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                                                               Aprobat 

                                                prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative 

 

Guvernul a examinat amendamentele (CEB 04 din 1 decembrie 2021) 

înaintate de către deputații în Parlament la proiectul de lege pentru modificarea 

unor acte normative (inițiativa legislativă a Guvernului nr. 365 din 19 noiembrie 

2021) (în continuare – proiect de lege), şi comunică următoarele. 

 

1. Amendamentul RM nr.08/03-110 din 1 decembrie 2021 privind 

excluderea Art. I și Art. XII din proiect se acceptă. 

 

2. Amendamentul SL nr.01/03-93 din 26 noiembrie 2021, referitor la Art. 

III din proiectul de lege, ce vizează completarea acestuia cu articolul 6 alineatul 

(5),  articolul 7 alineatul (5), articolul 121 alineatele (32) și (33), articolul 141 

alineatele (1) - (3), modificarea articolului 271 alineatul (1)  și (2), articolul 49, 

articolul 2602,  articolul 2821, articolul 2941, articolul 3421 și Titlul X din Codul 

fiscal (introducerea impozitului unic pentru rezidenții zonelor economice libere 

ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare și extinderea facilității la 

impozitul pe venit pentru rezidenții zonelor economice libere) nu se acceptă în 

contextul în care necesită o examinare complexă, inclusiv sub aspectul 

impactului bugetar. Este de menționat că propunerile prevăd devieri de la 

obiectivele generale de impozitare bazate pe principiul echității fiscale ce are 

drept scop asigurarea tratării egale a persoanelor fizice şi juridice, care activează 

în condiții similare.  

 

3. Amendamentul EQ nr.03/03-101 din 30 noiembrie 2021 referitor la  

Art. III din proiectul de lege ce vizează completarea  art. 6, 289, 290, 291 și 

modificarea Anexei la Titlul VII din Codul fiscal (introducerea taxei locale 

pentru iluminatul public)  necesită a fi examinată suplimentar de comun cu toate 

părțile interesate, inclusiv sub aspectul consultărilor publice încadrării în 

sistemul fiscal actual. În acest sens, promovarea propunerilor respective, în 

cadrul actualului exercițiu de elaborare a politicii bugetar-fiscale nu se acceptă. 

 

4. Amendamentul  PB nr.29/11-221 din 29 noiembrie 2021, referitor la 

Art. III din proiectul de lege, ce vizează modificarea art.15 din Codul fiscal și 

completarea proiectului de lege cu un articol nou XV în partea ce ține de 

modificarea Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului fiscal 

nr.1164/1997  (introducerea cotei „0%” la impozitul pe venitul reinvestit) nu se 

acceptă. Conform estimărilor, impactul bugetar în primul an de implementare a 
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măsurii va constitui 1,9 mlrd. lei, iar în al doilea an 3,2 mlrd. lei. În acest sens, 

Guvernul urmează  să dezvolte un pachet de politici publice ce are drept scop 

stimularea investițiilor în condițiile utilizării cu maximă eficiență a resurselor 

bugetare. 

 

5. Amendamentul AT nr.03/01-102 din 30 noiembrie 2021 referitor la Art. 

III pct.2 din proiectul de lege, ce vizează completarea art.152, alin.(3) din Codul 

fiscal cu o nouă literă c), (extinderea beneficiarilor mecanismului de desemnarea 

procentuală: federații, asociații și cluburi sportive) nu se acceptă, întrucât 

mecanismul respectiv urmează să se limiteze la organizațiile necomerciale care 

desfășoară activități de utilitate publică. Potrivit prevederilor art. 30 din Legea cu 

privire la cultură fizică și sport nr.330/1999, federațiile sportive, asociațiile și 

cluburile sportive anual beneficiază de alocații din bugetul de stat conform 

condițiilor stipulate în contractele încheiate cu autoritatea centrală de specialitate 

- Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, pentru anul 2022, în bugetul 

Ministerului Educației și Cercetării  sunt prevăzute mijloace bugetare în sumă de 

47,0 mil.lei în scopul asigurării desfășurării Calendarului acțiunilor sportive 

naționale și internaționale. 

