 la liniuța întîi, cuvintele „privind predarea bunurilor Serviciului Fiscal de 

Stat” se substituie cu cuvintele „privind confiscarea bunurilor și predarea 

acestora Serviciului Fiscal de Stat”; 
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liniuța a patra se completează cu cuvintele „sau raportul de evaluare 

întocmit de organul vamal, în cazul bunurilor confiscate de către organele 

vamale”; 
 

 5) la punctul 18, ultima propoziție se exclude;  
 

6) se completează cu punctul 191 cu următorul cuprins: 

 „191. Bunurile confiscate de organele vamale se transmit Serviciului Fiscal 

de Stat, fiind însoțite de raportul de evaluare întocmit de organul vamal.”;  
 

 7) punctul 20 va avea următorul cuprins: 

„20. Organele abilitate cu evaluarea, încercările de laborator şi eliberarea 

deciziilor de expertiză sînt:  

- Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

- Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; 

- Institutul Naţional de Standardizare;  

- Institutul Național de Metrologie; 

- Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal; 

- laboratoarele de încercări şi instituţiile acreditate;  

- Camera de Comerţ şi Industrie;  

- Întreprinderea de Stat „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”; 

- alte organe şi instituţii abilitate cu expertizarea şi/sau evaluarea.”; 
 

 8) punctul 47 se abrogă; 
 

9) la punctul 48: 

 la alineatul întîi, subalineatul întîi va avea următorul cuprins: 

 „construcțiile (inclusiv locuințele și anexele acestora) care intră în 

proprietatea statului – Agenției Proprietății Publice”;  

la alineatul al patrulea, subalineatul al doilea va avea următorul cuprins: 

„terenurile proprietate privată și terenurile cu destinație agricolă, aflate în 

proprietate privată și trecute în proprietatea statului în baza dreptului succesoral, 

ca fiind fără stăpîn sau confiscate se transmit cu titlu gratuit Agenției Proprietății 

Publice.”;  
 

10) la punctul 49, textul „prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a 

Moldovei, dacă sînt incluse în categoria mărfurilor bursiere, sau vîndute conform 

prevederilor punctului 27 al prezentului Regulament, dacă nu fac parte din 

această categorie” se substituie cu textul „conform prevederilor prezentului 

Regulament”. 
    

2. Hotărîrea Guvernului nr. 332/2004 pentru aprobarea Regulilor de 

expunere spre vînzare la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei  a 

bunurilor  sechestrate în  scopul  stingerii  obligaţiilor fiscale, a bunurilor 

confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare 

limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de 

succesiune (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 56-60, art. 463) 

se abrogă. 
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.  

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Ion Chicu 

 

 

 

 

 

  



NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea  unor hotărîri ale 

Guvernului  

 
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) lit. a) din Legea pentru punerea în aplicare a 

titlului V din Codul fiscal nr. 408-XV din 26 iulie 2001, Serviciul Fiscal de Stat, suplimentar la 

atribuţiile prevăzute de legislaţia fiscală, exercită şi atribuţii de organizare a evidenţei, evaluării 

şi vînzării bunurilor confiscate, bunurilor fără stăpîn, a bunurilor sechestrate perisabile sau cu 

termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu 

drept de succesiune şi a comorilor (în continuare – bunuri). 

Administrarea bunurilor se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu 

privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate 

ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în 

posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972 

din 11.09.2001 (în continuare – Regulament). 

Potrivit prevederilor Regulamentului: 

-  construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului –  

se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale; 

-  terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate 

privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpîn sau 

confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea 

căreia se află aceste terenuri. 

Astfel, proiectul propune modificarea Hotărîrii Guvernului nr.972 din 11 septembrie 2001 

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a 

bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a 

corpurilor delicte, a bunurilor trecute în proprietatea statului cu drept de succesiune şi a 

comorilor, prin remiterea bunurilor imobile care trec în proprietatea statului Agenției 

Proprietății Publice. 

De asemenea, proiectul propune modificarea pct.20 din Regulament care stabilește 

organele abilitate cu evaluarea, încercările de laborator şi eliberarea deciziilor de expertiză, prin 

completarea acestuia cu o instituție nouă, și anume Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal. 

Astfel, dat fiind faptul că Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal este organul abilitat cu 

efectuarea cercetărilor/încercărilor de laborator și a expertizei/evaluării mărfurilor în scopuri 

vamale, este necesară includerea acestuia în prevederile pct.20) din Regulament. 

O altă modificare cuprinsă de proiectul în cauză constă în excluderea din Regulament a 

prevederilor ce se referă la comercializarea bunurilor prin intermediul Bursei Universale de 

Mărfuri a Moldovei, modificare operată în contextul lichidării Bursei Universale de Mărfuri a 

Moldovei. 



În aceste circumstanțe, normele juridice ce stabilesc expunerea spre vînzare a bunurilor la 

Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei, urmează a fi excluse, precum și abrogată Hotărîrea 

Guvernului nr.332 din 02.04.2004 pentru aprobarea Regulilor de expunere spre vînzare la Bursa 

Universală de Mărfuri a Moldovei  a bunurilor  sechestrate în  scopul  stingerii  obligaţiilor 

fiscale, a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare 

limitat, a corpurilor delicte şi a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune. 

 Astfel, aprobarea propunerilor înaintate prin proiectul în cauză va asigura armonizarea 

legislației și aplicarea corectă a acesteia, care, în final, va prezenta beneficii pentru bugetul de 

stat.  

Totodată, realizarea noilor reglementări  expuse în proiect nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare. 

 

 

Secretar General de Stat    (semnat electronic)    Ion CHICU 
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