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Proiect 
 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

LEGE 
pentru modificarea unor acte normative 

 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
  
Art. I. – Legea nr. 39/1994 despre statutul deputatului în Parlament 

(republicată în Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 201), 
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

La articolul 25 alineatul (2) din va avea următorul cuprins: 
„(2) Deputatul este asistat în activitatea sa de un asistent remunerat în 

modul, condițiile și mărimile prevăzute de legislația privind sistemul unitar de 
salarizare în sectorul bugetar.”. 

 
Art. II. – Legea fondului rutier nr. 720/1996 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 753) se modifică după cum 
urmează: 

1. Articolul 1: 
alineatul (2) cuvântul „locale” se substituie cu textul „drumuri de interes 

raional (municipal)”; 
alineatul (22) cuvintele „drumurile publice locale” se substituie cu textul 

„drumuri de interes raional (municipal)”; 
2. La articolul 2 alineatul (1) litera b) va avea următorul cuprins:  
„b) taxe rutiere percepute conform legislației fiscale, cu excepția taxei 

pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova;” 

 
Art. III. – Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 5 punctul 28) litera e) va avea următorul cuprins: 
,,e) codul personal (IDNP) atribuit persoanei fizice cetăţean străin sau apatrid 

de către autoritatea competentă conform cadrului normativ,  iar în cazul lipsei 
acestuia, codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) paşaportului 
persoanei respective din ţara de origine, valabil la momentul atribuirii codului 
fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat. În cazul modificării datelor, Serviciul Fiscal 
de Stat va ajusta datele din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat”. 

2. La articolul 20: 
litera y) se abrogă; 
litera z17) va avea următorul cuprins: 
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„z17) venitul din anularea  sau recuperarea cheltuielilor, veniturile din 
reducerea sau anularea provizioanelor, pentru care nu s-au acordat deduceri în 
scopuri fiscale.”; 

litera z18) se completează cu textul „și pentru vaccinarea salariaților 
împotriva SARS-CoV-2”. 

3. La articolul 24: 
se introduce alineatul (152) cu următorul cuprins: 
„(152) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de contribuabili sub 

formă de taxe de aderare şi cotizații de membru destinate activității asociaţiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii.”; 

alineatul (192) cuvintele „şi au fost reţinute” se substituie  cu textul „şi/sau 
au fost reţinute”; 

alineatul (25) se completează cu textul „și  pentru vaccinarea salariaților 
împotriva SARS-CoV-2”. 

4. La articolul 261:  
alineatul (15) după cuvântul „reevaluare” se introduc cuvintele „și 

deprecierea”; 
alineatul (18) cuvântul „Valoarea” se substituie cu cuvântul „Costul”. 
5. Articolul 271 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 271. Norme speciale aplicabile rezidenţilor parcurilor pentru 

tehnologia informaţiei pentru deducerea cheltuielilor privind amortizarea şi 
reparaţia mijloacelor fixe 

(1) Agenţii economici care pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei,  obţin 
sau li se retrage titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei au 
dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia 
mijloacelor fixe conform art.261 pentru perioada aplicării regimului de impozitare 
stabilit în prezentul titlu. 

(2) Pentru agenţii economici cărora le-a fost retras titlul de rezident al 
parcului pentru tehnologia informaţiei, valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe 
este egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma din reevaluarea şi deprecierea 
acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare celei în care a fost 
retras titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei.” 

6. La articolul 33: 
alineatul (1), cifrele  „25200” se substituie cu cifrele „27000”; 
alineatul (2), cifrele „30000” se substituie cu cifrele „31500”; 
7. La articolul 34, cifrele „18900”  se substituie  cu cifrele „19800”. 
8. La articolul 35: 
 alineatul (1), cifrele „4500” se substituie cu cifrele „9000”, iar cifrele 

„18900” se substituie  cu cifrele „19800”. 
9. Se introduce articolul 514 cu următorul cuprins: 
„Articolul 514. Administraţia parcurilor pentru tehnologia informației 
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Sunt scutite de impozit pe venit sursele de venit ale administraţiei parcului 
pentru tehnologia informației prevăzute la art.6 alin.(3) din Legea nr. 77/2016 cu 
privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei.”. 

10.  La articolul 52 alineatul (1) se introduce litera (g) cu următorul cuprins:  
„g) asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații - conform Legii nr. 

171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.”. 
11.  La articolul 542 alineatul (3) va avea următorul cuprins: 
„(3) În obiectul impunerii nu se includ veniturile prevăzute la art.20” 
12. La articolul 901 alineatul (33) liniuța întâi, textul „12%” se substituie  cu 

textul „18%”. 
13. La articolul 95 alineatul (2) litera f) va avea următorul cuprins: 
„f) eliberarea și stocarea bunurilor materiale în procesul de împrospătare 

simultană, împrospătare cu decalaj în timp și împrumut a acestora în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare;”. 

14.  La articolul 103 alineatul (1) punctul 27) cuvintele „Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională de 
Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”; 

15. La articolul 104 litera g), textul „și Infrastructurii” se exclude. 
16. La articolul 108 alineatul (9) cuvântul „insolvabilitate” se completează 

cu textul „ , cu excepția bunurilor imobiliare,”, iar în final se completează cu un 
enunț cu următorul cuprins: 

„Pentru bunurile imobiliare, data obligației fiscale se stabilește conform 
alineatului (3).” 

17. La articolul 1171 alineatul (14) se abrogă; 
18. La Anexa nr.1 la titlul IV: 
la poziția tarifară „240210000” după cuvintele „valoarea în lei” se introduce 

textul „/1000 bucăţi”, textul „41%” se substituie cu textul „41%, dar nu mai puţin 
de 959 lei” aferent anului 2022, și respectiv „41%, dar nu mai puţin de 1103 lei” 
aferent anului 2023. 

la poziția tarifară „240290000”, după cuvintele „valoarea în lei” se 
introduce textul „/1000 bucăţi”,  textul „41%” se substituie cu textul „41%, dar nu 
mai puţin de 959 lei” aferent anului 2022, și respectiv „41%, dar nu mai puţin de 
1103 lei” aferent anului 2023. 

după poziția tarifară „381700800” se introduce poziția tarifară „382499960” 
cu următorul cuprins: 

 
        
Ex.382499960 

Cartușe și rezerve pentru 
țigarete electronice; 
preparate destinate utilizării 
în cartușe și rezerve pentru 
țigarete electronice 

litru - 1957 lei 2055  lei  
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19. În tabelul al doilea din Anexa nr. 2 la Titlul IV, după cuvintele 
„Autoturism de lux” se introduce textul „ , cu excepția mijloacelor de transport 
importate în scopuri medicale, clasificate la poziția tarifară 8703”. 

20. La articolul 133 alineatul (1) punctul 3) cuvintele „şi controlează” se 
exclud. 

21. La articolul 148 se introduce alineatul (61) cu următorul cuprins: 
,,(61) Prin derogare de la prevederile alin.(5) al art.48 din Legea nr.158/2008 

cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, transferul 
funcționarului fiscal în interesul serviciului se face fără acordul scris al acestuia în  
funcție echivalentă și în aceeași localitate, prin modificarea raporturilor de 
serviciu. 

22. La articolul 158 se introduce litera n), cu următorul cuprins: 
,,n) să efectueze executarea silită a obligației fiscale restante în raport cu 

plățile și contribuabilii administrați  de către serviciul de colectare a impozitelor 
și taxelor locale, în modul stabilit de Guvern”. 

23. La articolul 163 alineatul (6) textul „indicat pe versoul buletinului de 
identitate” se substituie cu textul „(IDNP) atribuit conform cadrului normativ de 
către autoritatea competentă”. 

24. La articolul 195 alineatul (2), care va avea următorul cuprins: 
,,(2) Executarea silită a obligaţiei fiscale restante în raport cu plățile și 

contribuabilii administrați de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor 
locale, se efectuează de către serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale, 
în modul stabilit de Guvern”. 

