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Pentru aprobarea proiectului de lege  

privind modificarea unor acte normative 

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

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind modificarea unor acte normative. 

 

 

Prim-ministru     MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate  

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 
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  Proiect 

 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

privind modificarea unor acte normative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

  

Art.I. – Codul fiscal nr.1163/1997 (republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), se modifică după cum 

urmează: 

1. Articolul 96 litera b): 

a) la liniuța unu, cifrele „040610200” se substituie cu textul „040610300 și 

040610500  - cu un conținut de grăsimi de maximum 40% din greutate”; 

b) la liniuța cinci, textul „ex.121291” se substituie cu textul „ex.121291800 ”. 

 

2. Articolul 103 alineatul (1): 

a) la punctul 24), textul „870390100),  scuterele cu motor electric de la 

poziția tarifară 871190900” se substituie cu textul „870340, 870350000, 870360, 

870370000, 870380), scuterele cu motor electric de la poziția tarifară  

871160900.”;  

b) la punctul 271), cifrele „870190” se substituie cu textul „870191100, 

870192100, 870193100, 870194100, 870195100”, iar textul „842481100, 

842481910” se substituie cu textul „842482100 și respectiv 842449100”; 

c) la punctul 273), cifrele „853690850” se substituie cu cifrele „853690950”. 

 

3. La articolul 124 alineatul (18), textul „cu motor hibrid de la poziția tarifară 

8703” se substituie cu textul „de la pozițiile tarifare 870340, 870350000, 870360, 

870370000”. 

 

4. La articolul 125 alineatul (7), textul „270710100, 270720100, 270730100, 

270750” se substituie cu textul „270710000, 270720000, 270730000, 270750000”. 

 

5. Anexa nr.1: 

a) la rîndul 9 coloana 2, cuvintele „tărie alcoolică” se substituie cu cuvintele 

„titru alcoolic volumic”, iar cuvintele „cu orice tărie alcoolică” se substituie cu 

cuvintele „cu orice titru”; 

b) la rîndul 10 coloana 2, cuvintele „tărie alcoolică” se substituie cu cuvintele 

„titru alcoolic volumic”, iar cuvîntul „alcoolice” se substituie cu cuvîntul 

„spirtoase”; 
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c) la rîndul 17 coloana 1, cifrele „270710100” se substituie cu textul „ex 

270710000”;  

d) la rîndul 18 coloana 1, cifrele „270720100” se substituie cu textul „ex 

270720000”;  

e) la rîndul 19 coloana 1, cifrele „270730100” se substituie cu textul „ex 

270730000”;  

f) la rîndul 20 coloana 1, cifrele „270750” se substituie cu cifrele 

„270750000”, iar  coloana 2 va avea următorul cuprins: „ – Alte amestecuri de 

hidrocarburi aromatice care distilează minimum 65% din volum (inclusiv perderile) 

la 2500 după metoda ISO 3405 (echivalentă cu metoda ASTM D 86)”. 

6. La Anexa nr.2 : 

a) rîndul 11, poziția tarifară 870333, se completează cu textul cu următorul 

cuprins: 

 

870340 - Alte vehicule, avînd atît motor 

cu pistoane alternative cu 

combustie internă cu aprindere 

prin scînteie, cît şi motor electric 

ca motoare pentru propulsie, 

altele decît cele care pot fi 

încărcate prin conectarea la o 

sursă externă de energie 

electrică. 

cm3 Cota accizei se stabilește similar pozițiilor tarifare 

870321-870324 în funcție de termenul de exploatare 

și capacitatea cilindrică, în condițiile art.124 alin.(18). 

870350000 - Alte vehicule, avînd atît motor 

cu pistoane cu combustie internă 

cu aprindere prin compresie 

(diesel sau semidiesel), cît şi 

motor electric ca motoare pentru 

propulsie, altele decît cele care 

pot fi încărcate prin conectarea la 

o sursă externă de energie  

electrică. 

cm3 Cota accizei se stabilește similar pozițiilor tarifare 

870331-870333 în funcție de termenul de exploatare 

și capacitatea cilindrică, în condițiile art.124 alin.(18). 

870360 - Alte vehicule, avînd atît motor 

cu pistoane alternative cu 

combustie internă cu aprindere 

prin scînteie, cît şi motor electric 

ca motoare pentru propulsie, care 

pot fi încărcate prin conectarea la 

o sursă externă de energie 

electrică. 

cm3 Cota accizei se stabilește similar pozițiilor tarifare 

870321-870324 în funcție de termenul de exploatare 

și capacitatea cilindrică, în condițiile art.124 alin.(18). 