 

6. Amendamentul IC nr.06/03-95 din 26 noiembrie 2021, referitor la Art. 

III pct.2 din proiectul de lege ce vizează excluderea abrogării lit. y) de la art.20 

din Codul fiscal (menținerea scutirii de impozitul pe venit de la predarea unor 

tipurilor de deșeuri, prin excluderea din venituri neimpozabile a deșeurilor de 

metale) se acceptă parțial. Astfel, pct.2 din proiectul de lege, în partea ce 

vizează  art.20 lit. y) din Codul fiscal,  va avea următorul cuprins: 

„la litera y) va avea următorul cuprins: 

„y) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor 

individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la predarea ambalajului 

returnabil, a reziduurilor şi deşeurilor de hârtie, carton, cauciuc, plastic şi sticlă 

(cioburi de sticlă), precum şi a acumulatoarelor electrice uzate;”. 

 

7. Amendamentul PB nr.29/11-21 din 29 noiembrie 2021, referitor la 

modificarea Art. III pct.2 din proiectul de lege ce vizează completarea art.20 din 

Codul fiscal cu lit. g) și z18) (scutirea de impozitul pe venit a indemnizațiilor de 

eliberare și a ajutorului material) nu se acceptă. Indemnizația de eliberare și 

ajutorului material reprezintă surse de venituri ale persoanelor fizice de rînd cu 

alte venituri impozabile obținute de acestea. Veniturile neimpozabile aplicate 

tuturor salariaților sunt determinate de aplicarea scutirilor personale. 

 

8. Amendamentul PB nr.29/11-21 din 29 noiembrie 2021, referitor la 

modificarea Art. III pct.3 din proiectul de lege ce vizează modificarea art.24 din 

Codul fiscal în partea ce ține de alin.(191) și completarea articolului cu alin.(25),  

modificarea Art. III pct.7 din proiectul de lege ce vizează completarea art.34 cu 
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alin.(1) și completarea art.36 cu alineatele (61), (62) și (63) și Amendamentul DC 

nr.29 din 30 noiembrie 2021 aferent completării art.24 cu alin.(26), (deducerea 

în scopuri fiscale suplimentare pentru salariat și angajator) nu se acceptă. Este 

de menționat că propunerile necesită a fi examinat suplimentar prin prisma 

impactului bugetar, inclusiv prin prisma sustenabilității bugetului asigurărilor 

sociale de stat.  

Totodată, propunerea ce vizează deducerea plăților în favoarea lucrătorului 

pentru recuperarea cheltuielilor aferente desfășurării muncii la distanță, urmează 

a fi examinată în mod complex prin prisma identificării și aprecierii listei 

exhaustive de cheltuieli. Referitor la deducerea abonamentelor pentru sport, este 

important de menționat că cadrul normativ actual, prin prisma art.24 alin.(192) 

din Codul fiscal, permite deducerea cheltuielilor suportate de angajator pentru 

orice plăţi efectuate în folosul angajatului în raport cu care au fost calculate 

impozitele salariale, în cazul dat și a abonamentelor sportive. 

 

9. Amendamentul RM nr.07/03-109 din 01 decembrie 2021 referitor la 

Art. III pct.12 (modificarea termenului de înregistrare a contractului la Serviciul 

Fiscal de Stat de la 3 la 7 zile) se acceptă. 

 

10. Amendamentul PB nr.29/11-21 din 29 noiembrie 2021, 

Amendamentul SL nr.02/03-94 din 26 noiembrie 2021 referitor la modificarea 

Art. III pct.12 din proiectul de lege ce vizează expunerea într-o nouă redacție a 

alin.(37) de la art.901 din Codul fiscal (reținerea impozitului la sursă, în mărime 

de 3% din veniturile generate de obligațiunile municipale și neimpozitarea 

dobânzilor până la suma de 27 000 de lei), nu se acceptă, în actualul proces de 

promovare a politicii bugetar-fiscale. Propunerea respectivă urmează  să fie 

examinată suplimentar, în următorul exercițiu de modificare a legislației fiscale, 

inclusiv prin prisma mecanismului de aplicare  și a subiectului ce va efectua 

reținerea impozitului. 