25. La articolul 202 alineatul (1) litera g) după cuvintele „Serviciul Fiscal 
de Stat” se introduce textul „şi/sau Casa Naţională de Asigurări Sociale”. 

26. La articolul 244 alineatul (6) cuvântul ,,mandat” se substituie cu 
cuvântul ,,procură”. 

27. La articolul 288: 
punctul 11) se abrogă; 
punctul 3) va avea următorul cuprins: 
„3) Cota taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a 

obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei 
publice locale la adoptarea bugetului local respectiv.” 

se introduce punctul 171) cu următorul cuprins: 
„171) Parcaj – loc special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a 

unităţilor de transport şi autorizat de autoritatea administrației publice locale.”. 
28. La articolul 289 alineatul (2), se introduce litera n1) cu următorul 

cuprins: 
„n1) taxa pentru parcaj;”. 
29.  La articolul 290 se introduce litera n1) cu următorul cuprins 
„n1) taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de 

autovehicule, care utilizează parcajul;”; 
30. La articolul 291 alineatul (1): 
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litera b) textul „ , cu excepţia loteriilor organizate prin intermediul 
sistemelor de comunicaţii electronice” se exclude; 

se introduce litera n1) cu următorul cuprins: 
„n1) la taxa pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat pe domeniul 

public şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru 
staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen;”. 

31. Articolul 292: 
la alineatul (1),  după textul „privind taxele locale,” se introduce textul „cu 

excepţia celei stipulate la art.291 lit.n1),”; 
la alineatul (2), cuvintele „Cota concretă a” se substituie cu cuvântul „Cota” 
32. La articolul 293: 
alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins: 
„(1) Calculul taxelor enumerate la art.291, cu excepţia celor stipulate la 

lit.k), n1) şi p) se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza 
impozabilă şi de cotele acestora. 

(2) Calculul taxelor stipulate la art. 291 lit. k), n1) şi p) se efectuează de către 
organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale.”. 

33. La articolul 294, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Taxele locale specificate la art.289 lit. k), n1) şi p) pot fi achitate 

nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.”. 
34. Articolul 297: 
la alineatele (5) şi (6) partea introductivă, cuvintele „cotele concrete ale” se 

substituie cu cuvântul „cotele”; 
la alineatul (7),  după textul „lit. k)” se introduce textul „ , n1)”; 
la alineatul (8), cuvintele „La stabilirea cotelor concrete ale" se substituie 

cu cuvintele „La stabilirea cotelor”;  
la alineatul (9), cuvintele „la stabilirea cotelor concrete ale” se substituie cu 

cuvintele „la stabilirea cotelor”; 
la alineatul (10), cuvintele „stabilirea cotelor concrete ale” se substituie cu 

cuvintele „stabilirea cotelor”. 
35. Articolul 298: 
la alineatul (1), după textul „lit. k)” se introduce textul „ , n1)”; 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxelor 

locale stipulate la art. 289 lit. k), n1) şi p), revine organelor împuternicite de 
autorităţile administraţiei publice locale.”. 

36. Anexa la titlul VII va avea următorul cuprins: 
 

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare 
 a dărilor de seamă fiscale 
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Denumirea taxei Baza impozabilă 
a obiectului 
impunerii 

Unitatea de 
măsură 
a cotei 

Termenele de 
plată a taxei şi de 

prezentare a 
dărilor de seamă 
fiscale de către 

subiecţii impunerii 
şi organele 

împuternicite 
 

1 2 3 4 
a) Taxă pentru 
amenajarea 
teritoriului 

Numărul mediu 
scriptic trimestrial 
al salariaţilor şi, 
suplimentar: 
– în cazul 
întreprinderilor 
individuale şi 
gospodăriilor 
ţărăneşti (de 
fermier) 
– fondatorul 
întreprinderii 
individuale, 
fondatorul şi 
membrii 
gospodăriilor 
ţărăneşti (de 
fermier); 
– în cazul 
persoanelor care 
desfăşoară 
activitate 
profesională în 
sectorul justiţiei – 
numărul de 
persoane abilitate 
prin lege pentru 
desfăşurarea 
activităţii 
profesionale în 
sectorul justiţiei 

Lei anual pentru 
fiecare salariat 
şi/sau fondator al 
întreprinderii 
individuale, al 
gospodăriei 
ţărăneşti (de 
fermier), de 
asemenea 
membrii acesteia 
şi/sau pentru 
fiecare persoană 
ce desfăşoară 
activitate 
profesională în 
sectorul justiţiei 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

b) Taxă de 
organizare a 

Venitul din 
vânzări ale 

% Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
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1 2 3 4 
licitaţiilor şi 
loteriilor pe 
teritoriul unităţii 
administrativ-
teritoriale 

bunurilor declarate 
la licitaţie sau 
valoarea biletelor 
de loterie emise 

imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

c) Taxă de plasare 
(amplasare) a 
publicităţii 
(reclamei) 

Venitul din 
vânzări ale 
serviciilor de 
plasare şi/sau 
difuzare a 
anunţurilor 
publicitare prin 
intermediul 
serviciilor 
cinematografice, 
video, prin reţelele 
telefonice, 
telegrafice, telex, 
prin mijloacele de 
transport, prin alte 
mijloace (cu 
excepţia TV, 
internetului, 
radioului, presei 
periodice, 
tipăriturilor), cu 
excepţia 
amplasării 
publicităţii 
exterioare 

% Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

d) Taxă de aplicare 
a simbolicii locale 

Venitul din 
vânzări ale 
produselor 
fabricate cărora li 
se aplică simbolica 
locală 

% Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

e) Taxă pentru 
unităţile comerciale 
şi/sau de prestări 
servicii 

Unităţile de 
comerţ şi/sau de 
prestări servicii 
care corespund 
activităţilor expuse 

Lei anual pentru 
fiecare unitate de 
comerţ şi/sau de 
prestări servicii 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 
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1 2 3 4 
în anexa nr.1 la 
Legea nr.231/2010 
cu privire la 
comerţul interior 

f) Taxă de piaţă Suprafaţa terenului 
pieţei şi a 
clădirilor, 
construcţiilor a 
căror strămutare 
este imposibilă 
fără cauzarea de 
prejudicii 
destinaţiei lor 

Lei anual pentru 
fiecare metru 
pătrat 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

g) Taxă pentru 
cazare 

Venitul din 
vânzări ale 
serviciilor de 
cazare prestate de 
structurile cu 
funcţii de cazare 

% Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

h) Taxă balneară Venitul din 
vânzări ale 
biletelor de odihnă 
şi tratament 

% Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

i) Taxă pentru 
prestarea serviciilor 
de transport auto de 
călători pe teritoriul 
municipiilor, 
oraşelor şi satelor 
(comunelor) 

Numărul de unităţi 
de transport 

Lei lunar pentru 
fiecare unitate de 
transport, în 
funcţie de 
numărul de 
locuri 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

j) Taxă pentru 
parcare 

Suprafaţa parcării Lei anual pentru 
fiecare metru 
pătrat 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

k) Taxă de la 
posesorii de câini 

Numărul de câini 
aflaţi în posesiune 
pe parcursul unui 
an 

Conform condiţiilor stabilite de 
autoritatea administraţiei publice 
locale 
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1 2 3 4 
n1) Taxă pentru 
parcaj 

Locul de parcaj Lei pentru 
fiecare loc de 
parcaj 

Conform condiţiilor 
stabilite de 
autoritatea 
administraţiei 
publice locale 

p) Taxă pentru 
salubrizare 

Numărul de 
persoane fizice  
înregistrate în 
calitate de 
proprietar al 
bunului imobil cu 
destinaţie locativă 
(casă de locuit, 
apartament) 

Conform condiţiilor stabilite de 
autoritatea administraţiei publice 
locale 

q) Taxă pentru 
dispozitivele 
publicitare 

Suprafaţa feţei 
(feţelor) 
dispozitivului 
publicitar 

Lei anual pentru 
fiecare metru 
pătrat 

Trimestrial, până la 
data de 25 a lunii 
imediat următoare 
trimestrului 
gestionar 

  
Notă: În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară, nu se prezintă 

dare de seamă fiscală. 
37. La articolul 352 alineatul (10), textul „lit. a)” se exclude. 
38. La articolul 368: 
1) alineatul (2): 
a) textul „ , venituri înregistrate în evidența contabilă” se exclude; 
b) textul „sau de la începutul activităţii în parcul pentru tehnologia 

informaţiei.” se substituie cu textul „ , dacă statutul de rezident al parcului a fost 
dobândit în anii calendaristici precedenți, sau de la aplicarea regimului special de 
impozitare, dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul 
calendaristic curent.”; 

2) alineatul (3) cuvintele „inclusiv perioada fiscală tranzitorie” se substituie 
cu textul „dacă statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anii calendaristici 
precedenți, sau pentru perioada de aplicare a regimului special de impozitare, dacă 
statutul de rezident al parcului a fost dobândit în anul calendaristic curent.” 

