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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege 

cu privire la importul unui mijloc de transport 

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

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

privire la importul unui mijloc de transport. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.           /2022 

 

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc 

de transport, cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 260 din 28 iunie 2022) de către 

domnii Vlad Batrîncea și Petru Burduja, deputați în Parlament, și comunică 

următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede introducerea în țară și 

plasarea sub regim vamal de import a unui mijloc de transport, clasificat la 

poziția tarifară 8704, de model TGA 28.320 6X2-4 LL-LE, numărul de 

identificare WMAH99ZZ87L05587, anul fabricării 2007, acordat cu titlul gratuit 

(donație) de către Administrația Publică Locală a orașului Luckau (Germania), 

cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare, pentru 

Primăria orașului Vadul lui Vodă. 

Mijlocul de transport este destinat pentru colectarea și transportarea 

deșeurilor la locurile special amenajate și autorizate. 

Acordarea scutirii de la plata drepturilor de import va asigura reînnoirea 

parcului auto a primăriei orașului Vadul lui Vodă și acordarea serviciilor de 

colectare și transportare a deșeurilor în localitate de calitate. 

Luând în considerare importanța prevederilor proiectului de lege, inițiativa 

legislativă se susține, cu expunerea proiectului în următoarea redacție: 

 

„Art. I. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii 

Moldova nr. 1149/2000, ale Codului fiscal nr. 1163/1997, ale Legii nr. 172/2014 

privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor și ale 

Legii nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepție, 

Primăriei orașului Vadul lui Vodă plasarea sub regim vamal de import a 

mijlocului de transport de marca MAN model TGA 28.320 6X2-4 LL-LE, 

numărul de identificare WMAH99ZZ87L05587, anul fabricării 2007, clasificat 

la poziția tarifară 8704, acordat cu titlul gratuit (donație) de către Administrația 

Publică Locală a orașului Luckau (Germania), cu scutirea de plata drepturilor de 

import, fără drept de înstrăinare. 

 

Art. II. – Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare 

la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 