 

11. Amendamentul ID nr.01/03-113 din 01 decembrie 2021 referitor la 

Art. III din proiectul de lege ce vizează completarea art.12, 71, 901 și 91 din 

Codul fiscal (modificarea principiului de impozitare a operațiunii de majorare a 

capitalului social a întreprinderii din contul profitului nerepartizat), nu se 

acceptă. Măsura condiționează îngreunarea procesului de administrare fiscală 

sub aspectul evitării riscului de optimizări fiscale și necesitatea identificării 

mecanismelor viabile de determinare a surselor de finanțare a majorării 

capitalului social. 

 

12. Amendamentul RM nr.05/03-106 din 01 decembrie 2021 privind 

Art. III pct.17 ce vizează expunerea într-o nouă redacție a alin.(14) de la art.1171 

din Codul fiscal (extinderea termenului de eliberare a e-facturii pentru servicii și 

produse petroliere) se acceptă. 
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13. Amendamentul PB nr.29/11-21 din 29 noiembrie 2021 referitor la Art. 

III din proiectul de lege privind introducerea modificării art.282 din Codul fiscal 

(reintroducerea reducerii de 15% la achitarea impozitului pe bunurile 

imobiliare), nu se acceptă, în contextul în care propunerea urmează a fi 

consultată suplimentar cu reprezentanții autorităților publice locale. Menționăm 

că, impozitul pentru bunurile imobiliare este o sursă directă de venituri pentru 

bugetul autorităților publice locale, iar reducerea propusă  va diminua încasările 

acumulate la bugetul autorităților publice locale.  

 

14. Amendamentul AT nr.03/01-102 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

Art. III pct.28, pct.29, pct.30, pct.31, pct.32, pct.33, pct.34, pct.35, pct.36 din 

proiectul de lege  ce vizează completarea acestuia cu lit. r) si abrogarea lit. p) din 

Codul fiscal (introducerea taxei pentru dezvoltare și anularea taxei pentru 

salubrizare) nu se acceptă. Propunerea inclusă în amendament vizează norme de 

reglementare a activității de întreprinzător, care urmează să fie realizate în 

condițiile  Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activității de întreprinzător și anume:  

- previzibilitatea reglementării activității de întreprinzător; 

- transparența decizională și transparența reglementării activității de 

întreprinzător; 

- analiza impactului de reglementare. 

 

15. Amendamentul PB nr.29/11-222 din 29 noiembrie 2021 referitor 

Art. VI din proiectul de lege (excluderea în partea ce ține de modificarea Legii 

Fondului de susținere a populației nr.827/2000) nu se acceptă. Modificarea din 

proiectul de lege este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului, și are drept 

scop asigurarea condițiilor necesare pentru dezvoltarea comunicațiilor 

electronice bazate pe cele mai avansate tehnologii. 

 

16. Amendamentul SL nr.01/03-93 din 26 noiembrie 2021 referitor la 

completarea proiectului de lege cu modificări la Legea privind sistemul public de 

asigurări sociale nr.489/1999, Legea nr.440/2001 cu privire la zonele economice 

libere și Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de 

achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (introducerea 

impozitului unic pentru rezidenții zonelor economice libere ce desfășoară 

activități de cercetare-dezvoltare și extinderea facilității la impozitul pe venit 

pentru rezidenții zonelor economice libere) nu se acceptă. A se vedea 

argumentele de la pct.2 din prezentul aviz. 