39. La articolul 369 alineatul (2) cuvintele „au lucrat cel puţin o zi” se 
substituie cu textul „au lucrat sau s-au aflat în orice tip de concediu plătit sau altă 
situație în care, în regim standard de impozitare, ar fi realizat venit asigurat cel 
puțin o zi” 
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Art. IV. – Articolul 4 alineatul (6)  din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea 
în aplicare a Titlului III al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările 
ulterioare, ultimul alineat după textul „lit. a),” se completează cu textul „lit. b),”. 

 
Art. V. – Anexa nr.3 punctul 41) din Legea nr.489/1999 privind sistemul 

public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1–
4, art.2), cu modificările ulterioare, se completează textul „și pentru vaccinarea 
salariaților împotriva SARS-CoV-2. 

 
Art. VI. – Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 

La articolul 4: 
alineatul (1) litera c), se abrogă; 
alineatul (2) litera c) se abrogă; 
alineatul (3) și alineatul (4), textul „lit. a)–c)” se substituie cu textul „lit. a) 

și b)”. 
La articolul 51 alineatul (1) textul „lit. a)–c)” se substituie cu textul „lit. a) 

și b)”. 
 
Art. VII. – La articolul 4 alineatul (65) din Legea nr. 1054/2000 pentru 

punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007), cuvintele ,,aflate în stoc la 
momentul depistării încălcărilor menţionate” se substituie cu textul: ,,cu aplicarea 
scutirii de accize în baza alin.(6¹), pentru care nu au fost îndeplinite cerințele 
stabilite în prezentul alineat”. 

 
Art. VIII. – La articolul 4 alineatul (2) din Legea nr.1056/2000 cu privire 

la punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal (republicat în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările ulterioare, 
textul „1 ianuarie 2022” se substituie cu textul „1 ianuarie 2024”. 

 
Art. IX. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu 
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 30 alineatul (6) textul „situaţiilor prevăzute la art.50 alin.(2) 
lit.d) şi e),” se exclude. 

2. La articolul 492:  
1) alineatul (1): 
punctul 2) se abrogă; 
punctul 4) va avea următorul cuprins: 
„4) respectă condițiile stabilite la articolul 1953 alin. (1) pct. 1), 3), 4) și 5);” 
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2) alineatul (2) litera b) se abrogă; 
3) alineatul (3), cuvintele ”unui certificat” se substituie cu cuvintele ”unei 

autorizații”,  cuvintele „al unui certificat” se substituie cu cuvintele „a unei 
autorizații”, iar textul  „şi la alin.(2) lit. b)” se exclude. 

3. Se introduce articolul 493 cu următorul cuprins: 
„Articolul  493. Destinatarul agreat în sensul Convenției TIR 
(1) Serviciul Vamal, în baza unei cereri, autorizează un agent economic, 

denumit „destinatar agreat”, să primească mărfurile expediate în conformitate cu 
Convenția TIR într-un loc autorizat, astfel încât regimul să fie încheiat în 
conformitate cu articolul 1 lit. d) din Convenția TIR. 

(2) Statutul de destinatar agreat se acordă solicitantului care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 

1) este rezident în sensul art. 5 pct. 5) din Codul fiscal; 
2) declară că va primi regulat mărfuri care circulă în cadrul unei operațiuni 

TIR. Se consideră că o persoană aplică în mod frecvent regimul vamal de tranzit 
atunci când efectuează/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an 
calendaristic; 

3) respectă condițiile stabilite la articolul 1953 alin. (1) pct. 1), 3), 4) și 5); 
(3) Autorizațiile se acordă în cazul în care Serviciul Vamal este în măsură 

să supravegheze operațiunile TIR și să efectueze controale.  
(4) Autorizația privind statutul de destinatar agreat se aplică operațiunilor 

TIR care urmează să fie încheiate în Republica Moldova, la locul sau locurile 
specificate în autorizație. 

4. La articolul 50 alineatul (2) litera d) şi e) se abrogă. 
5. La articolul 56 alineatul (1) litera c) se abrogă. 
6. La articolul 1271 alineatul (12) după cuvintele „cu una nouă” se introduce 

textul „sau să prezinte un amendament la garanția originală, privind extinderea 
termenului de valabilitate și/sau modificarea cuantumului sumei”. 

7. La articolul 176:  
alineatul (3) cuvântul ”importate” se exclude, iar după cuvântul ”electrice” 

se introduc cuvintele ”transportate prin conducte sau instalații fixe”; 
alineatul (31) după cuvintele „în termen de” se introduc cuvintele  „până la”. 
 
Art. X. – La articolul 12 alineatul (2) din Legea privind finanțele publice 

locale nr.397/2003 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 
nr.384–395, art.612), textul „50%” se substituie cu textul  „100%”. 
 

Art. XI. – Articolul 2873 din Codul contravențional al Republicii Moldova 
nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–
84, art. 100), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: 

„Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta 
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(1) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în 
Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă 
mai mică  sau egală cu de 7 zile 

se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale. 
(2) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în 

Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă  
mai mare de 7 zile dar de până la 180 de zile, inclusiv 

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale. 
(3) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în 

Republica Moldova fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă 
mai mare de 180 de zile 

se sancţionează cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale. 
(4) Săvârșirea repetată, în cursul aceluiași an calendaristic, a contravenţiei 

prevăzute la alin.(1) de către o persoană sancţionată deja pentru această 
contravenţie 

se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice. 

(5) Săvârșirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei 
prevăzute la alin.(2) și alin.(3) de către o persoană sancţionată deja pentru această 
contravenţie 

se sancţionează cu amendă de la 78 la 90 de unităţi convenţionale aplicată 
persoanei fizice. 

(6) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă 
contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost 
aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr.2 la titlul 
IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă 
consecutivă de 180 de zile, precum şi pentru perioadele incomplete ce urmează 
după primele 180 de zile. 

 
Art. XII. - Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul 

persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.117-118, art.357), cu modificările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

la articolul 2 alineatul (2), după textul “președinții fracțiunilor 
parlamentare,” se introduce textul “deputații în Parlament,”. 

la articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul 
cuprins: 

„(11) În cabinetul deputatului în Parlament se instituie doar postul de 
asistent.”. 

la articolul 8, la alineatul (2), textul “și în cele ale președinților fracțiunilor 
parlamentare” se  substituie cu textul „ ,în cele ale președinților fracțiunilor 
parlamentare, deputaților.”. 
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Art. XIII. – Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441-447, art. 
715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 4: 
noțiunea „funcție temporar absentă” va avea următorul conținut: 
„ funcție temporar absentă – funcţie al cărei titular lipseşte de la lucru pe o 

perioadă de până la 60 de zile calendaristice în următoarele cazuri: în caz de boală 
sau traumatism, concediu de studii, concediu neplătit, detaşare la alt loc de muncă, 
sau pe perioada stabilită de legislaţie în cazul concediului de maternitate, când 
salariaţilor li se păstrează locul de muncă, iar raporturile de serviciu nu au fost 
suspendate”. 

după noțiunea „funcție temporar absentă” se completează cu noțiunea 
„funcție vacantă” în următoarea redacție: 

„funcție vacantă – funcție liberă, fără titular;” 
2. La articolul 10: 
alineatul  (2) după textul „spor pentru participare în proiecte de dezvoltare 

finanțate din surse externe” se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins: 
„- sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit 

pentru sănătate”. 
alineatul (3), după textul „al personalului din cabinetul persoanelor cu 

funcții de demnitate publică” se  introduce textul „cu excepția directorului 
Serviciului Fiscal de Stat/al Serviciului Vamal,”. 

