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Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul
Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 6:
la alineatul „să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de
operațiuni de decontare, creditare, încasare etc.;”, după cuvintele „conturi la bancă” se
introduce textul: „și/sau conturi de plăți”;
după alineatul „să deschidă conturi la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de
operațiuni de decontare, creditare, încasare etc.;” se introduc două alineate cu următorul
cuprins:
„să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10
000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100 000 de lei lunar;
să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei
pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate;”.
2. La articolul 7, cuvintele „instituții financiare” se substituie cu textul „bănci și/sau
societăți de plată”, iar după cuvintele „sistemul financiar-bancar” se introduce textul „și/sau
sistemele de plăți”.
3. Articolul 71 va avea următorul cuprins:
„Articolul 71. Obligația privind instalarea terminalelor
de plată fără numerar
1. Agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi
organizaţiilor de creditare nebancară) sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului
imediat următor, să instaleze terminale de plată fără numerar ale băncilor comerciale și/sau
societăților de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei şi să asigure posibilitatea de
achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de

comerţ ambulant) în care, pe parcursul anului calendaristic precedent, veniturile din vânzări
cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii prin intermediul
echipamentelor de casă și control au depăşit suma de 500 000 de lei.
2. Prevederile punctului 1 nu se aplică în cazul în care:
– în subdiviziunile respective achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără
numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
– subdiviziunile respective sunt amplasate în sate (comune), cu excepţia celor aflate
în componenţa municipiilor şi a oraşelor.”
4. La articolul 10:
punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Faţă de întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul lor de
proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează plăţi în numerar, inclusiv prin
intermediul terminalului de plată în numerar (terminalului cash-in), în sumă ce depăşeşte
cumulativ plafonul lunar de 100 000 de lei, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând
modul stabilit de decontare prin virament, se aplică sancţiuni conform legislației.
Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, agenții
economici care achiziţionează produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau obiecte ale
regnului vegetal de la persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, cu
titularii patentelor de întreprinzător şi cu bugetul public naţional, la efectuarea decontărilor
de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile,
precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror
drepturi la acest capitol se reglementează în Legea nr. 62/2008 privind reglementarea
valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor
efectuării decontărilor prin intermediari.”
punctul 51 va avea următorul cuprins:
„51. Nerespectarea prevederilor art. 71 se sancționează conform legislației. Controlul
respectării prevederilor art. 71 se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.”
articolul se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:
„9. Limitarea sumei prevăzute la articolul 6 nu se aplică pentru depunerea de
numerar în conturile deschise la bănci, asociații de economii și împrumut sau la prestatorii
de servicii de plată care sunt autorizați de autoritatea competentă, inclusiv prin automatele
de încasări în numerar.”
Art. II. – La articolul 9 1 alineatul (3) din Legea nr. 1456/1993 cu privire la
activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.
59–61, art. 200), cu modificările ulterioare, textul „un director general adjunct, selectat în
bază de concurs în conformitate cu legislaţia în vigoare” se substituie cu textul „doi
directori generali adjuncţi, numiți în funcţie şi eliberați sau destituiți din funcţie în modul

stabilit de Guvern”.
Art. III. – La articolul 37 din Legea nr. 317/1994 cu privire la Curtea Constituțională
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 8, art. 86), cu modificările ulterioare,
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Curtea Constituțională are un buget propriu, care este parte integrantă a
bugetului de stat.”
Art. IV. – La articolul 22 din Legea nr. 514/1995 privind organizarea judecătorească
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 62), cu
modificările ulterioare, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Instanţele judecătoreşti au un buget propriu, care este parte integrantă a
bugetului de stat.”
Art. V. – La articolul 27 din Legea nr. 789/1996 cu privire la Curtea Supremă de
Justiție (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art. 64), cu
modificările ulterioare, alineatul (1) se abrogă.
Art. VI. – Articolul 27 din Legea nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al
Magistraturii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 15–17, art.
65), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:
„(3) Condițiile și modul de salarizare a președintelui Consiliului Superior al
Magistraturii și a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândurile
judecătorilor sunt stabilite de legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept
titulari beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă
cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Curții Supreme de Justiție.”
Art. VII. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. În cuprinsul codului, cuvintele „instituție financiară”, la orice formă gramaticală,
se substituie cu cuvântul „bancă” la forma gramaticală corespunzătoare.
2. Articolul 5:
punctul 15):
în denumirea noțiunii, cuvintele „sau bază fixă” se exclud;
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) un loc de conducere, o subdiviziune, un oficiu, o fabrică, o uzină, un atelier,
precum şi o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a
resurselor naturale sau de cultivare a culturilor agricole;”

la litera d), textul „ca reprezentanță, potrivit pct. 20)” se substituie cu textul „la pct.
1

