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Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru  

modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona 

Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producție „Valkaneș” 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

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

modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 privind Zona 

Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producție „Valkaneș”. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Anatol Usatîi 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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             Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 1527/1998 

privind Zona Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producție „Valkaneș” 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din 

Legea nr. 1527/1998 privind Zona Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producție 

„Valkaneș”, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 387 din 11 septembrie 

2020) de către un grup de deputați în Parlament, şi comunică următoarele. 

Proiectul de lege supus avizării urmărește drept scop extinderea 

suprafețelor zonelor economice libere prin crearea unei noi subzone a Zonei 

Antreprenoriatului Liber-Parcul de Producție „Valkaneș” în mun. Comrat,  

str. Buzin, nr.2.  

În context menționăm că, de la începutul activității zonelor economice 

libere și până la finele anului 2019, volumul total al investițiilor desfășurate în 

cadrul acestora a atins cifra de 432,7 mil. dolari SUA, precum și au fost create 

circa 18 mii locuri noi de muncă. De asemenea, zonele economice libere au un 

rol important pentru economia națională, având în vedere faptul că în cadrul 

acestora este produsă circa 19% din producția industrială, sunt realizate circa 3% 

din volumul total al investițiilor, precum și 23% din valoarea exporturilor. Mai 

mult decât atât, în perioada ultimilor 5 ani (2015-2019) valoarea totală a 

impozitelor și a taxelor achitate de rezidenții zonelor economice libere în bugetul 

public național a constituit circa 2 mld lei. Astfel, valoarea impozitelor și a 

taxelor achitate de zonele economice libere în perioada ultimilor 5 ani a crescut 

cu ritmuri mai mari decât creșterea impozitelor și a taxelor încasate la bugetul 

public național, de circa 2,5 ori (ritmul zonelor economice libere +30%, ritmul 

bugetului public național +14%), iar valoarea impozitelor și a taxelor pentru 

perioada anului 2019 a constitui 416,3 mil lei.  

În acest sens, remarcăm că adoptarea prezentei inițiative legislative ar 

putea contribui la atragerea investițiilor autohtone şi străine, la dezvoltarea 

economică și socială a regiunii, la formarea unor sectoare competitive în 

industrie pe baza tehnologiilor moderne şi inovaționale, la dezvoltarea 

întreprinderilor mici şi mijlocii, precum și la crearea locurilor de muncă. 

Concomitent, menționăm despre necesitatea definitivării proiectului 

conform rigorilor tehnicii legislative. În acest sens normele art.1 alin.(2) lit.d
1
) se 

vor expune în mod similar cu cele inserate la lit.a)-e) ale alineatului menționat, 

iar numărul cadastral al construcției indicate în proiect „9601205.051.01” se va 

substitui cu numărul „9601205.151.01”, astfel precum este redat în Registrul 

bunurilor imobile. 

În contextul celor expuse supra, Guvernul susține inițiativa legislativă 

menționată. 
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