3. La articolul 19, alineatul (2) după textul „în mărime dublă a salariului” se 
completează cu  textul „de bază” și  cuvintele „ sau a remuneraţiei de o zi” se 
exclud”. 

4. Articolul 211 va avea următorul cuprins: 
„Articolul 211 . Premiu anual 
(1) Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru 

rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul 
respectiv. 

(2) Indicii și mărimile premiilor conducătorilor unităților bugetare se 
stabilesc de către organul ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor pentru 
conducător nu poate depăși 50 la sută din salariul de bază.  

(3) Pentru premiere se utilizează mijloacele fondului de salarizare în 
mărime de până la 50 la sută din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a 
beneficia de premiu anual. 

(4) Modul de acordare a premiului anual este stabilit de Guvern”.  
5. Articolul 241 va avea următorul cuprins: 
„ Articolul 241.  Retribuirea muncii în timpul de staţionare. 
Retribuirea timpului de staţionare produsă din cauze ce nu depind de 

angajator sau salariat se efectuează în mărimea salariului de bază al personalului, 
stabilit la data dispunerii staţionării, dar nu mai puţin decât mărimea minimă în 
sectorul bugetar prevăzută la art.27 alin.(2)”. 
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6. Articolul 26 va avea următorul cuprins: 
„ Articolul 26. Promovarea, transferul, detaşarea personalului 
(1) Salariile de bază în cazul promovării, transferului, detaşării personalului 

unităţilor bugetare se stabilesc conform coeficienţilor de salarizare pentru funcţiile 
respective, ținând cont de treapta de salarizare. 

(2) În cazul detaşării, personalul beneficiază, pe lângă salariul de bază, şi de 
celelalte drepturi salariale acordate personalului din unitatea bugetară în care a fost 
detaşat, în condiţiile prezentei legi. 

(3) În cazul în care, în urma detaşării, salariul lunar stabilit este inferior celui 
de care a beneficiat până la detaşare, personalului detaşat i se va plăti diferenţa de 
salariu. 

(4) Drepturile salariale pe perioada detaşării se acordă în conformitate cu 
prevederile art.72 din Codul muncii nr.154/2003. 

7. Articolul 27: 
se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: „Salariații din 

unitățile bugetare care la data de 01 decembrie 2018 au asigurat interimatul unei 
funcții publice de conducere și la încetarea acestuia au revenit în funcția exercitată 
anterior interimatului, li se va achita diferența de salariu. Diferența de salariu se 
garantează în cazul în care salariile calculate prin aplicarea prezentei legi sunt 
inferioare salariilor medii lunare calculate pentru funcțiile ocupate anterior 
asigurării interimatului unei funcții publice de conducere.” 

la alineatul (2) textul „2200” se substituie cu textul „3100”; 
8. Anexa nr. 3: 
compartimentul „Alte funcții de demnitate publică la nivel central”: 
poziția A1056 se completează cu textul „  , Secretar general al Aparatului 

Președintelui Republicii Moldova, Secretar general al Parlamentului”  
poziția A1024 se completează cu textul „ ,Director al Serviciului Fiscal de 

Stat/al Serviciului Vamal”; 
în Tabelul 2: 
la compartimentul „Secretariatul Parlamentului, Aparatul Președintelui 

Republicii Moldova, Cancelaria de Stat”, poziția A2001 se exclude; 
la compartimentul „Autoritățile administrative centrale și din subordine”, 

poziția A2007 se exclude. 
în Note:  
punctul 1 se exclude 
punctul 3 se exclude. 
punctul 71  va avea următorul conținut: 
„71. Prin derogare de la prevederile art.12 alin. (4) şi (5), conducătorilor 

unităţilor bugetare care sunt subdiviziuni structurale ale autorităţilor 
reprezentative și deliberative de nivelul al doilea precum și unităţii teritoriale 
autonome Găgăuzia li se acordă trepte de salarizare în condiţiile art.12 alin. (6)– 
(8)”. 
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în Tabelul 3, în denumirea compartimentului al doilea după textul 
„președinte al fracțiunii parlamentare” se  introduce textul „deputat în Parlament”. 

9. Anexa nr. 4, în tabelul 1 la poziția cu codul B1020, cifrele „121” și 
„12,29” se substituie cu cifrele „126” și, respectiv, „13,65”. 

10. Anexa nr. 7: 
în Tabelul 1: 
compartimentul Funcții didactice din instituțiile de învățământ general 

și profesional tehnic poziția E4009 va avea următorul cuprins: 
 

E4009 Director (şef) al altor instituţii de 
învățământ de categoria: 

  

 
I 76 4,80  
II 74 4,60  
III 72 4,41  
IV 70 4,23  
V–VI 68 4,06 

 
în Note la Tabelul 1:  
din punctul 12 se exclude fraza „ – în structurile de asistenţă 

psihopedagogică: psihopedagog, psihopedagog special, pedagog, logoped, 
psiholog;” 

se completează cu punctul121 cu următorul cuprins: 
„121. Pentru funcțiile didactice psihopedagog, psihopedagog special, 

pedagog, logoped, psiholog din structurile de asistență psihopedagogică, clasa de 
salarizare se majorează cu 4 clase succesive față de clasa de salarizare 
corespunzătoare funcției „Metodist în învățământul general și în învățământul 
profesional tehnic”. 

11. Anexa nr. 10: 
în Tabel: 
după poziția cu codul H6134 se transferă poziția cu codul H6174 cu 

următorul cuprins:   
 

 „H6174 Șofer (conducător auto)  30 1,83” 
 

în note la Tabel se completează cu punctul 12 cu următorul cuprins: 
„12. Clasele de salarizare pentru următoarele funcții din cadrul Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat se majorează față de cele stabilite în tabel după cum 
urmează: 

- cu 5 clase succesive - pentru funcțiile Director, șef direcție alte domenii, 
șef secție alte domenii, șef serviciu alte domenii; 

- cu 3 clase succesive – pentru funcțiile specialist principal, specialist 
superior;  
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-  cu 2 clase succesive – pentru funcțiile specialist.    
 
Art. XIV. – (1) Prin derogare de la prevederile articolului 56 alineatul (2) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prevederile prezentei legi 
intră în vigoare la 01 ianuarie 2022. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va 
aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta. 

 
 
Președintele Parlamentului 
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Notă informativă 
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 

 
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Prezentul proiect de lege este elaborat de către Ministerul Finanțelor, ținând cont de 
propunerile recepționate de la mediul de afaceri, autoritățile publice și alte părți interesate. 
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Economia Republicii Moldova este marcată de o serie de provocări, generate inclusiv 
pe fundalul crizei pandemice, care a luat prin surprindere întreaga omenire și care impactează 
sistemele economice mondiale.  

Contextul economic global, precum și cel național, reflectă necesitatea identificării 
soluțiilor optime și implementării măsurilor eficiente de racordare la condițiile existente. 
Sprijinirea redresării economice, diminuarea impactului crizei provocate de pandemia 
Covid-19, asigurarea suportului pentru mediul de afaceri, îmbunătățirea nivelului de trai 
reprezintă acțiuni de importanță primordială pentru economia țării. 

Politica fiscală și vamală, ca parte componentă a politicii economice a statului, 
reprezintă un instrument care are impact asupra orientării proceselor economice, în contextul 
în care generează influențe atât asupra mediului de afaceri, societății civile, cît și asupra 
sustenabilității parametrilor bugetari. Respectiv, politica fiscală și vamală, prin esența sa, 
include un sistem de norme juridice, de măsuri și instrumente elaborate și promovate pentru 
ca să asigure acumularea veniturilor la bugetul public național care sunt indispensabile 
pentru satisfacerea necesităților publice pe toate sectoarele, precum și să contribuie la 
dezvoltarea durabilă a economiei naționale. 