15 )”;
ultimul enunț se exclude;
articolul se completează cu punctul 151) cu următorul cuprins:
„15 1 ) Prin derogare de la prevederile pct. 15), reprezentanță permanentă nu
presupune desfăşurarea de către nerezident în Republica Moldova a genurilor de activitate
cu caracter pregătitor, auxiliar sau de alt caracter, în lipsa criteriilor de reprezentanţă
permanentă enumerate la pct. 15). La genurile de activitate cu caracter pregătitor, auxiliar
sau alt caracter, în particular, se atribuie:
a) utilizarea de instalaţii exclusiv în scopul depozitării sau expunerii de produse ori
mărfuri ce aparţin nerezidentului;
b) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în
scopul depozitării sau expunerii;
c) menţinerea unui stoc de produse sau mărfuri ce aparţin nerezidentului exclusiv în
scopul prelucrării de către o altă persoană;
d) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul achiziţionării mărfurilor de
către nerezident;
e) menţinerea unui loc fix de afaceri exclusiv în scopul colectării şi/sau distribuirii de
informaţii, marketingului, publicităţii sau cercetării pieţei mărfurilor (serviciilor), realizate
de către nerezident, dacă asemenea activitate nu reprezintă o activitate de bază (obişnuită)
a nerezidentului;
f) menţinerea unui loc fix de afaceri în scopul semnării de către o persoană în
numele nerezidentului a contractelor, dacă semnarea contractelor se efectuează în
conformitate cu instrucţiunile detaliate scrise ale nerezidentului;
g) desfăşurarea activităţii prevăzute la pct. 15 lit. b) care nu depăşeşte 6 luni.”
punctul 20) se abrogă;
la punctul 28) litera b), textul „Legii nr. 837-XIII din17 mai 1996 cu privire la
asociaţiile obşteşti” se substituie cu textul „Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile
necomerciale”.
3. Articolul 12:
la punctul 3), textul „conform art. 57 alin. (2)” se exclude;
la punctul 14), după primul enunț se introduce următorul enunț: „Câştigul obținut
prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice reprezintă valoarea totală a sumei
retrase din contul de joc.”, iar cuvintele „sau la jocurile de noroc organizate prin
intermediul reţelelor de comunicaţii electronice” se exclud.

4. La articolul 15 litera a), textul „medicii de familie titulari ai practicii, care exercită
activitate profesională independentă” se substituie cu textul „persoanele care desfăşoară
activitate profesională în sectorul justiţiei şi în domeniul sănătăţii”.
5. La articolul 152 alineatul (3) litera a), textul „art. 30 din Legea nr. 837/1996 cu
privire la asociaţiile obşteşti, art. 5 din Legea nr. 581/1999 cu privire la fundaţii” se
substituie cu textul „Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale”.
6. La articolul 20:
litera p 1 ) se completează cu textul „ , cu excepția câştigurilor obținute prin
intermediul reţelelor de comunicaţii electronice”;
articolul se completează cu litera z19) cu următorul cuprins:
„z19) dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice
rezidente, cu excepția dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele
fiscale 2008–2011 inclusiv.”
7. La articolul 21 alineatul (3) punctul 31), după cuvântul „băncii” se introduce textul
„și/sau al societății de plată”.
8. La articolul 24:
alineatul (8) se completează cu următorul enunț: „Prevederile prezentului alineat nu
se aplică relațiilor între membrii aceleiași cooperative sau aceluiași grup de producători
agricoli, precum și relațiilor dintre cooperativa sau grupul de producători agricoli și
membrii săi.”
la alineatul (15), primul enunț se completează cu textul „ , fundațiilor și altor
asociații de reprezentare a activității de întreprinzător”;
la alineatul (192), după textul „Fără a aduce atingere prevederilor din prezentul
articol,” se introduce textul „cu excepția alin. (1),”.
9. Articolul 261:
la alineatul (11), după textul „din suma calculată a locațiunii, arendei” se introduce
textul „ , leasingului operațional”;
la alineatul (17), după cuvintele „în scopuri fiscale” se introduce textul „ ,
modalitatea de determinare a sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la
deducere, precum și modul de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor
fixe de la entitate”.
10. La articolul 33 alineatul (1), cifrele „24000” se substituie cu cifrele „25200’”.
11. La articolul 34:
alineatul (1) se abrogă;

