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Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege  

privind importul unor autovehicule 

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

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

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

importul unor autovehicule. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

la proiectul de lege privind importul unor autovehicule 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege privind importul unor autovehicule, 

înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 283 din 1 iulie 2020) de către domnul 

Alexandru Jizdan, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Potrivit notei informative, proiectul de lege prevede introducerea în țară și 

plasarea sub regimul vamal de import a șase autovehicule acordate cu titlu gratuit 

(donație) de către Ambasada Statelor Unite ale Americii, cu scutirea de plata 

drepturilor de import, fără drept de înstrăinare, pentru Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova.    

Este de menționat că proiectul asigură acoperirea necesităților cu tehnică 

auto a Armatei Naționale în vederea desfășurării atribuțiilor funcționale a 

acesteia. 

Totodată, conform art. 31 alin. (1) din Codul vamal al Republicii Moldova 

nr. 1149/2000, importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe 

teritoriul vamal primesc statut de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce 

sunt plătite drepturile de import şi sunt aplicate măsurile de politică economică, 

cu excepția cazurilor prevăzute de legislație. 

În conformitate cu art. 20 alin. (4) din Codul vamal al Republicii Moldova 

nr. 1149/2000, este interzisă introducerea și/sau plasarea sub regim vamal de 

import a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu 

excepţia autovehiculelor de colecţie de interes istoric sau etnografic al căror 

termen de exploatare este mai mare 30 de ani), precum şi a motoarelor şi a 

caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani. 
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