Măsurile de politică fiscală și vamală determină un impact major asupra domeniilor 
social-economice.  

De asemenea, este important să remarcăm faptul că politica fiscală și vamală nu poate 
în mod independent să asigure soluționarea problemelor cu care se confruntă o economie 
afectată de criză. Ci, mai cu seamă, reprezintă una din pârghiile aflate la dispoziția statului 
de a interveni asupra menținerii și continuității proceselor social-economice, în limita 
spațiului bugetar disponibil. 

Printre condițiile ce au impus elaborarea proiectului de lege se numără următoarele: 
 necesitatea ajustării cadrului normativ în domeniul fiscal și vamal în vederea 

simplificării acestuia; 
 necesitatea respectării angajamentelor internaționale și continuarea armonizării 

legislației naționale la prevederile UE; 
 provocările determinate de situația epidemiologică existentă la nivel național și 

internațional și necesitatea implementării măsurilor eficiente de racordare la condițiile 
existente. 

Finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului de lege sunt:  
(1) o legislație fiscală și vamală care să condiționeze amplificarea proceselor 

economice; 
(2) consolidarea veniturilor bugetare; 
(3) sustenabilitatea dezvoltării mediului de afaceri. 
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Astfel, măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2022 au drept scop 
consolidarea veniturilor bugetare printr-o administrare fiscală și vamală eficientă, 
soluționarea constrângerilor economice și asigurarea dezvoltării durabile a Republicii 
Moldova, în contextul proceselor economice și sociale existente. 

În acest context, realizarea obiectivelor și atingerea țintelor propuse se va realiza prin 
modificarea cadrului normativ în domeniul respectiv, care este constituit din Codul fiscal și 
Codul vamal, precum și legile conexe acestora. 

De asemenea, proiectul de lege vizează modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar. 

Pe parcursul anului 2021 autoritățile publice au semnalat carențe privitor la  aplicarea 
noului sistem de salarizare ce țin de salariile mici pentru personalul care, conform legii se 
încadrează în clasele de salarizare de la 1 la 25, pentru șoferi (conducătorii auto), pentru 
cadrele didactice din cadrul structurilor de asistență psihopedagocică, etc. 

Proiectul conține stipulări în vederea executării Art.VI din Legea nr.122/2021 pentru 
modificarea unor acte normative. 

Astfel, întru consolidarea mecanismelor administrative ale Guvernului în vederea 
asigurării unei bune desfășurări a activității sale în domeniul finanțelor publice, relațiilor 
fiscale și vamale potrivit prevederilor Legii nr.122/2021pentru modificarea unor acte 
normative, lista persoanelor cu funcții de demnitate publică a fost completată cu pozițiile 
„Secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova” „Secretar general al 
Parlamentului, „Director al Serviciului Fiscal de Stat, „Director al Serviciului Vamal. 

Ori, drept efect al Legii nr.122/2021, este inerentă operarea amendamentelor de rigoare 
în textul actelor normative ce reglementează salarizarea respectivilor demnitari, potrivit 
noului statut al acestora. 

Totdată, proiectul de lege conține prevederi în vederea executării Hotărârii Curții 
Constituționale nr. 16/2021 „Privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din 
articolul 27 alin. (5) din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar și a punctelor 21  și 8 din Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar (asigurarea menținerii salariilor personalului din unitățile bugetare). 

Concomitent au fost identificate unele inexactități care au condus la deficiențe de 
aplicare a legii, pentru care se propun modificări redacționale. 
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Proiectul de lege are drept scop continuarea procesului de armonizare a legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, în raport cu spectrul impozitelor indirecte. 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 
Proiectul de lege prevede norme de modificare a următoarelor acte normative:  

1. Legea despre statutul deputatului în Parlament nr.39/1994; 
2. Codul fiscal nr.1163/1997;  
3. Legea fondului rutier nr.720/1996;  
4. Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003;  
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5. Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000;  
6. Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489/1999 
7. Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr.1417/1997;  
8. Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr.1054/2000;  
9. Legea cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000;  
10. Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000; 
11. Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008; 
12. Legea cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică nr.80/2010; 
13. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018. 

 
Astfel, propunerile incluse în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2022, care 

includ schimbări conceptuale și sistemice de ordin fiscal și vamal sunt sistematizate și 
descrise în continuare. 

 
Legea despre statutul deputatului în Parlament nr.39/1994 
Se propune instituirea funcției de asistent al deputatului în Parlament după modelul 

care a existat anterior (anii 2011-2019), avînd drept scop eficientizarea activității 
Parlamentului, prin îmbunătățirea prestațiilor efectuate de către deputați, asistarea și 
informarea deplină a acestora. Cheltuielile necesare remunerării asistenților deputaților vor 
fi acoperite din suma forfetară, alocată deputaților ca compensație lunară neimpozabilă 
pentru cheltuieli legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de 
promovare, în condițiile stabilite de Biroul permanent. 

 
Legea fondului rutier nr.720/1996 și Legea privind finanțele publice locale 

nr.397/2003 
 
Alocarea a 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele 

locale 
Modificările propuse la Legea nr.720/1996 și Legea nr.397/2003 au fost elaborate 

pentru punerea în aplicare a deciziei Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de 
alocare integrală a încasărilor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate în Republica Moldova către unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
conform mecanismului actual de calculare a transferurilor cu destinație specială pentru 
infrastructura drumurilor publice locale. 

Drept urmare, se propune modificarea Legii fondului rutier și Legii privind finanțele 
publice locale, după cum urmează: 

1) La art.12 alin.(2) din Legea privind finanțele publice locale nr.397/2003, cuantumul 
de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele 
înmatriculate în Republica Moldova aprobate în legea anuală a bugetului de stat se modifică 
în proporție de 100%. 

2) Legea fondului rutier nr.720/1996 se modifică după cum urmează: 
- prin substituirea cuvîntului ”locale” cu cuvintele ”drumuri de interes raional 

(municipal)” de la alineatele (2) și (22) ale articolului 1, se aduce o claritate pentru care 
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categorie concretă a drumurilor publice locale se distribuie mijloace din fondul rutier în 
funcție de kilometri echivalenți administrați. Deoarece, în conformitate cu prevederile art.2 
alin.(3) pct.3) din Legea drumurilor nr.509/1995, drumurile locale se împart în drumuri de 
interes raional (municipal), drumuri comunale și străzi. 

- lit.b) din art.2, alin.(1) se va expune în redacție nouă din considerentul că taxa pentru 
folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova percepută 
conform legislației fiscale nu va fi sursă de venituri ale fondului rutier, aceasta din urmă va 
fi distribuită UAT de nivelul întîi conform mecanismului actual prevăzut în Legea privind 
finanțele publice locale. 

Modificările propuse la Legea privind finanțele publice locale și Legea fondului rutier 
au ca finalitate creșterea posibilităților financiare ale bugetelor locale de nivelul întîi pentru 
finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale din teritoriul administrat, păstrând 
condiționalitatea utilizării mijloacelor conform destinației. 

 
Codul fiscal nr.1163/1997 
 
Modificarea conținutului articolului 5 punctul 28) litera e) și a articolului 163 alineatul 

(6) derivă din necesitatea optimizării și unificării procesului de luare la evidență fiscală a 
persoanelor fizice străine, care conform Capitolului III pct. 8 subpct. 1A din Concepția SIA 
„Registrul de stat al populației” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 333/2002  se iau la 
evidenţa iniţială  în Registrul de stat al populației prin atribuirea unui număr de identificare 
de stat (IDNP) la prima trecere a frontierei de stat în legătură cu intrarea în Republica 
Moldova, fără eliberarea permisului de ședere. 