 

17. Amendamentul  LV nr.21.11/03-89 din 25 noiembrie 2021 referitor la 

completarea Art. VIII din proiectul de lege (modificarea modului de aplicare a 

impozitului funciar, impozitul pe bunurile cu destinație agricolă și a modului de 
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determinare a bazei impozabile aferente bunurilor deținute de cetățeni în 

localitățile rurale) nu se acceptă. Propunerea inclusă în amendament vizează 

norme de reglementare a activității de întreprinzător, care urmează să fie 

realizate în condițiile prevederilor Legii nr.235/2006 cu privire la principiile de 

bază de reglementare a activității de întreprinzător și anume:  

- previzibilitatea reglementării activității de întreprinzător; 

- transparența decizională și transparența reglementării activității de 

întreprinzător; 

- analiza impactului de reglementare. 

 

18. Amendamentul RM nr.03/03-99 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

Art.IX din proiectul de lege privind expunerea într-o nouă redacție a art.1953 

alin.(1) pct.3 din Codul vamal (reglementarea procesului de acordare a 

statutului de Agent Economic Autorizat prin aplicarea criteriului de conformare 

fiscală și vamală) se acceptă. 

 

19. Amendamentul P.F nr.53/03-1181 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

art. X din proiectul de lege, ce vizează modificarea art.5 din Legea nr.397/2003 

privind finanțele publice locale (defalcarea 50% din taxele pentru resursele 

naturale către APL de nivelul I), nu se acceptă, deoarece propunerea se referă la 

art.5 alin.(1) pct.1) lit. a), dar din această categorie fac parte veniturile proprii. În 

temeiul noțiunii de la art.1, sub incidența veniturilor proprii cad veniturile 

bugetelor locale, formate, conform Codului fiscal și altor acte legislative, din 

impozite, taxe și alte plăți care se încasează direct și integral la bugetele 

respective. Astfel, nu poate fi un venit propriu al bugetelor locale de nivelul I 

taxele pentru resursele naturale atâta timp cât acestea nu se încasează integral 

(100%), dar în baza unor cote procentuale, iar la moment, acestea sunt venituri 

proprii ale bugetelor locale de nivelul II.  

Suplimentar, este de menționat că propunerea nu poate fi susținută  și din 

considerentul că acestea sunt practic unica sursă de venituri proprii ale bugetelor 

locale de nivelul al doilea, iar sustenabilitatea financiară a acestora a avut de 

suferit urmare a majorării cotelor de defalcare de la impozitul pe venitul 

persoanelor juridice pentru bugetele locale de nivelul întâi, începând cu 

01.01.2020. Mai mult ca atât, se încalcă un principiu al descentralizării 

administrative, și anume principiul corespunderii resurselor cu 

competențele APL de nivelul al doilea. Drept urmare, redistribuirea repetată a 

taxelor pentru resursele naturale între UAT de nivelul II și nivelul I presupune 

revizuirea competențelor APL de nivelul II, or, identificarea și asigurarea unor 

resurse financiare substitutive din contul celor încasate la bugetul de stat, ceea ce 

la moment este imposibil. Mai mult ca atât, taxele pentru resursele naturale au o 

distribuție eterogenă sub aspect teritorial al unităților administrativ-teritoriale de 

nivel I, ceea ce nu este recomandabil de a fi distribuite între acestea. 
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20. Amendamentul EB nr.28 din 1 decembrie 2021, referitor la art. X din 

proiectul de lege, în partea ce vizează completarea prevederilor art.12 alin.(2) din 

Legea privind finanțele publice locale (utilizarea defalcărilor din taxa rutieră pe 

parcursul mai multor ani), nu se acceptă, din considerentul că alin.(1) al art.12 

din Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale prevede expres că 

transferurile pentru finanțarea infrastructurii drumurilor publice locale alocate de 

la bugetul de stat către bugetele locale fac parte din categoria transferurilor cu 

destinație specială, și conform noțiunii de la art.1 din legea prenotată, acestea 

sunt alocate cu titlul condiționat, astfel, că acestea nu pot fi utilizate cu titlul 

definitiv pentru orice competență proprie atribuite APL. 

