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Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative  

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

modificarea unor acte normative. 

 

 

 

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 pentru modificarea unor acte normative  

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte 

normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 331 din 29 iulie 2022) de 

către Iulia Dascălu, deputată în Parlament, și comunică despre susținerea 

acestuia, ținând cont de următoarele propuneri și recomandări. 

Astfel, în vederea asigurării respectării tehnicii legislative și în 

conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative, se impune modificarea art. I din proiectul respectiv, cu 

expunerea acestuia în următoarea redacție: 

,,Art. I. – 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 338 alin. (1), cuvintele ,,permanent sau temporar în 

Republica Moldova” se substituie cu textul ,,permanent, temporar sau provizoriu 

pentru probe în Republica Moldova”. 

2. Se completează cu art. 342
2
, cu următorul cuprins: 

Articolul 342
2
. Norme speciale privind perioada fiscală, modul de 

calculare și achitare a taxei pentru înmatricularea provizorie pentru probe.  

Prin derogare de la prevederile art. 340 alin. (1): 

(1)  Perioada fiscală este de 90 de zile din ziua achitării taxei. 

(2) Taxa se achită în mărime de 25% din cotele taxei stabilite conform 

anexei nr.1 la prezentul titlu. 

(3) La expirarea termenului menționat în alin. (1), subiecții impunerii vor 

achita taxa în cuantum deplin, conform art. 339, pentru perioada fiscală rămasă 

din anul calendaristic respectiv.” 

Totodată, în scopul aplicării  uniforme a prevederilor cadrului normativ 

(art. 9 alin. (3) din Legea nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de 

răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule statuează derogarea 

temporară de la norma generală – un termen nu mai mic de 30 de zile), asigurării 

continuității efectelor contractului de asigurare RCA și protejării persoanelor 

păgubite prin accidentele provocate de autovehiculele înmatriculate provizoriu 

pentru probe, se propune extinderea termenului indicat în art. II din proiect, de la 

,,15 zile” la ,,30 de zile”. 

Aferent respectării normelor de tehnică legislativă, menționăm 

următoarele. 

 La art. II din proiect (privind modificarea Legii nr. 414/2006): 
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Denumirea actului normativ se va revizui prin prisma art. 42 alin. (5) din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, prin completarea acesteia cu 

textul ,,nr.” 

Sursa republicării Legii nr. 414/2006 se va indica după cum urmează: 

„(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 44-48, 

art. 85)”. 

La art. III: 

Textul ,,art. 7 alin. (2) din Codul fiscal și ale” se va exclude din 

considerentul că prevederile articolului indicat nu vizează regula generală de 

intrare în vigoare a actului normativ. Totodată, cuvintele „prezentei legi” se vor 

exclude, deoarece reprezintă o tautologie. 

În nota informativă se vor prezenta argumentele ce justifică intrarea în 

vigoare a legii la data publicării, prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) 

din Legea nr. 100/2017, potrivit căruia pentru legile care modifică Codul fiscal, 

Codul vamal şi Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, precum și pentru 

legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal și ale legilor ce țin de 

politica fiscală, data intrării în vigoare trebuie să survină nu mai devreme de 

6 luni de la data publicării legilor respective. 

La art. IV, pentru a asigura înțelegerea corectă și, respectiv, pentru a evita 

interpretările neuniforme, se va preciza autoritatea de supraveghere responsabilă 

de a executa actul normativ, de a întreprinde măsurile și de a realiza procedurile 

necesare executării. 
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