Astfel, Serviciul Fiscal de Stat va ține cont, în cadrul administrării fiscale, de aceste 
date, la confirmarea codului fiscal atribuit. 

 
Extinderea spectrului de venituri neimpozabile  
Ajustarea articolului 20 prevede neimpozitarea plăților suportate de angajatori în 

vederea vaccinării angajaților, precum și recunoașterea veniturilor ca neimpozabile aferente 
anulării sau recuperării cheltuielilor, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor, 
pentru care nu s-au acordat deduceri în scopuri fiscale. La fel, conform modificărilor la 
art.24 alin.(25), plățile suportate în vederea vaccinării vor fi permise la deducere în scopuri 
fiscale. 

  
 

Propunerea ce vizează abrogarea lit. y) a articolului 20 urmărește excluderea scutirii 
de impozit care presupune că veniturile obținute de persoanele fizice, cu excepţia 
întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea materiei 
prime secundare, inclusiv a deşeurilor şi a reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de 
plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi neferoase, a reziduurilor 
industriale care conţin metale sau aliaje ale acestora şi ambalajului returnabil, precum şi a 
acumulatoarelor electrice uzate constituie surse de venit neimpozabile.  

Eliminarea facilității fiscale în partea ce ține de impozitul pe venit reținut la sursa de 
plată prin abrogarea normei, va determina impozitarea la sursa de plată a veniturilor 
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obținute din predarea mărfurilor respective cu cota de 12%, iar impactul bugetar ar constitui 
aproximativ 50 milioane lei.  

 
Perfecționarea regimului fiscal aplicat asociațiilor utilizatorilor de apă pentru 

irigații 
În proiectul de lege se propune completarea articolului 24 cu alineatul (152) și 

articolului 52 cu litera g) din Codul fiscal ce au drept scop includerea asociațiilor 
utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI) în lista organizațiilor necomerciale scutite de 
impozitul pe venit. 

Totodată, se propune ca cheltuielile suportate de contribuabili sub formă de taxe de 
aderare şi cotizații de membru destinate activității asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru 
irigaţii să fie deductibile în scopuri fiscale.  

Măsura respectivă va contribui la consolidarea unui cadru legal comprehensiv în 
activitatea acestora, cataliza interesul agricultorilor față de sectorul asociativ de gestionare 
a infrastructurii de irigare, precum și stimula utilizarea eficientă și dezvoltarea Sistemelor 
Centralizate de Irigare/Desecare (SCI). 

 
Revizuirea metodei de calculare a amortizării pentru rezidenții parcurilor pentru 

tehnologia informațiilor 
  Ajustarea conținutului articolului 271 din Codul fiscal în partea ce ține de calculul 

amortizării în scopuri fiscale în cazul obținerii/retragerii statutului de rezident al parcului 
pentru tehnologia informației, are loc în contextul modificării modului de calcul 
proporțional perioadei de deținere a mijloacelor fixe.  Astfel, conform propunerii, agenţii 
economici care pe parcursul anului fiscal, în conformitate cu prevederile legislației cu 
privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei,  obţin sau li se retrage titlul de rezident al 
parcului pentru tehnologia informaţiei au dreptul la deducere în scopuri fiscale a 
cheltuielilor privind amortizarea şi reparaţia mijloacelor fixe pentru perioada aplicării 
regimului de impozitare general stabilit. 

  În cazul retragerii titlului de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, 
valoarea amortizabilă a mijloacelor fixe va fi egală cu valoarea contabilă ajustată cu suma 
din reevaluarea şi deprecierea acestora, anterior recunoscute, la începutul lunii următoare 
celei în care a fost retras titlul. 
 

Revizuirea cuantumului scutirilor personale și a persoanelor întreținute. 

 
Impactul net bugetar al măsurii propuse va constitui - 290,6 mln.lei 

 

Tipul scutirii 2021 2022 Rata de 
majorare 

  

Cuantumul scutirii personale 25 200 lei 27 000 lei +7,14%   
Cuantumul scutirii personale majore 30 000 lei 31 500 lei +5% -  
Cuantumul scutirii majore pentru soț/soție   18 900 lei 19 800 lei +4,76%   
Cuantumul scutirii pentru persoane întreținute     4 500 lei    9 000 lei +100%   
Cuantumul scutirii pentru persoane întreținute 
majoră 

18 900 lei   19 800 lei +4,76%   
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Specificarea regimului fiscal al veniturilor obținute de administrația parcului pentru 
tehnologia informației. 

Completarea Codului fiscal cu articolul 514 are drept scop reglementarea regimului 
fiscal al veniturilor obținute de Administrația parcului pentru tehnologia informației. 

În acest sens, se propunere introducerea unei norme similare celei aplicabile 
Administrației zonelor economice libere, care au un statut similar Administrației parcurilor 
pentru tehnologia informației. 

 
 Modificarea cuantumului impozitului pe venit reținut la sursa de plată din cîştigurile 

de la jocurile de noroc 
 
Măsura prevede majorarea cotei impozitului pe venit reținut la sursa de plată în 

conformitate cu prevederile art.901  alin. (33) din Codul fiscal, de la 12% la 18%. Impact 
bugetar estimat 7 mln. lei anual. 
 

 Modificarea articolul 95 alineatul (2) litera f)  are caracter redacțional, și urmărește 
asigurarea referințelor la cadrul normativ actual. Or, conform redacției propuse, articolul 
95 alineatul (2) litera f)  va avea următorul cuprins: f) eliberarea și stocarea bunurilor 
materiale în procesul de împrospătare simultană, împrospătare cu decalaj în timp și 
împrumut al acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la 
rezervele de stat şi de mobilizare. 
 

Revizuirea cotelor accizelor pentru produsele de tutun în vederea uniformizării 
acestora și asigurarea implementării prevederile Acordului de asociere RM – UE 
 

Proiectul prevede revizuirea cotelor accizelor la produsele din tutun clasificate la 
pozițiile tarifare 240210000 și 240290000, în vederea aducerii în concordanță a cotei 
accizei pentru produsele respective cu cota accizei minime la țigaretele cu sau fără filtru. 
Astfel, cotele propuse pentru țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate) şi trabucuri, care 
conţin tutun și  alte ţigări de foi, trabucuri şi ţigarete conținând înlocuitori de tutun, sunt 
următoarele: 

 
Poziția tarifară  Denumirea mărfii Unitatea 

de măsură 
Cotele accizelor 

   Anul 
2021  

Anul 2022 Anul 2023 

240210000 
 
 

Ţigări de foi (inclusiv cele 
cu capete tăiate) şi trabucuri, 

care conţin tutun 

valoarea 
în lei/ 1000 
de bucăți 

41% 41%, 
dar 

nu mai 
puţin de 
959 lei 

41%, dar 
nu mai 

puţin de 
1103 lei 

240290000 
 

Alte ţigări de foi, trabucuri 
şi ţigarete conţinînd 
înlocuitori de tutun 

valoarea 
în lei/1000 

bucăți 

41% 41% 
dar 

nu mai 
puţin de 
959 lei 

41%, dar 
nu mai 

puţin de 
1103 lei 
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O altă măsură prevăzută  în proiect este reglementarea cotelor accizei pentru cartușe și 
rezerve pentru țigarete electronice; preparate destinate utilizării în cartușe și rezerve pentru 
țigarete electronice, conform cotelor menționate mai jos: 

 
Poziția tarifară  Denumirea mărfii Unitatea de 

măsură 
Cotele accizelor 

 Anul 2021  Anul 2022 Anul 2023 
       Ex: 382499960 Exclusiv: Cartușe și rezerve 

pentru țigarete electronice; 
preparate destinate utilizării în 
cartușe și rezerve pentru țigarete 
electronice 

litru - 1957 lei 2055 lei  

 
 

Neaplicarea accizei suplimentare mijloacelor de transport importate în scopuri 
medicale, clasificate la pozițiile tarifare 8703; Măsura este necesară în vederea asigurării 
unui parc de mijloace de transport de utilitate publică, precum și în vederea neaplicării 
accizului suplimentar la mijloacele de transport care potrivit art.124  alin.(14) din Codul 
fiscal nu beneficiază de scutire de la plata accizului. 