 

21. Amendamentul PB nr.30/11-213 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

completarea Art. XI cu modificări la  art.273  și 414 alin.(1) din Codul 

Contravențional nr.218/2008 și completarea proiectului cu modificări la Legea 

nr.231/2010 cu privire la comerțul interior (plafonarea reducerilor comerciale 

aplicate de către retail-eri pentru mărfurile autohtone și stabilirea unei perioade 

maxime de desfășurare a activității de marketing), nu vizează obiectul 

proiectului de lege (politici bugetar - fiscale), fapt pentru care acesta nu se 

acceptă a fi promovat prin prisma exercițiului dat. 

 

22. Amendamentul RM nr.09/03-112 din 01 decembrie 2021 referitor la 

Art. XIII pct.2 din proiectul de lege ce vizează modificarea art.10 alin.(3) din 

Legea nr.270/2018 (acordarea sporului specific lunar angajaților cu funcție de 

demnitate publică: Secretar general al Parlamentului, al Aparatului 

Președintelui, al Guvernului) nu se acceptă în contextul în care funcțiile 

respective sunt de demnitate publică. 

 

23. Amendamentul OS nr.48 din 24 noiembrie 2021 referitor la Art. XIII 

din proiectul de lege ce vizează completarea articolului 10 cu alineatul (31), 

completarea articolului 17 privind modificarea alineatului (2) și completarea cu 

litera e) (acordarea sporului specific în mărime de 100% pentru personalul din 

autoritatea responsabilă de controlul constituționalității) nu se acceptă. 

Propunerea depășește cadrul de resurse disponibil neavând acoperire în proiectul 

bugetului de stat pentru anul 2022.  

 

24. Amendamentul D.P. nr.194/03-92 din 26 noiembrie 2021 referitor la 

Art. XIII din proiectul de lege, ce vizează completarea alin.(3) de la art.17 din 

Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018 

(acordarea sporului specific autorității de administrare a sistemului public de 

asigurări sociale) nu se acceptă. Propunerea depășește cadrul de resurse 

disponibil neavând acoperire în proiectul bugetului de stat pentru anul 2022.  

 



9 

 

 

25. Amendamentul DC nr.31 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

modificarea art. XIII pct.4  din proiectul de lege, ce vizează completarea art. 211 

cu alin. (21) (majorarea premiilor pentru cadrele didactice și angajații în 

domeniul sănătății) nu  se acceptă. Propunerea depășește cadrul de resurse 

disponibil. 

 

26. Amendamentul AT nr.03/01-102 din 30 noiembrie 2021 referitor la 

Art. XIII pct.5 în partea ce ține de completarea acestuia cu un nou art.212 

(introducerea indemnizațiilor lunare neimpozabile pentru personalul din cadrul 

Autorităților Publice Locale) nu se acceptă. Indemnizațiile nu sunt parte 

componentă a cheltuielilor salariale. 

 

27. Amendamentul RM nr.08/03-110 din 01 decembrie 2021 referitor la 

Art.XIII pct.8 din proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.3 în partea ce 

ține de excluderea textului ce vizează Tabelul 3  se acceptă. 

 

28. Amendamentul  IC nr.07/03-96 din 29 noiembrie 2021 referitor la  art. 

XIII pct.11 și pct.12 din notele la tabel (suplinirea funcțiilor cu „șef Centru” în 

cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat), nu se acceptă. Propunerea dată 

urmează a fi examinată în contextul evaluării anuale a funcțiilor din sectorul 

bugetar.  

 

29. Amendamentul D.P. nr.193/03-91 din 26 noiembrie 2021 referitor la 

modificarea Art. XIII din proiectul de lege care prevede expunerea într-o nouă 

redacție a pct.11 din Notă la Tabelul 2 „Funcționarii publici (A2) din Anexa 3  a 

Legii nr.270/2018 (modificarea salarizării angajaților subdiviziunilor 

desconcentrate ale Casei Naționale de Asigurări Sociale) nu se acceptă. 

