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Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 
1. La punctul 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, 

de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun 

la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395 art. 1068), cu modificările ulterioare, 

textul „30 iunie 2022” se substituie cu textul „31 ianuarie 2023”; 

 

2. În Hotărârea Guvernului nr. 1232/2016 cu privire la unele aspecte de 

introducere a produselor petroliere prin frontiera de est (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 388-398, art. 1327), cu modificările ulterioare, 

textul „30 iunie 2022” se substituie cu textul „31 ianuarie 2023”. 

 

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

al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului 

cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de către Ministerul Finanțelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

1. Hotărârea Guvernului nr.960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii 

nr.109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control 

vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la 

unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene 

Modificarea respectivă are drept scop ajustarea termenului limită prevăzut la 

punctul 21 din Hotărîrea Guvernului nr.960/2017, în vederea extinderii perioadei în 

care agenților economici înregistrați/neînregistrați la Instituția publică „Agenția 

Servicii Publice” și instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova, li se va 

permite traversarea punctelor de trecere a frontierei de stat Pervomaisk–Cuciurgan, 

Goianul Nou–Platonovo şi Novosaviţkoe–Cuciurgan pentru  efectuarea 

procedurilor de vămuire a mărfurilor, fără perceperea drepturilor de import sau 

export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor, cu condiţia 

rămînerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. 

Extinderea termenului se justifică prin necesitatea identificării unor instrumente 

viabile de a asigura înregistrarea și evidența tuturor importatorilor. 

2. Hotărârea Guvernului nr.1232/2016 cu privire la unele aspecte de 

introducere a produselor petroliere prin frontiera de est 
Prin modificarea respectivă se propune  de a prelungi termenul de acțiune a 

Hotărârii Guvernului nr.1232/2016 până la data de 31 ianuarie 2023, fiind 

specificat faptul că procedurile stabilite vor fi sistate în cazul în care, la expirarea 

celor 6 luni, va fi instituit controlul în comun la punctul de trecere a frontierei de 

stat „Novosavițkaia - Cuciurgan”. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca 

scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul de hotărâre nu are drept scop armonizarea legislației naționale cu 

legislația Uniunii Europene. 

      4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin prezentul proiect se propune: 

- modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului nr.960/2017, prin 

prelungirea termenului de aplicare a prevederii respective până la 31 ianuarie 2023; 

- prelungirea termenului de acțiune a Hotărârii Guvernului nr.1232/2016 până 

la data de 31 ianuarie 2023. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare. 

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

Prezentul proiect de Hotărâre nu implică modificarea, elaborarea sau abrogarea 
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unor acte normative. 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect a fost consultat cu Biroul Politici de 

Reintegrare, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Centrul Național 

Anticorupție. 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

Proiectul nu conține factori de risc și riscuri de corupție. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

Proiectul nu urmărește asigurarea armonizării legislației naționale la legislația 

Uniunii Europene. 

10. Constatările expertizei juridice 

Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului 

de hotărîre cu alte acte normative în vigoare, precum şi respectarea normelor de 

tehnică legislativă a fost inclusă în sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărâre. 

11. Constatările altor expertize 

Proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile 

Legii nr.100/2017. 

 

 

  

MINISTRU                                                                     Dumitru BUDIANSCHI 

 


	NI-409
	sinteza-409
	tabel comparativ-409