 
 

 Modificarea prevederilor articolului 244 din Codul fiscal se impune datorită necesității 
aducerii legislaţiei în concordanţă cu Codul administrativ, cât și în scopul evitării 
disensiunilor apărute în practică la aplicarea acestor norme, în contextul în care art. 46 alin. 
(1) și (2) din Codul administrativ, prevede că în procedura administrativă participanţii pot fi 
reprezentaţi de o persoană împuternicită. Împuternicirile reprezentantului se consemnează în 
procură. 

 
Ajustarea prevederilor aferente taxelor locale ca urmare a Hotărârii Curții 

Constituționale din 14 septembrie 2021 de neconstituționalitate a prevederilor articolului 
VII punctele 78-87 din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor 
acte normative.  

 
Ajustarea prevederilor ce vizează art.368 și art.369 privind regimul fiscal al 

rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației are menirea de a specifica că ponderea 
de 70% este calculată strict în raport cu perioada de aplicare a regimului special de 
impozitare și, respectiv, indicatorii considerați pentru calculul acestei ponderi trebuie să se 
refere exclusiv la această perioadă. 

Totodată, necesitatea modificării propuse reiese din legislația cu privire la parcurile IT, 
întrucât în perioada fiscală tranzitorie, rezidentul parcului IT aplică regimul standard de 
impozitare și nu cel special. Respectiv, această perioadă fiscală nu trebuie să fie considerată 
ca una din cele 2 luni în care subiectul impunerii poate să nu întrunească cumulativ ponderea 
de 70 % din venituri generate de activitățile principale eligibile. 
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În partea ce ține de art.369, propunerea are menirea de a reglementa expres că suma 
minimă este datorată nu doar pentru angajații care au lucrat cel puțin 1 zi pe parcursul lunii, 
dar și cei care s-au aflat în concediu și/sau șomaj. În acest fel, acești angajați își vor menține 
venitul asigurat (ulterior considerat la stabilirea prestațiilor de asigurări sociale) în situațiile 
specificate, similar angajaților care sunt impozitați potrivit regimului standard de 
impozitare. 
 

Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal 
 Modificarea articolului 4 alineatul (6)  din Legea nr. 1417/1997 are drept scop aducerea 

în concordanță a prevederilor acestuia cu art.96 din Codul fiscal. 
Astfel, în vederea asigurării unui regim fiscal echitabil în raport cu  cota de impozitare, 

livrarea de servicii persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care 
se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, de 
către persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător care se află pe 
teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, urmează  să 
se realizeze conform cotelor expuse în art.96 lit.b) din Codul fiscal. 

 
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale  
Modificarea punctului 41) din Anexa nr.3 din Legea nr.489/1999 privind sistemul 

public de asigurări sociale este argumentată de necesitatea asigurării concordanței cu 
prevederile Codului fiscal. 

 Astfel, urmare modificării nu se vor calcula  contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii aferent plăților efectuate de către angajator pentru vaccinarea salariaţilor 
împotriva virusului SARS-CoV-2  

 
Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000  
Modificarea prevederilor articolului 4 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 

827/2000 este argumentată de necesitatea realizării acțiunii 5.2.3. Anularea „taxei de lux” 
pentru serviciile de telefonie mobilă prin operarea modificărilor la Legea Fondului de 
susţinere a populaţiei nr.827/2000 din Planul de activitate a Guvernului pentru anul 2021-
2022, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.235/2021.  

În acest sens, prin  prisma Art.LV. alin. (1)  lit. d)  din Legea nr.257/2020 cu privire la 
modificarea unor acte normative, taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă – în 
mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii, începând cu 
1 ianuarie 2022 urma a fi micșorată la cuantum de 1,5 %. 

Este de menționat că potrivit art.1 din Legea nr. 827/2000, fondul de susţinere a 
populaţiei este creat pentru finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul 
asistenţei sociale, finanţarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale 
în condiţiile stabilite de Guvern, precum şi pentru finanţarea cantinelor de ajutor social. 
Prin urmare, odată cu anularea taxei respective, spectrul sursele de finanţare a Fondului de 
susţinere a populaţiei se va restrînge, fiind acoperit din: 

- taxa de portabilitate – în mărime de 50 la sută din plata lunară de operare, administrare 
şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii 
numerelor; 
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- taxa aeroportuară – în mărime de 50 la sută din suma acumulată lunar din tariful pentru 
modernizarea aeroportului; 

d) transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din 
suma achitată la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a 
cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb 
valutar şi la băncile licenţiate care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar cu 
persoane fizice, inclusiv prin intermediul aparatelor de schimb valutar; 

e) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei. 
Pe parcursul anului 2020, resursele financiare acumulate în Fondul de susținere a 

populației din taxa pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă au constituit 78,8 mln.lei. 
Prin urmare, impactul măsurii, țînînd cont de modificările care urmau să intre în vigoare 

la 1 ianuarie 2022, constituie aproximativ - 42,0 mln.lei. 
 
Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal 
Cu referință la modificarea propusă la articolul 6 alineatul (65) este de menționat că 

prevederile actuale ale alineatului stabilesc obligația achitării accizelor pentru distilatele 
obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de 
struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) achiziționate cu 
aplicarea scutirii de accize în baza alin.(6¹) în cazul nerespectării cerințelor prevăzute în 
alin.(1) la cantitatea aflată în stoc la momentul depistării încălcărilor menționate, ceea ce 
condiționează ca efectul normei să nu aibă efect sau să aibă un efect diminuat în cazul în 
care în stoc nu mai sunt mărfurile accizate respective sau este doar o parte din acestea. 

Modificările propuse au ca scop aplicarea obligației calculării accizelor pentru 
cantitatea achiziționată cu scutire de accize în cazul în care nu sunt respectate cerințele în 
conformitate cu care a fost acordată scutirea.        

 
Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 
Modificarea prevăzută la articolul 30, articolul 50 și articolul 56, are drept scop 

aducerea în concordanță a prevederilor cadrului național la reglementările UE, în partea ce 
ține de spectrul mărfurilor permise a fi introduse pentru depozitare în cadrul regimului de 
antrepozit vamal. 

 
Modificarea articolului 49 și completarea Codului vamal cu articolul 493  
Avînd în vedere că toate simplificările vamale au la bază condițiile de acordare a 

statutului AEO, inclusiv simplificările în tranzit, este necesară  ajustarea prevederilor art. 
492 din Codul Vamal ,,Condiţii generale de acordare a autorizaţiei pentru utilizarea 
procedurilor simplificate de tranzit” la prevederile legislației UE. Astfel, avînd în vedere că 
condițiile de acordare a statutului AEO sunt prevăzute în art. 1953 alin. (1) din Codul Vamal 
se propune ca în norma de modificare să se facă referire la punctele din articolul indicat, 
precum este și în legislația vamală a UE. 

În acest caz, la alin. (2) litera b) urmează a fi exclusă din considerentul că solicitantul 
trebuie să dispună de un sistem de gestiune a evidenţelor comerciale şi de transport, care să 
permită realizarea adecvată a controalelor vamale, ca condiție prevăzută la pct. 4 din alin. 
(1). 
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Totodată, este necesară modificarea textului „Certificat de agent economic autorizat” 
în „Autorizație de agent economic autorizat”, precum este prevăzut la art. 1951 din Codul 
vamal. 

 
Modificarea prevăzută la articolul 1271 este necesară pentru a asigura continuitatea în 

cadrul garantării plăților vamale de către agenții economici.  
Având în vedere că pentru Serviciul Vamal (beneficiar) există necesitatea de a putea 

înainta o cerere de plată pe o obligaţie a agentului economic, apărută anticipat emiterii de 
către bancă (garant) a garanţii bancare în vigoare, este oportună emiterea unui amendament 
la garanţia existentă, în scopul asigurării continuităţii garantării obligaţiilor agentului 
economic, ordonator al garanţiei respective. 