870370000 - Alte vehicule, avînd atît motor 

cu pistoane cu combustie internă 

cu aprindere prin compresie 

(diesel sau  semidiesel), cît şi 

motor electric ca motoare pentru  

propulsie, care pot fi încărcate 

prin conectarea la o sursă externă 

de energie electrică. 

cm3 Cota accizei se stabilește similar pozițiilor tarifare 

870331-870333 în funcție de termenul de exploatare 

și capacitatea cilindrică, în condițiile art.124 alin.(18). 
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b) la rîndul 12, coloana 1 cifrele „8703” se substituie cu cifrele „9705”, iar la 

coloana 2, cuvintele „Autovehicul de epocă” se substituie cu cuvintele 

„Autovehicul de colecție de interes istoric sau etnografic” 

 

Art.II. - Articolul 28 din Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal 

(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 01 

ianuarie 2007, nr.40-41, art.286), cu modificările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 

a) la litera y2),  cifrele „853690850” se substituie cu cifrele „853690950”; 

b) la litera z2), cifrele „842129000” se substituie cu cifrele „842129”. 

 

Art.III. - Anexa nr.8 coloana1 din Legea nr.1540/1998 privind plata pentru 

poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-55, art.378), cu 

modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

a) cifrele „270710100” se substituie cu cifrele „270710000”; 

b) cifrele „270720100” se substituie cu cifrele „270720000”; 

c) cifrele „270730100” se substituie cu cifrele „270730000”; 

d) cifrele „270750” se substituie cu cifrele „270750000”; 

e) cifrele „290339900” se substituie cu textul „290339210-290339800”; 

f) cifrele „320649300” se substituie cu textul „ex320649700”; 

 

Art.IV. - Articolul 20 alineatul (4) din Codul vamal nr.1149/2000 (republicat 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

a) în tot textul, cuvintele „autovehiculelor de epocă” se substituie cu 

cuvintele „autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic”; 

b) la liniuța doi, textul „870190900 (cu excepția tractoarelor de epocă” se 

substituie cu textul „870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900 

(cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic”; 

c) la liniuța trei, textul „870190110–870190500” se substituie cu textul 

„870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100, iar cuvintele 

„tractoarelor de epocă” se substituie cu cuvintele „autovehiculelor de colecție de 

interes istoric sau etnografic”; 

d) la liniuța șase, cuvintele „motocicletelor de epocă” se substituie cu 

cuvintele „autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic”. 

 

Art.V. - Legea nr.1569/2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a 

bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr.185-189, art.1416 din 31 decembrie 2002), cu 

modificările ulterioare se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 litera r) va avea următorul cuprins: 

 „r) autovehicul de colecție de interes istoric sau etnografic - mijloc de 

transport auto de orice model sau tip a cărui producție a încetat, cu o vîrsta  mai 

mare de 30 de ani, ce se găsesc în starea lor originală, fără să suferit modificări 

substanțiale ale șasiului, caroseriei, sistemului de direcție, de frînare, de transmisie 
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sau de suspensie, ale motorului, aripilor etc., care au participat la un eveniment 

istoric sau competiții și reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat 

de instituția de stat competentă”; 

 

2. Articolul 10: 

a) la alineatele (1), (2), (8) și (10), în tot textul,  cuvintele  „autovehiculelor 

de epocă” se substituie cu cuvintele „autovehiculelor de colecție de interes istoric 

sau etnografic”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

b) alineatul (1): 

litera a): 

la liniuța doi, textul „870190900 (cu excepția tractoarelor de epocă” se 

substituie cu textul „870191900, 870192900, 870193900, 870194900, 870195900 

(cu excepția autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic”; 

la liniuța trei, textul „870190110–870190500” se substituie cu textul 

„870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100”, iar cuvintele 

„tractoarelor de epocă” se substituie cu cuvintele „autovehiculelor de colecție de 

interes istoric sau etnografic”; 

la liniuța șase, cuvintele „motocicletelor de epocă” se substituie cu cuvintele 

„autovehiculelor de colecție de interes istoric sau etnografic”.  

 

litera b): 

la liniuța doi, cifrele „870190900” se substituie cu textul „870191900, 

870192900, 870193900, 870194900, 870195900”; 

la liniuța trei, textul „870190110–870190500” se substituie cu textul 

„870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100”; 

 

c) alineatul (2): 

 

la litera b), cifrele „870190900” se substituie cu textul „870191900, 

870192900, 870193900, 870194900, 870195900”; 

la litera c), textul „870190110–870190500” se substituie cu textul 

„870191100, 870192100, 870193100, 870194100, 870195100”; 

Art. VI. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020. 

 

 

Preşedintele Parlamentului       
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