Propunerea data implică cheltuieli suplimentare ce nu au acoperire financiară în 

bugetul pentru anul 2022. 

 

30. Amendamentul RM nr.09/03-112 din 01 decembrie 2021 aferent 

completării Art. XIV din proiectul de lege cu alin.(2) (acordarea sporului 

specific lunar angajaților cu funcție de demnitate publică cu efect retroactiv), nu 

se acceptă. În acest sens, este de menționat că, potrivit art.56 alin.(1) din Legea 

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

peste 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, legislația stabilește că actul normativ sau o prevedere a 

acestuia nu poate fi pusă în aplicare până la data publicării. 

 

31. Amendamentul ID nr.01/03-113 din 01 decembrie 2021 referitor la 

completarea proiectului de lege cu modificări la Legea nr.1164/1997 pentru 

punerea în aplicare a titlului I și II ale Codului fiscal (extinderea perioadei de 
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tranziție a modului de calculare a amortizării în scopuri fiscale) nu se acceptă, 

în contextul în care termenul respectiv a fost anterior extins pe parcursul a trei 

perioade fiscale: 2018-2020. Propunerea contravine principului echității fiscale 

ce prevede tratarea egală a persoanelor fizice și juridice, care activează în 

condiții similare, în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. 

 

32. Amendamentul AT nr.03/01-102 din 30 noiembrie 2021 ce vizează 

modificarea art. XIV din proiectul de lege prin introducerea modificărilor la 

art.24, alin.(36) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale 

Codului fiscal nr.1164/1997 (diminuarea pragului de la 300 mii la 20 mii a 

achizițiilor de la persoanele fizice pentru care SFS nu efectuează verificări) se 

acceptă parțial, prin substituirea textului „300  de mii de lei” cu textul „100 de 

mii de lei”. 

 

Totodată, în vederea îmbunătățirii prevederilor proiectului de lege  și 

urmare a avizului Direcției Generale Juridice a Parlamentului, se propun 

următoarele modificări: 

 

1. La pct.1 al Art. II din proiectul de lege aferent Legii fondului rutier 

nr. 720/1996, 

textul „la alineatul (2)” se substituie cu textul „la alineatul (1) litera a) și la 

alineatul (2)”. 

 

2. La Art. III al proiectului de lege ce se referă la modificarea Codului 

fiscal nr.1163/1997 se propune: 

1) Pct.1 din proiect va avea următorul cuprins: 

1. Articolul 5 punctul 28) literele  c) și e) vor avea următorul cuprins: 

,,c) Codul personal (IDNP) atribuit persoanei fizice cetățean al Republicii 

Moldova conform cadrului normativ de către autoritatea competentă. În cazul 

lipsei codului personal (IDNP), codul fiscal reprezintă seria și numărul (fără 

spații) al pașaportului, iar dacă nu dispune de pașaport, seria și numărul (fără 

spații) al certificatului de naștere sau al altui act de identitate. 

e) codul personal (IDNP) atribuit persoanei fizice cetăţean străin sau 

apatrid de către autoritatea competentă conform cadrului normativ,  iar în cazul 

lipsei acestuia, codul fiscal reprezintă seria şi numărul (fără spaţii) paşaportului 

persoanei respective din ţara de origine, valabil la momentul atribuirii codului 

fiscal de către Serviciul Fiscal de Stat. În cazul modificării datelor, Serviciul 

Fiscal de Stat va ajusta datele din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de 

Stat.”. 

2) Pct.4 din proiect, aferent modificării articolului 261 se completează cu 

un enunț, cu următorul cuprins: 

„la alineatul (14), cuvântul „valorii” se substituie cu cuvântul „costului”. 

3) Pct.12 din proiect de lege, va avea următorul cuprins: 



11 

 

 

„12. La articolul 901: 

alineatul (33) liniuța întâi, textul „12%” se substituie  cu textul „18%”; 

alineatul (5) textul „300 de mii de lei” se substituie cu textul „100 de mii 

de lei”. 

