
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din  2020 

Chișinău 

Cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 

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

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006. 

Prim-ministru ION CHICU 

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor  Serghei PUȘCUȚA 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului  Ion Perju 

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Art. I. – Legea viei și vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2013, nr. 64-68, art. 193), cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează. 

1. Pe tot parcursul textului, cuvintele „reglementare tehnică”, la orice formă

gramaticală, se substituie cu cuvintele „act normativ”, la forma gramaticală 

corespunzătoare. 

2. La articolul 32 alineatul (2):

la litera b1), după cuvântul „structura” se introduce textul „ , schema de 

încadrare”; 

 litera i) se abrogă; 

la litera j), după cuvintele „produselor obținute pe bază de must” se 

introduce textul „ , produselor vitivinicole aromatizate”; 

 la litera k), cuvântul „legislative” se substituie cu cuvântul „normative”. 

3. La articolul 321 alineatul (4) litera a), după cuvintele „produselor obținute

pe bază de must” se introduce textul „ , produselor vitivinicole aromatizate”. 

 4. Articolul 322:

la alineatul (2), cuvântul „funcționarea” se substituie cu cuvântul 

„activitatea”, iar cuvântul „bugetul” se substituie cu textul „bugetul la capitolele 

venituri și cheltuieli, raportul anual de activitate”; 

la alineatul (3), textul „un reprezentant al unei asociații vitivinicole, din cele 

menționate, cu cele mai mari contribuții calculate și achitate în Fondul Viei și 

Vinului pentru ultimii 4 ani de activitate a Consiliului de coordonare” se substituie 

cu textul „de la Uniunea Micilor Producători de Vinuri „Dionysos”. 

5. Articolul 323:

la alineatul (3):  

la litera a), cuvintele „producătorilor de produse vitivinicole”, în ambele 

cazuri, se substituie cu cuvântul „subiecților”; 

litera b) va avea următorul cuprins: 
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„b) alocațiile de la bugetul de stat în cuantumul stabilit prin legea bugetului 

de stat anuală, în mărime egală cu suma contribuțiilor efectuate de subiecții 

specificați la alin. (4) pentru anul bugetar precedent încheiat, care însă nu pot 

depăși 5% de la Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins:  

„(4) Subiecții contribuțiilor obligatorii la Fond sunt: 

a) producătorii de material săditor viticol de soiuri pentru vin;

b) exportatorii de struguri proaspeți sau zdrobiți de soiuri pentru vin,

exportatorii de toate categoriile de must; 

c) producătorii de vinuri, de produse obținute pe bază de must şi de produse

vitivinicole aromatizate; 

d) producătorii de produse obţinute pe bază de vin.”;

se completează cu alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins: 

„(41) Prin derogare de la alin. (4), producătorii de vin materie primă și de 

distilate de origine vitivinicolă produse și comercializate în Republica Moldova și 

utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de materie primă la 

producerea altor produse vitivinicole sunt exonerați de achitarea contribuțiilor 

obligatorii la Fond, conform procedurii stabilite de Guvern. 

(42) Obiecte ale impunerii cu contribuția obligatorie sunt: 

a) livrarea materialului săditor viticol de soiuri pentru vin;

b) livrarea la export a strugurilor proaspeți sau zdrobiți, a tuturor categoriilor

de must; 

c) livrarea vinurilor, produselor obținute pe bază de must și a produselor

vitivinicole aromatizate; 

d) livrarea produselor obținute pe bază de vin.”;

alineatele (5), (6) și (7) vor avea următorul cuprins: 

„(5) Cota contribuției obligatorie la Fond este: 

a) 0,12 lei per viță altoită de soiuri pentru vin comercializată;

b) 35,0 lei per tonă exportată de struguri proaspeți sau zdrobiți de soiuri

pentru vin, precum şi de toate categoriile de must; 

c) 0,1 lei per litru comercializat de vin, produs obţinut pe bază de must,

produs pe bază de vin cu concentraţia alcoolică sub 25% vol. și produs vitivinicol 

aromatizat; 

d) 1,2 lei per litru de alcool absolut comercializat de produs obţinut pe bază

de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% vol. 

(6) Obligativitatea plății contribuțiilor se răsfrânge asupra tuturor subiecților 

contribuțiilor obligatorii rezidenți în Republica Moldova şi intervine din data de 

eliberare a facturii fiscale, a declarației de export sau a bonului de plată fiscal. 

Contribuția se achită pentru produsele ce constituie obiecte ale impunerii conform 

alin. (42) comercializate pe piața internă în scop de consum uman direct sau livrate 

la export. Plata contribuției prevăzute la alin. (5) lit. b) se efectuează de către 

exportator.”; 



5 

„(7) Subiecții contribuțiilor obligatorii în Fond calculează de sine stătător 

sumele contribuțiilor datorate și prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă 

privind calculul contribuțiilor conform unui formular tipizat, aprobat de către 

Serviciul Fiscal de Stat. Declararea și achitarea contribuțiilor obligatorii se 

efectuează până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare. Serviciul 

Fiscal de Stat ține evidența contribuțiilor conform art. 190 alin. (4) din Codul fiscal 

nr. 1163/1997.”;  

alineatul (61) se abrogă; 

la alineatul (10), cuvintele „vor aplica măsurile” se substituie cuvintele „va 

aplica măsurile de asigurare și”; 

se completează cu alineatul (111) cu următorul cuprins: 

„(111) În cazul admiterii restanțelor către Fond, termenul de stingere a 

contribuțiilor obligatorii poate fi modificat, în conformitate cu prevederile Codului 

fiscal nr. 1163/1997.”; 

alineatul (12) va avea următorul cuprins: 

„(12) Cuantumurile contribuțiilor obligatorii și alocațiile de la bugetul de 

stat, în conformitate cu alin. (3) lit. b) și alin. (5), vor fi transferate la contul 

trezorerial al Oficiului.”;  

alineatul (13) se completează cu litera k) cu următorul cuprins: 

„k) ținerea Registrului vitivinicol.” 

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi: 

a) va aduce actele sale normative în concordanță cu aceasta;

b) va elabora actele normative necesare pentru implementarea prezentei

legi. 

Președintele Parlamentului 
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