la alineatul (2), cifrele „18000” se substituie cu cifrele „18900”;
la alineatul (3), textul „(1) și” se exclude.
12. La articolul 35 alineatul (1), cifrele „3000” se substituie cu cifrele „4500”, iar
cifrele „18000” – cu cifrele „18900”.
13. La articolul 36 alineatul (6), cuvântul „asigurate” se exclude.
14. Articolul 52:
alineatul (1):
la litera a), textul „Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile
obşteşti” se substituie cu textul „Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale”;
la litera b), textul „Legii nr. 581-XIV din 30 iulie 1999 cu privire la fundaţii” se
substituie cu textul „Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale”;
alineatul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b 1 ) instituția privată – conform Legii nr. 86/2020 cu privire la organizațiile
necomerciale;”
la alineatul (4), cuvintele „Ministerul Justiției” se substituie cu cuvintele „organul
înregistrării de stat”.
15. La articolul 542 alineatul (3), litera a) se completează cu textul „sau granturile
prevăzute la art. 20 lit. z2) și z12)”.
16. La articolul 55, alineatul (2) se abrogă.
17. Articolul 56 va avea următorul cuprins:
„Articolul 56. Plățile efectuate de agenții economici
Dacă agentul economic efectuează plăţi în natură acţionarilor (asociaţilor) săi
conform cotei de participaţie a acestora (dividende, plăţi în cazul lichidării sau sub altă
formă), atunci se consideră că această proprietate a fost vândută acţionarului (asociatului)
de către agentul economic la preţul ei de piaţă. Baza valorică a proprietății obținute de
acționari persoane fizice este prețul de piață respectiv.”
18. Articolul 57 se abrogă.
19. Articolul 694 se abrogă.
20. La articolul 6915:
enunțurile întâi și al doilea devin alineatul (1);
enunțul al treilea devine alineatul (2);

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3) În cazul în care venitul din vânzarea produselor din fitotehnie și/sau
horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal către agenți economici depășește suma de
1,2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic, subiecții impunerii sunt obligați să
prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit și pentru suma care depășește plafonul
de 1,2 milioane de lei, să achite impozitul pe venit la cota stabilită la art. 15 lit. a), fără a lua
în calcul suma impozitului pe venit reținut la sursa de plată.”
21. La articolul 6918 alineatul (1), cifra „5” se substituie cu cifra „6”.
22. La articolul 73, alineatul (4) se completează cu textul „ , cu excepția primelor de
asigurări obligatorii de asistență medicală achitate conform legislației”.
23. La articol 75 alineatul (2) litera a), cuvântul „decontate” se substituie cu
cuvântul „suportate”.
24. La articolul 76:
în denumire, cuvintele „au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova” se
substituie cu cuvintele „desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova conform art. 5
pct. 151)”;
la alineatul (1), textul „au reprezentanţă pe teritoriul Republicii Moldova, conform
art. 5 pct. 20)” se substituie cu textul „desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova,
conform art. 5 pct. 151)”;
la alineatul (2), cuvântul „Reprezentanţei” se substituie cu textul „Pentru
desfășurarea activității pe teritoriul Republicii Moldova, conform art. 5 pct. 15 1 ),
nerezidentului”;
la alineatul (3), cuvântul „Reprezentanţa” se substituie cu textul „Pentru
desfășurarea activității pe teritoriul Republicii Moldova, conform art. 5 pct. 15 1 ),
nerezidentul”;
la alineatul (4), textul „ , nerezidenţii care au reprezentanţă pe teritoriul Republicii
Moldova” se substituie cu textul „specificate la art. 5 pct. 151), nerezidenții”.
25. La articolul 79 3 alineatul (2), după textul „60 de zile ale perioadei fiscale
următoare” se introduce textul „ , cu excepția situației în care se schimbă condițiile de
rezidență”.
26. La articolul 83 alineatul (10), cuvântul „Reprezentanța” se substituie cu textul
„Nerezidentul care desfășoară activitate conform art. 5 pct. 151) și”, iar cuvintele „este
obligată” – cu cuvintele „este obligat”;
27. La articolul 90 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
„b) nerezident care desfășoară activitate conform art. 5 pct. 151);”.

