
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la lista obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul 

Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import,  

la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova 

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

 

În temeiul art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2022 privind acordarea scutirii 

de plata drepturilor de import pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu 

traiul în Republica Moldova şi modificarea Codului contravențional nr. 218/2008, 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2022, nr. 257-263, art. 528), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă lista obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul 

Republicii Moldova, cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea 

cetățenilor cu traiul în Republica Moldova, conform anexei. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul afacerilor externe 

și integrării europene    Nicolae POPESCU 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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           Aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

LISTA  

obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova  

cu scutire de la plata drepturilor de import, la revenirea cetățenilor  

cu traiul în Republica Moldova 
 

 

Codul poziției 

tarifare din 

Nomenclatura 

combinată a 

mărfurilor 

Denumirea mărfurilor Cantitatea 

4203 10 000 Îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită 3 unităţi 

4303  Îmbrăcăminte din blană 1 unitate 

5701-5705  Covoare  2 unități  

61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau 

croşetate 

3 unităţi 

62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât 

cele tricotate sau croșetate 

3 unităţi 

6302 Lenjerie de pat, de masă, de toaletă sau de bucătărie 20 kg 

6303 Draperii  10 kg  

6309 00 000 Îmbrăcăminte purtată sau uzată și alte articole 

purtate sau uzate 

100 kg 

6401-6405 Încălțăminte 10 perechi 

6911 Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie, 

alte articole de menaj sau de uz gospodăresc şi 

articole de igienă sau de toaletă, din porțelan 

10 kg 

6912 00 Articole pentru servicii de masă sau de bucătărie 10 kg 

6913 Statuete şi alte obiecte de ornament din ceramică 10 kg 

7013 Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru 

bucătărie 

10 kg 

7113 Articole de bijuterie sau de giuvaiergerie și părți ale 

acestora, din metale prețioase sau din metale placate 

sau dublate cu metale prețioase 

 10 unități  

 

 

7114 Articole de aurărie sau argintărie și părți ale acestora, 

din metale prețioase sau din metale placate sau 

dublate cu metale prețioase 

5 unități  

7321 11* Aragaz (pe gaz) și cuptor (pe gaz) 2 unități 

8201 Unelte manuale 5 unități 

8204 Chei manuale de strângere 2 seturi 

8206 000 00 Unelte manuale, condiționate în set pentru vânzarea 

cu amănuntul  

2 seturi 

8215  Seturi de bucătărie (tacâmuri)   3 seturi 

8418 10 și 8418 

21 

Frigider și congelator de uz casnic 1 unitate 

8422 11 000 Mașină pentru spălat vesela de uz casnic 1 unitate 

8452 10  Mașină de cusut de uz casnic  1 unitate  
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8450 11 și 

8450 19 

Mașină de spălat rufe, inclusiv cea cu dispozitiv de 

uscare 

1 unitate 

8451  Mașină de uscat rufe 1 unitate 

8458-8468 Mașini unelte 3 unități 

8471 30 000 - 

8471 49 000 

Notebook 

Mașină de prelucrare a datelor sub formă de sisteme 

1 unitate 

8508 Aspirator 1 unitate 

8516 50 000 Cuptor cu microunde 1 unitate 

8516 60*  Mașini de gătit electrice (cuptor de bucătărie) 2 unități  

8516 71 000 Aparat pentru prepararea cafelei  1 unitate 

8516 71 000 Aparat pentru prepararea ceaiului 1 unitate 

8517 12 000 Telefoane pentru rețeaua de telefonie mobilă şi 

pentru alte rețele fără fir 

2 unităţi 

8519 Aparat de înregistrare a sunetului; aparat de 

reproducere a sunetului; aparat de înregistrare şi 

reproducere a sunetului 

1 unitate  

8521 Aparat video de înregistrat sau de reprodus, chiar 

încorporând un receptor de semnale videofonice 

1 unitate  

8525 Aparate de luat vederi fixe şi alte camere video 1 unitate 

8527 Aparat de recepţie pentru radiotelefonie, 

radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinat în 

același corp cu un aparat de înregistrare sau de 

reproducere a sunetului sau cu un ceas 

1 unitate 

8528 72 Televizor 1 unitate 

8711 Trotinetă electrică  1 unitate  

8712 Bicicletă 1 unitate 

8715 00 100 Cărucior pentru copii 2 unități 

90 Instrumente şi aparate optice, fotografice, 

cinematografice 

1 unitate 

9004 Ochelari (de corecţie, de protecţie sau altele) şi 

articole similare 

4 unităţi 

9101- 

9102 și 9105 

Ceasuri de toate tipurile 3 unităţi 

9201-9208 Instrument muzical  1 unitate  

9401 Scaune pentru casă 10 unități 

9403 Alt mobilier şi părți ale acestuia  3 seturi 

 

*Pozițiile tarifare 7321 11 și 8516 60 se aplică alternativ.   
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Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea listei obiectelor de uz 

personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova cu scutire de la plata 

drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova 

 

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

Prezentul proiect al hotărârii Guvernului este elaborat de către Ministerul Finanțelor 

(Serviciul Vamal). 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite 

Elaborarea prezentului proiect de hotărâre de Guvern este condiționată de necesitatea 

implementării prevederilor art.2 alin.(2) al Legii nr.248/2022 privind acordarea scutirii de plata 

drepturilor de import pentru cetăţenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica 

Moldova şi modificarea Codului contravenţional nr.218/2008. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

 Proiectul nu conține norme de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul prevede elaborarea și aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe 

teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor 

Republicii Moldova cu traiul în Republica Moldova. 

Proiectul listei cuprinde un spectru vast de mărfuri de uz personal, clasificate la aproximativ 

55 de poziții tarifare conform Legii nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a 

mărfurilor. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului dat, nu necesită careva cheltuieli suplimentare de la bugetul de 

stat. 

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Prezentul proiect a fost elaborat în conformitate cu legislația în vigoare.  

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Proiectul a fost supus avizării de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Culturii, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției, și 

expertizei anticorupție de către Centrul Național Anticorupție. 

  8. Constatările expertizei anticorupţie 

Potrivit raportului de expertiză anticorupție, prevederile proiectului în redacția propusă, nu 

conține factori de risc și riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

 Proiectul nu conține norme de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii 

Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Informaţia privind rezultatele expertizei juridice a fost inclusă în sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor/recomandărilor la proiect de lege, fiind acceptate propunerile ce vizează: 



2 
 

- Completarea cu sursa de publicare, în clauza de adoptare, referința la actul normativ care 

constituie temei legal pentru adoptarea actului normative; 

- Excluderea ministrului justiției, din formula de atestare a autenticității actului normative, 

în conformitate cu art. 36 alin. (2) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern; 

- Substituirea cuvintelor „fără achitarea drepturilor” cu cuvintele „scutite de drepturi de 

import” în denumirea actului normativ și pe tot parcursul textului proiectului, în vederea utilizării 

unei terminologii constante, uniforme și corespunzătoare celei folosite în alte acte normative; 

- Ajustarea Notei informative, în corespundere cu art.30 din Legea nr.100/2017 cu privire 

la actele normative. 

Propunerea ce vizează specificarea cetățenilor cărui stat se aplică prezentul proiect de 

Hotărâre de Guvern, s-a acceptat prin menționarea acestui fapt în Nota informativă. 

 
 
 

 

Ministru                                   Dumitru BUDIANSCHI 
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