Emiterea unui amendament la garanţie bancară nu condiţionează apariţia unor 
inconvenienţe pentru ordonatorul garanţiei în raport cu banca, pe motiv că aceasta presupune 
semnarea acordurilor adiţionale la contractele care reglementează relaţiile acestuia cu banca, 
în ceea ce ţine de emiterea şi executarea obligaţiilor asumate conform garanţiei bancare, în 
cazul în care beneficiarul îşi reclamă acest drept. 

Emiterea unui amendament la garanţia bancară oferă ordonatorului garanţiei bancare 
posibilitatea să prezinte beneficiarului amendamentul respectiv până la expirarea garanţiei 
bancare în vigoare, care este deţinută de beneficiarul garanţiei, fără constituirea mijloacelor 
de asigurare suplimentare de către Ordonator. 
 

Modificarea articolului 176 este condiționată de necesitatea specificării termenului de 
depunere a declarației vamale în cazul solicitării regimului vamal de export a gazului natural 
și a energiei electrice, astfel fiind stabilit doar termenul de depunere a declarației vamale în 
cazul importului acestor mărfuri, ceea ce implică necesitatea stabilirii termenului de 
depunere a declarației vamale pentru regimul vamal de export a gazelor naturale și energiei 
electrice transportate prin conducte.  

Totodată, la alineatul (31) este specificat că în cazul expedierilor poştale internaţionale, 
declaraţia vamală este depusă la organul vamal în termen de 7 zile calendaristice din 
momentul trecerii frontierei vamale, fapt ce presupune că expedierile poștale internaționale 
trebuie declarate în termen de 7 zile, ceea ce nu permite declarantului depunerea declarației 
vamale mai înainte de 7 zile, de aceea este necesar de concretizat că expedierile poștale 
internaționale pot fi declarate în termen de pînă la 7 zile. 

 
Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 
Noua redacție a articolului 2873 s-a impus în vederea necesității racordării măsurilor 

contravenționale în cazul identificării de către organele constatatoare, pe teritoriul 
Republicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova fără certificatul ce 
atestă achitarea vinietei. La moment, pentru anumite perioade de timp cuantumul măsurii 
contravenționale este mai mic decât plata aferentă vinietei pentru vehiculul neînmatriculat 
în Republica Moldova. 
 

Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 
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Completarea articolului 4 cu noțiunea la „funcție temporar absentă” se propune de 
completat cu prevederi care aduc claritate în care cazuri de absență de la muncă pe o 
perioadă de pînă la 60 zile calendaristice, funcția dată se consideră temporar absentă. 
Totodată a fost completat articolul cu noțiunea „funcție vacantă”. 

La articolul 10 se completează lista sporurilor cu „sporul de compensare pentru munca 
prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate”, care este descris la articolul 181.  

La articolul 19 se face o precizare ce ține de baza de calcul stabilită la achitarea sporului 
pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi pentru munca prestată în zilele de 
sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus, pentru a exclude interpretările 
contradictorii. 

La articolul 211 se revine la prevederea privind acordarea premiului anual pentru 
rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat. Pentru premiere 
se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de pînă la 50 la sută din salariile 
de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia  de premiul anual. 

La articolul 24 se face o precizare privind retribuirea muncii  în timpul de staționare. 
La articolul 26 se exclud prevederile ce țin de salarizarea în perioada delegării deoarece 

prevederi în acest sens se conțin în Codul muncii (Capitolul II) și în Hotărîrea Guvernului 
nr.10 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din 
Republica Moldova.    

La articolul 27,  au fost operate completări ca urmare a Hotărîrii Curții Constituționale 
nr. 16/2021 „Privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 27 alin. 
(5) din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a 
punctelor 21  și 8 din Anexa nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.1231/2018 pentru punerea în 
aplicare a prevederilor din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 
sectorul bugetar (asigurarea menținerii salariilor personalului din unitățile bugetare), în 
partea ce ține de omisiunea includerii în categoria angajaților bugetari cărora li se achită 
diferența de salariu și care la data intrării în vigoare a Legii nr.270/2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar au asigurat interimatul unei funcții publice de 
conducere și au revenit la funcția exercitată anterior interimatului. 

La Anexa nr.3 au fost operate modificări în scopul excluderii interpretărilor 
contradictorii a prevederilor din Note în partea ce ține de salarizarea în oficiile teritoriale 
ale Cancelariei de Stat. 

La Anexa nr.4, în Tabelul 1 se modifică clasa de salarizare a judecătorilor 
constituționali. Noul sistem de salarizare a egalat condițiile de salarizare a judecătorilor 
constituționali și a judecătorilor din cadrul Curții Supreme de Justiție, fapt ce nu respectă 
ierarhizarea responsabilităților. Astfel, modificarea dată exclude similarea funcția de 
judecător constituțional cu funcția de judecător a Curții Supreme de Justiție. 

La Anexa nr.7, modificările din Tabelul 1 se propun pentru majorare clasele de 
salarizare (cu 2 clase), pentru directorii (șefii) altor instituții de învățămînt, pentru a 
minimiza discrepanța dintre funcțiile manageriale din domeniu, care au responsabilități 
similare. Totodată, modificările din Note generează majorarea claselor de salarizare pentru 
funcțiile didactice din structurile de asistență psihopedagogică, pentru a egala salariile 
acestor categorii de angajați cu salariile cadrelor didactice din învățămîntul general, 
profesional tehnic și a educatorilor din domeniul educației timpurii. 
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La Anexa nr.10 se majorează clasele de salarizare pentru funcția de șofer (conducător 
auto) pentru a garanta un salariu mai motivant la angajarea persoanelor responsabile și cu 
experiență și a diminua cazurile de accidente în trafic. Completarea Notei la Tabel prevede 
majorarea claselor de salarizare pentru unele funcții din cadrul Serviciului 
Hidrometeorologic de Stat care dețin competențe specifice din perspectiva activităților 
speciale și exclusive în toată țara. 

Prezentul proiect de lege conține prevederi privind stabilirea claselor de salarizare 
pentru funcțiile de demnitate publică Secretar general al Aparatului Președintelui Republicii 
Moldova și Secretar general al Parlamentului, care potrivit Legii nr.122/2021 li s-a atribuit 
statut de funcție de demnitate publică. 

În același timp, în scopul menținerii salariului lunar existent pentru Directorul  
Serviciului Fiscal de Stat și Directorului Serviciului Vamal se propune completarea alin.(3) 
din articolul 10, care va permite păstrarea sporurilor din partea variabilă a salariului lunar. 
5. Fundamentarea economico-financiară 

Cheltuieli/ratări de venituri bugetare ca urmare a măsurilor propuse circa - 657 mil. lei. 
Venituri bugetare ca urmare a măsurilor propuse + 57 mil.lei 
Impactul net al măsurilor va constitui – 600  mil. lei. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 
Prezentul proiect este elaborat în conformitate cu legislația în vigoare. Întru 

implementarea definitivă a unor propuneri enunțate supra va fi ajustat/elaborat cadrul 
normativ secundar. 
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul 
decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului este plasat pe 
pagina oficială a Ministerului Finanțelor, la compartimentul Transparența 
decizională/Consultări publice și va fi asigurată avizarea acestuia de către instituțiile 
interesate. În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect urmează a fi avizat de Ministerul 
Justiției, Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,   Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Educaţiei și Cercetării, Ministerul Culturii, Ministerul Sănătății, 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Mediului, Centrul Național Anticorupție, 
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Banca Națională a Moldovei și cu alte 
părți interesate. 
8. Constatările expertizei anticorupţie 

Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie a fost inclusă în sinteza obiecţiilor 
şi propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege. 
9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Informaţia privind rezultatele expertizei de compatibilitate a fost inclusă în sinteza 
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege. 
10. Constatările expertizei juridice 

https://midr.gov.md/
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Informaţia privind rezultatele expertizei juridice a fost inclusă în sinteza obiecţiilor şi 
propunerilor/recomandărilor la proiectul de lege. 
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