28. Articolul 901:
la alineatul (3), cifrele „10” se substituie cu cifrele „12”;
la alineatul (31) liniuța întâi, după textul „sub formă de acțiuni sau cote-părți,” se
introduce textul „achitate în folosul persoanelor fizice rezidente,”;
alineatul (34) va avea următorul cuprins:
„(3 4 ) Subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum şi altor persoane decât
cele specificate la art. 90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct,
superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a
contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii
contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se
achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de
Stat.
Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă
(locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) după data de 25, termenul de plată în această lună
va fi data de 25 a lunii următoare lunii transmiterii în posesie și/sau în folosință a bunului
imobil.
În cazul neînregistrării contractului de locaţiune, arendă, uzufruct, superficie
privind proprietatea imobiliară şi al neachitării impozitului din venitul obţinut, Serviciul
Fiscal de Stat va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de
întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art. 189 şi
225.”
la alineatul (35), cifra „5” se substituie cu cifra „6”;
la alineatul (36), cifrele „10” se substituie cu cifrele „12”;
articolul se completează cu alineatul (37) cu următorul cuprins:
„(37) Băncile, asociațiile de economii și împrumut, precum și emitenții de valori
mobiliare corporative reţin un impozit în mărime de 3% din dobânzile achitate în folosul
persoanelor fizice rezidente.”
la alineatul (4), textul „şi (36)” se substituie cu textul „ , (36) și (37)”.
29. La articolul 93 punctul 18), după cuvintele „în legătură cu” se introduce textul
„reparația capitală,”.
30. La articolul 94 litera e), după cuvintele „care practică activitate de
întreprinzător” se introduce textul „ , inclusiv persoanele care desfăşoară activitate
profesională potrivit legislaţiei,”.
31. La articolul 96 litera b) liniuțele a opta și a noua, textul „15%” se substituie cu
textul „12%”.

32. La articolul 99, alineatul (1) se completează cu următorul enunț: „Prevederile
prezentului alineat nu se aplică relațiilor între membrii aceleiași cooperative sau aceluiași
grup de producători agricoli, precum și relațiilor dintre cooperativa sau grupul de
producători agricoli și membrii săi.”
33. La articolul 101 alineatul (8), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau
contul de plăți”.
34. La articolul 1011 alineatul (4), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau
contul de plăți”.
35. Articolul 1013:
la alineatul (1), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau contului de plăți”;
la alineatul (2), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau contul de plăți”.
36. Articolul 102:
se completează cu alineatul (81) cu următorul cuprins:
„(8 1 ) Suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pentru mărfurile
procurate, precum și pentru mărfurile, serviciile procurate care au fost utilizate la
fabricarea mărfurilor care în procesul activităţii de întreprinzător au fost distruse ca urmare
a calamităților naturale se deduce în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate și
confirmate.”
alineatul (12) va avea următorul cuprins:
„(12) În cazul în care factura fiscală pentru servicii, precum şi pentru energie
electrică, energie termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii
comunale, produse petroliere, este eliberată de către furnizor până la data de 10 inclusiv a
lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin factura fiscală respectivă,
subiectul impozabil cumpărător (beneficiar) are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată
sau care urmează a fi achitată, pe serviciile, mărfurile menţionate utilizate la efectuarea
livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător în luna în care a
avut loc livrarea acestora.”
37. Articolul 104 litera c1):
la liniuța a doua, cuvintele „împrumuturilor şi” și textul „sau acordate cu garanție de
stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv
din cota-parte a Guvernului)” se exclud;
ultimul alineat va avea următorul cuprins:
„Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista
proiectelor de asistenţă tehnică, lista granturilor acordate Guvernului și instituțiilor
finanțate de la buget, precum şi modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere
la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor respective se

