
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru 

modificarea unor acte normative. 

 

 

Prim-ministru       NATALIA GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiției       Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 
 

AVIZ 

 la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 
 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr. 215 din 02.09.2021) de 

către un grup de deputați în Parlament şi comunică următoarele.  

Inițiativa legislativă este înaintată în corespundere cu art. 73 din Constituția 

Republicii Moldova și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea 

nr. 797/1996.  

Proiectul dat prevede în mod principal modificarea dispozițiilor legale 

privind statutul juridic al directorului Serviciului Fiscal de Stat (art. 1323 din Codul 

fiscal al Republicii Moldova), precum şi statutul juridic al directorului Serviciului 

Vamal (art. 6 al Legii nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal). Astfel, autorii 

proiectului propun ca directorii instituţiilor nominalizate să fie raportaţi la 

persoane cu funcţie de demnitate publică, fiind numiţi şi eliberaţi din funcţie de 

către Guvern, la propunerea ministrului finanţelor. 

Întru susţinerea acestei idei, autorii menţionează că pentru asigurarea unei 

abordări unice şi a unor politici unitare în activitate, se impune necesitatea 

instaurării unui dialog direct al Guvernului cu conducătorii (directorii) 

subdiviziunilor Ministerului Finanţelor, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul 

Vamal. 

Potrivit notei informative, prin modificările propuse, se urmăreşte realizarea 

obiectivelor asumate prin programul de activitate al Guvernului pe domeniul fiscal 

şi vamal, pentru care este nevoie de organizare şi planificare strategică, elaborare 

şi aprobare a documentelor de politici corespunzătoare şi o colaborare bună a 

instituţiilor responsabile cu Guvernul. 

Cu titlu general, menționăm că intervenția juridică privind instituirea 

funcţiilor de demnitate publică este prerogativa legiuitorului, în temeiul actelor 

emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, în limitele 

competenţei lor, stabilite de Constituţie şi de alte legi. Astfel, ajustarea cadrului 

legal privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor autorităților 

administrative menționate vor asigura o consecvență administrativă, mai ales în 

măsura în care, exercitarea funcției de demnitate publică are la bază principiile 

legalităţii, liberului consimţământ, transparenţei, exemplului personal, 

responsabilităţii şi al loialităţii. 

Mai mult, proiectul dat este în concordanţă cu articolul 2 alineatul (2) şi 

articolul 6 ale Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, care prevede că funcţia de demnitate publică este o funcţie 

publică ce se ocupă, atât prin mandat obţinut direct, în urma alegerilor, cât şi 

indirect, prin numire în condiţiile legii. În contextul celor invocate, Guvernul 

comunică susţinerea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. 




