
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
 

 

 

Y:\007\ANUL 2019\HOTĂRÎRI\9434\9434-redactat-ro.docx 

Privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea 

articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător 

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

  

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător. 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 

 

 

Ministrul finanţelor     Natalia Gavrilița 

 

 

Ministrul justiţiei      Olesea Stamate 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului  nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4  

din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din 

Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, înaintat cu titlu de 

inițiativă legislativă (nr. 45 din 17 aprilie 2019) de către un grup de deputaţi în 

Parlament, și comunică susținerea acestuia, cu următoarele propuneri. 

Articolul I va avea următoarea formulare:  

„Articolul I. Articolul 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de 

întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 72-73, 

art. 485) se completează cu alineatul (13) cu următorul cuprins: 

„(13) Desfășurarea activităților menționate la pozițiile 1.1 și 1.2 din anexă 

se permite pînă în data de 31 decembrie 2022 numai pentru titularii de patentă 

care, la data de 31 decembrie 2019, vor deține patente pentru activitățile 

respective.”  

Totodată, menționăm că Guvernul își propune, în cadrul următorului 

exercițiu de modificare a Codului fiscal nr. 1163/1997, efectuarea 

amendamentelor ce vor contribui la simplificarea regimului fiscal al persoanelor 

fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul 

(cu excepția mărfurilor supuse accizelor), diminuînd astfel povara administrativă. 

Referitor la articolul II, prin prisma normelor de tehnică legislativă, 

atragem atenția că, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea 

nr. 100/2017 cu privire la actele normative, actele normative intră în vigoare 

după o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 

sau la data indicată în textul actului normativ, care nu poate fi anterioară datei 

publicării. Astfel, pentru a intra în vigoare la data publicării, proiectul actului 

normativ în cauză trebuie să respecte regulile instituite de Legea nr. 100/2017 

cu privire la actele normative, și anume cele stipulate la art. 56 alin. (3), în 

temeiul cărora „Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilită pentru o 

altă dată doar în cazul în care se urmărește protecția drepturilor şi libertăților 

fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor internaționale ale 

Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hotărîrilor Curții 

Constituționale, eliminarea unor lacune din legislație sau contradicții între 

actele normative ori dacă există alte circumstanțe obiective”.  

În acest sens, menționăm despre lipsa în nota informativă a unor 

argumente pertinente privind stabilirea datei intrării în vigoare la data publicării 

actului normativ. 
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