stabilesc de Guvern;”.
38. La articolul 109:
alineatul (1) se completează cu textul „și/sau contul de plăți”;
la alineatul (2), cuvintele „data depunerii” se substituie cu cuvintele „termenul
obligației de depunere a”.
39. Articolul 112 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Subiectul căruia, în cadrul reorganizării prin fuziune, dezmembrare sau
transformare, i-au fost transmise drepturi şi/sau obligaţii de către întreprinderea
reorganizată deţinătoare a statutului de plătitor de T.V.A. se consideră înregistrat în calitate
de subiect impozabil de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice, cu excepţia
cazului de reorganizare prin absorbţie, pentru care data înregistrării în calitate de subiect al
impunerii cu T.V.A. este data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei
juridice absorbante.
Subiecții sunt obligați să înștiințeze oficial despre reorganizare Serviciul Fiscal de
Stat în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat a noilor persoane juridice,
cu excepţia reorganizării prin absorbţie, pentru care termenul de 5 zile lucrătoare începe să
curgă de la data înregistrării modificărilor în actele de constituire ale persoanei juridice
absorbante.”
40. La articolul 115 alineatul (2) litera b), după cuvintele „a căror achitare se face”
se introduce cuvântul „până”.
41. La articolul 117 alineatul (3) partea introductivă, după cuvintele „când este
solicitată de cumpărător” se introduce textul „ , dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care
a avut loc livrarea”.
42. Articolul 1171:
la alineatul (11), cuvintele „avizului de însoțire” din enunțul al doilea se substituie
cu textul „facturii fiscale/avizului de însoțire”, iar cuvintele „avizelor de însoțire” din
enunțul al treilea – cu textul „facturilor fiscale/avizelor de însoțire”;
articolul se completează cu alineatul (14) cu următorul cuprins:
„(14) La efectuarea livrărilor de servicii, precum şi de energie electrică, energie
termică, gaz natural, servicii publice de telefonie fixă şi mobilă, servicii comunale, produse
petroliere, în cazul utilizării e-facturii, furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu
poate depăşi 10 zile calendaristice de la data livrării acestora.”
43. La articolul 119 punctul 1) litera g), textul „de la poziția tarifară 8703” se
substituie cu textul „specificate în anexa nr. 2 la prezentul titlu”.
44. La articolul 123, alineatul (51) va avea următorul cuprins:

„(51) Produsele din tutun și înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza
frunzei de ceai) de la poziția tarifară 24039990001 comercializați, transportați sau
depozitați pe teritoriul Republicii Moldova ori importați pentru comercializare pe teritoriul
ei, precum şi mărfurile procurate de la agenţii economici rezidenţi aflaţi pe teritoriul
Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sunt pasibile
marcării obligatorii cu timbru de acciză. Marcarea se efectuează în procesul fabricării
mărfurilor supuse accizelor, iar a mărfurilor fabricate pe teritoriul Republicii Moldova –
până la momentul expedierii (transportării) acestora din antrepozitul fiscal. Modul şi
termenele de procurare, utilizare şi de circulaţie a timbrelor de acciză se stabileşte de
Guvern. Se interzice marcarea prin altă modalitate decât cea prevăzută de prezentul alineat
pentru produsele ce urmează a fi plasate în regim vamal de import pe teritoriul Republicii
Moldova.”
45. Articolul 124:
la alineatul (3) litera b), cuvintele „împrumuturilor şi” și textul „sau acordate cu
garanție de stat din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare
internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului)” se exclud, iar ultimul enunț va avea
următorul cuprins:
„Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, lista
proiectelor de asistenţă tehnică, lista granturilor acordate Guvernului și instituțiilor
finanțate de la buget, precum şi modul de aplicare a scutirii de accize se stabilesc de
Guvern.”
la alineatul (14), după textul „comercializa,” se introduce textul „dona, transmite
prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință,”, iar textul „ , iar în
cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizei stabilită pentru vârsta
maximă admisibilă” se exclude.
46. La articolul 125 alineatele (5) și (7), după cuvântul „bancar” se introduce textul
„și/sau contul de plăți”.
47. Anexa nr. 1 la titlul IV va avea următorul cuprins:
anexa nr.1

48. În anexa nr. 2 la titlul IV:
tabelul întâi va avea următorul cuprins:
tabelul 1