4) Pct.22 din proiect va avea următorul cuprins: 

„22. Articolul 156 alineatul (2) se completează cu următorul enunț 

,,Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale efectuează executarea silită 

a obligației fiscale restante în raport cu plățile și contribuabilii administrați în 

modul stabilit de Codul de procedură civilă și Codul de executare.”. 

5) Pct.22 din proiect devine pct.23, asigurîndu-se renumerotarea punctelor 

succesoare. Astfel, la pct.23, ce se va referi la art.158 lit.n), cuvintele „în modul 

stabilit de Guvern” se substituie cu cuvintele „în modul stabilit de Codul de 

procedură civilă și Codul de executare”. 

6) Pct.23 din proiectul de lege devine pct.24 și va avea următorul cuprins: 

„24. La articolul 163: 

 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

,,(1) Persoanelor indicate la art. 162 alin. (1) lit. a) și c) li se atribuie cod 

fiscal de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat competentă.”. 

la alineatul (6) cuvintele ,,indicat pe versoul buletinului de identitate” se 

substituie cu textul ,,(IDNP) atribuit conform cadrului normativ de către 

autoritatea competentă”, iar a doua frază se exclude.”. 

7) După pct.24 se introduce pct.25 cu următorul cuprins: 

„25. La articolul 177, după cuvîntul ,,întreprinse” se introduce textul ,, , în 

limitele competenței”. 

8) Pct.24 din proiect devine pct.26 și va avea următorul cuprins: 

„26. La articolul 195: 

alineatul (1), după cuvintele  ,,Serviciul Fiscal de Stat” se introduce textul 

,, , în limitele competenței”. 

 alineatul (2) se abrogă.”. 

9) Pct.29 din proiectul de lege, va avea următorul cuprins: 

„La Articolul 290: 

litera p) va avea următorul cuprins: 

p) taxa pentru salubrizare – persoanele fizice înregistrate în calitate de 

proprietar al bunului imobil cu destinație locativă (casă de locuit, apartament); 

 se completează cu litera n1) cu următorul cuprins 

„n1) taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de 

autovehicule, care utilizează parcajul;”. 

10) La pct.32 din proiectul de lege, aferent articolului 293: 

textul „alineatele (1) şi (2)” se substituie cu textul „alineatele (1)-(3)” 

după cuprinsul alin.(2), se introduce alin.(3) cu următorul cuprins: 

(3) Plata taxelor enumerate la art.291 se efectuează de subiecţii impunerii. 



12 

 

 

11) La pct.34 din proiectul de lege, textul „la alineatul (9), cuvintele „la 

stabilirea cotelor concrete ale” se substituie cu cuvintele „la stabilirea cotelor” se 

substituie cu textul „alineatul (9) va avea următorul cuprins: 

(9) În caz de divergenţe la stabilirea cotelor taxelor locale, autorităţile 

administraţiei publice locale vor efectua o analiză a impactului de reglementare 

conform prevederilor art.13 din Legea nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la 

principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător şi prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză 

a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, 

adaptate şi aplicate corespunzător specificului local.”. 

 

1. La pct.1 al Art.VI din proiectul de lege aferent Legii Fondului de 

susținere a populației nr.827/2000: 

 textul „și alineatul (4)” se exclude; 

după modificarea propusă la alin.(3) se introduce următorul text: 

 „la alineatul (4) și alineatul (6), textul „lit.a) – d)” se substituie cu textul 

„lit.a), b) și c);”. 

 

2. La art.XI din proiect, aferent art.2873 din Codul contravențional: 

la alin.(4) și alin.(5) cuvintele „aplicată persoanei fizice” se exclud; 

la alin.(5) textul „de la 78 la 90” se substituie cu textul „de la 120 la 180”. 

3. La art.XIII se propune excluderea pct.4. Această propunere va avea ca 

efect menținerea aplicării actualei prevederi din art.211 din Legea nr.270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, potrivit căreia premiul 

anual va fi achitat personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității 

în anul de gestiune. 

 

 

 


