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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

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

 

 Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

modificarea unor acte normative.  

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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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 inițiativă legislativă (nr.403 din 25.09.2020) de 

către un grup de deputați în Parlament, și comunică următoarele. 

În conformitate cu nota informativă, proiectul de lege prevede ca 

angajatorii, atât din domeniul public, cât și privat, să acorde angajaților o dată pe 

an un voucher de vacanță în valoarea unui salariu mediu pe economie, aprobat 

anual de Guvern, pentru achitarea serviciilor turistice doar în structurile de 

primire turistică de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit autorului, scopul 

proiectului este susținerea industriei HORECA, cea mai afectată ramură a 

economiei de la instituirea stării de urgență din Republica Moldova. 

Începând cu luna aprilie a anului 2020, au fost adoptate o serie de măsuri 

de politică fiscală și vamală orientate spre susținerea mediului de afaceri, inclusiv 

a sectorului HORECA, în contextul situației epidemiologice existente la nivel 

național. Prin Legea nr.60/2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a 

activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, au fost instituite 

următoarele Programe: 

– Programul de subvenționare a dobânzilor; 

– Programul de rambursare a TVA. 

Respectiv, în dependență de situația economică și caracteristica activității, 

agenții economici urmează să beneficieze de dreptul de aplicare la cele 2 

Programe de suport prevăzute supra. 

Este important de menționat că suplimentar celor 2 programe menționate, 

pe perioada stării de urgență/stării de urgență în sănătate publică, agenții 

economici activitatea cărora a fost compromisă ca urmare a crizei pandemice au 

beneficiat de mecanismul de subvenționare a plăților pentru șomaj tehnic și 

staționare. 

Totodată, menționăm că prin Legea nr.60/2020 s-a redus cota TVA pentru 

sectorul HORECA de la 20% la 15%. 

Adițional, referitor la propunerile incluse în proiectul de lege, comunicăm 

următoarele. 

În ceea ce vizează art. II din proiectul de lege privind amendarea art.10 al 

Legii nr.352/2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în 

Republica Moldova, menționăm că aceasta nu este potrivită, considerând titlul și 

obiectul de reglementare al articolului respectiv, care inserează norme generice 

privind reglementarea raporturilor juridice dintre subiecții activității turistice. 

Referitor la art. III din proiectul de lege privind completarea art.117 al 

Codului muncii cu un nou alineat, în care să fie specificat că angajatorul poate 
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acorda voucher de vacanță o singură dată într-un an, este inoportună, deoarece 

articolul respectiv reglementează indemnizația de concediu. Totodată, nici 

art.137 nu este rațional de modificat, deoarece articolul reglementează plățile de 

stimulare ce fac parte din sistemul de salarizare. 

Cu referire la art. IV din proiectul lege ce vizează amendamentele propuse 

la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, menționăm că, 

potrivit art. 22 alin.(1) al Legii specificate, baza lunară de calcul la care 

angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de 

retribuire a muncii şi alte recompense realizat de asiguraţii cu contract individual 

de muncă, cu excepţia celor stipulate la alin.(2). 

Recompensă, în sensul legii menționate mai sus, reprezintă orice sumă, 

alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin 

contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în 

bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea 

executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură 

reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepția 

drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuții de asigurări sociale 

de stat obligatorii. 

Astfel, considerăm că acordarea unui voucher de vacanță reprezintă o 

formă de susținere din care este necesar să fie achitate contribuții de asigurări 

sociale de stat obligatorii pentru a evita ingerințele asupra prestațiilor sociale și, 

respectiv, afectarea sumei acestora care este în beneficiul viitor al angajatului, 

similar modului de impozitare a tichetelor de masă. 

Totodată, considerăm oportun promovarea măsurilor de suport, a 

instrumentelor de stimulare și susținere bazate pe subvenționarea directă din 

partea statului care ar permite, în mod eficient, asigurarea respectării destinației 

intervenției statului și redistribuirii echitabile a venitului național. 

În contextul celor expuse supra, la etapa actuală, inițiativa legislativă nu se 

susține. 

 

 


	21333 - redactat (ro)
	IL21333