după al doilea tabel se introduce un tabel nou cu următorul cuprins:
tabelul

49. Articolul 129:
la punctul 13) litera b), după cuvântul „bancar” se introduce textul „ și/sau contul de
plăți”;
punctul 17) va avea următorul cuprins:
„17) Cont bancar și/sau cont de plăți – cont deschis în una din băncile (sucursala
acesteia) din Republica Moldova sau din străinătate și/sau în una din societățile de plată
autorizate de Banca Națională a Moldovei participante la Sistemul Automatizat de Plăți
Interbancare, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.”
50. La articolul 1323 alineatul (4), litera b) se abrogă.
51. La articolul 161 alineatul (3), litera e) se completează cu textul „și/sau conturilor
de plăți”.
52. La articolul 163 alineatul (7), cuvintele „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat
în a cărei rază de activitate a apărut obiectul impozabil sau obligaţia fiscală” se substituie
cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”.
53. Articolul 167:
în cuprinsul alineatelor (1), (2) și (4), textul „instituția financiară (sucursala sau
filiala acesteia)” se substituie cu textul „banca (sucursala) și/sau societatea de plată”, după
cuvintele „instituţiile financiare” se introduce textul „și/sau societățile de plată”, iar după
cuvântul „bancar”, la orice formă gramaticală, se introduce textul „și/sau cont de plăți” la
forma gramaticală corespunzătoare;
în cuprinsul alineatului (3), cuvintele „sau filiala acesteia” se exclud.
54. La articolul 169 alineatul (3), după cuvântul „bancar” se introduce, în ambele
cazuri, textul „și/sau contul de plăți”.
55. La articolul 171 alineatul (6), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau
contul de plăți”.
56. La articolul 172 alineatul (3), textul „ înregistrate în sistemele proprii de
evidenţă ale organelor abilitate cu atribuţii de administrare fiscală, menţionate la art. 131
alin. (1) din prezentul cod, la plăţile reglementate de Codul fiscal” se substituie cu cuvintele
„înregistrate în sistemul informațional”, iar cuvintele „în sistemele proprii de evidenţă ale
organelor menţionate se efectuează individual de către fiecare organ în parte” – cu textul
„în sistemul informațional se efectuează individual de către organele abilitate cu atribuţii de
administrare fiscală, menţionate la art. 131 alin. (1) din prezentul cod”.
57. La articolul 1741 alineatul (2), litera c) se completează cu textul „și/sau cont de
plăți”.
58. La articolul 175 alineatul (8), după cuvântul „bancar” se introduce textul „și/sau
contul de plăți”.

59. La articolul 176 alineatul (2), după cuvântul „bancare” se introduce, în ambele
cazuri, textul „și/sau de plăți”.
60. La articolul 194 alineatul (1) litera a), după cuvântul „bancare” se introduce
textul „și/sau conturile de plăți”.
61. Articolul 197:
în denumirea și în cuprinsul articolului, după cuvintele „cont bancar”, la orice formă
gramaticală, se introduce textul „și/sau de plăți”, iar după cuvintele „contul său bancar” –
textul „și/sau contul de plăți”;
alineatul (33), după cuvintele „sumelor încasate de pe conturile debitorului” se
introduce textul „ , precum și a sumelor bănești rezultate din alte acțiuni de executare
silită”.
62. La articolul 202, alineatul (1) se completează cu litera j) cu următorul cuprins:
„j) constatării încălcării procedurii de aplicare a sechestrului.”
63. La articolul 205 alineatul (3) litera b), după cuvântul „bancare” se introduce
textul „și/sau conturile de plăți”.
64. La articolul 225 alineatul (2) litera i), după cuvântul „bancare” se introduce
textul „și/sau conturile de plăți”.
65. La articolul 2266 alineatul (4) litera a), după cuvântul „bancar” se introduce
textul „și/sau prin societăți de plată”.
66. La articolul 226 7 , după cuvântul „bancar”, la orice formă gramaticală, se
introduce textul „și/sau contul de plăți” la forma gramaticală corespunzătoare.
67. La articolul 2269, după cuvântul „bancare” se introduce, în ambele cazuri, textul
„și/sau conturile de plăți”.
68. La articolul 22611 alineatul (5) litera a), după cuvintele „bancar” și „bancare” se
introduc textele „și/sau cont de plăți” și, respectiv, „și/sau conturile de plăți”.
69. La articolul 22616 alineatul (11), textul „şi, prin derogare de la art. 131 alin. (5),
este prezentată doar organelor de urmărire penală şi instanţelor judecătoreşti în scopul
examinării cazurilor de evaziune fiscală. Autorităţile menţionate vor utiliza informaţia numai
în acest scop” se exclude.
70. La articolul 227 alineatul (1), după cuvântul „bancare” se introduce textul
„și/sau conturile de plăți”.
71. La articolul 229, după cuvintele „cont bancar”, la orice formă gramaticală, se
introduce textul „și/sau cont de plăți” la forma gramaticală corespunzătoare, iar după
cuvintele „conturile lui bancare” se introduce textul „și/sau de plăți”.

72. La articolul 253 alineatul (4), după cuvântul „bancare” se introduce textul
„și/sau conturile de plăți”.
73. La articolul 256 alineatele (5) și (6), după cuvintele „cont bancar”, la orice formă
gramaticală, se introduce textul „și/sau cont de plăți” la forma gramaticală corespunzătoare,
iar textul „instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia)” se substituie cu textul „banca
(sucursala) și/sau societatea de plată”.
74. La articolul 259, după cuvintele „cont bancar”, la orice formă gramaticală, se
introduce textul „și/sau cont de plăți” la forma gramaticală corespunzătoare, iar textul
„instituția financiară (sucursala sau filiala acesteia)”, la orice formă gramaticală, se
substituie cu textul „banca (sucursala) și/sau societatea de plată” la forma gramaticală
corespunzătoare.
75. Articolul 282:
la alineatul (1), după cuvintele „În cazul bunurilor imobiliare” se introduc cuvintele
„ale persoanelor juridice și ale persoanelor fizice înregistrate în calitate de întreprinzător”;
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(1 1 ) În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfășoară
activitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite până la data de 31 mai inclusiv a
anului fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii
la bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 30
iunie a anului curent.”
alineatul (2) se abrogă;
la alineatul (4), după cuvintele „persoanele fizice” se introduc cuvintele „înregistrate
în calitate de întreprinzător”;
articolul se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
„(4 1 ) În cazul bunurilor imobiliare ale persoanelor fizice care nu desfășoară
activitate de întreprinzător existente şi/sau dobândite după data de 31 mai inclusiv a anului
fiscal în curs, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiecții impunerii la
bugetele locale, conform amplasării obiectelor impunerii, nu mai târziu de data de 25 martie
a anului următor anului de gestiune.”
76. La articolul 283 alineatul (2), textul „care sunt ocupate de locuinţe, pentru
loturile de pământ de pe lângă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile
administraţiei publice locale ca loturi de pământ de pe lângă casă şi distribuite în extravilan
din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)” se substituie cu textul „care sunt ocupate
de locuinţe ce constituie domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reședința), pentru
loturile de pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reședința)
(inclusiv terenurile atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale ca loturi de
pământ de pe lângă domiciliul persoanei (în lipsa domiciliului – reședința) şi distribuite în
extravilan din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan)”.

77. La articolul 286, textul „după 25 septembrie” se substituie cu textul „după 31
mai”.
78. Articolul 288:
se completează cu punctul 11) cu următorul cuprins:
„11) Cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a
obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită conform prezentului titlu.”
punctul 3) va avea următorul cuprins:
„3) Cota concretă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a
obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administrației publice locale
la adoptarea bugetului unității administrativ-teritoriale respective, care nu poate fi mai
mare decât cota maximă stabilită conform prezentului titlu.”
punctul 17) se abrogă.
79. La articolul 289 alineatul (2), litera n) se abrogă.
80. La articolul 290:
litera n) se abrogă;
la litera p), cuvintele „înscrise la adresa declarată ca domiciliu” se substituie cu
textul „înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinație locativă (casă de
locuit, apartament)”.
81. La articolul 291 alineatul (1):
litera b) se completează cu textul „ , cu excepția loteriilor organizate prin
intermediul sistemelor de comunicaţii electronice”;
litera n) se abrogă.
82. Articolul 292:
la alineatul (1), textul „cu excepția celei stipulate la art. 291 lit. n),” se exclude;
la alineatul (2), cuvântul „Cota” se substituie cu cuvintele „Cota concretă a”.
83. La articolul 293:
alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
„(1) Calculul taxelor enumerate la art. 289, cu excepția celor stipulate la alin. (2) lit.
k) și p), se efectuează de către subiecții impunerii, trimestrial, în funcție de baza impozabilă
și de cotele concrete ale acestora.
(2) Calculul taxelor stipulate la art. 289 alin. (2) lit. k) și p) se efectuează de către

serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale al autorității administrației publice
locale, în funcție de baza impozabilă și cota concretă a acestora.”
la alineatul (3), cifrele „291” se substituie cu cifrele „289”.
84. La articolul 294, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Taxele stipulate la art. 289 alin. (2) lit. k) și p) pot fi achitate nemijlocit
serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale al autorității administrației publice
locale.”
85. Articolul 297:
la alineatele (5) și (6) partea introductivă, cuvântul „cotele” se substituie cu
cuvintele „cotele concrete ale”;
la alineatul (7), textul „ , n)” se exclude;
la alineatul (8), cuvintele „La stabilirea cotelor” se substituie cu cuvintele „La
stabilirea cotelor concrete ale”;
la alineatul (9), cuvintele „la stabilirea cotelor” se substituie cu cuvintele „la
stabilirea cotelor concrete ale”, iar textul „Hotărârii Guvernului nr. 1230 din 24 octombrie
2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de
monitorizare a eficienţei actului de reglementare” – cu textul „Hotărârii Guvernului nr.
23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de
fundamentare a proiectelor de acte normative”;
la alineatul (10), cuvintele „stabilirea cotelor” se substituie cu cuvintele „stabilirea
cotelor concrete ale”.
86. Articolul 298:
la alineatul (1), textul „ , n)” se exclude;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Responsabilitatea pentru virarea în termen la bugetele locale a taxelor stipulate
la art. 289 alin. (2) lit. k) și p) revine serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale al
autorității administrației publice locale.”
87. Anexa la titlul VII va avea următorul cuprins:
anexa

88. Articolul 336 se completează cu punctul 101) cu următorul cuprins:
„101) Moped, scuter, motoretă – autovehicul cu două sau trei roți a cărui viteză
maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h, care este

echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică
ce nu depășește 50 cm3, și a cărui masă nu depășește 350 kg.”
89. La articolul 338 alineatul (1), după cuvântul „motociclete” se introduce textul „ ,
mopede, scutere, motorete”.
90. La articolul 356 alineatele (1), (3) și (5), după cuvintele „organul abilitat al
administraţiei publice centrale” se introduc cuvintele „și locale în administrația căruia se
află drumurile”.
91. În anexa nr. 1 la titlul IX, poziția 1 coloana 2 rândul 1, după cuvântul
„Motocicletă” se introduce textul „ , moped, scuter, motoretă”.
Art. VIII. – Articolul 24 din Legea nr. 1164/1997 pentru punerea în aplicare a
titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
alineatul (7) se abrogă;
la alineatul (21) ultimul enunț, cifrele „2020” se substituie cu cifrele „2023”;
articolul se completează cu alineatul (311) cu următorul cuprins:
„(311) Pentru perioada fiscală 2020, agenții economici pot alege modul de calcul al
amortizării și cheltuielilor pentru reparația proprietății conform art. 26 și 27 din Codul
fiscal, în vigoare din 31 decembrie 2018, sau conform art. 261 din Codul fiscal, în vigoare
din 31 decembrie 2020.
Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a
agentului economic.”
Art. IX. – Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 28:
la litera n), cuvintele „împrumuturilor şi” și textul „sau acordate cu garanție de stat,
din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaționale (inclusiv din
cota-parte a Guvernului)” se exclud;
la litera z), după textul „comercializa,” se introduce textul „dona, transmite prin
moștenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință,”, iar textul „ , iar în cazul
mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizei stabilită pentru vârsta maximă
admisibilă” se exclude.
2. Anexa nr. 2:
la punctul 22 coloana a treia, textul „0,15 euro/km” se substituie cu textul „0,60

euro/km”;
la punctul 1 din notă, cuvintele „împrumuturilor şi” și textul „sau acordate cu
garanție de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare
internaționale (inclusiv din cota-parte a Guvernului)” se exclud.
Art. X. – Articolul 4 din Legea nr. 1417/1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III
al Codului fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8
februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (138), după cuvintele „contului bancar” se introduce textul „și/sau a
contului de plăți”;
alineatul (18) se abrogă.
Art. XI. – La articolul 3 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 1466/1998 cu privire la
reglementarea repatrierii de mijloace bănești, mărfuri şi servicii provenite din tranzacțiile
economice externe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 28–29, art. 203), cu
modificările ulterioare, cuvintele „de la data efectuării tranzacției economice externe” se
substituie cu cuvintele „de la data apariției dreptului de a încasa mijloace bănești ca urmare
a tranzacției economice externe”.
Art. XII. – Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54–55, art. 378), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (1), cuvintele „și sisteme de canalizare” se exclud.
2. La punctul 3 din note la anexa nr. 5, cuvintele „în sistemele de canalizare” se
exclud.
Art. XIII. – Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 1:
după noțiunea „indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de
3 ani” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„liber-profesionist ce practică activitate în sectorul justiției – persoană care are
înregistrată una din formele de organizare a activității prevăzute de lege de avocat, notar,
executor judecătoresc, administrator autorizat, mediator;”
la noțiunea „recompensă”, cuvintele „din care” se substituie cu cuvintele „aferent
cărora”.
2. Articolul 4 se completează cu punctul 13) cu următorul cuprins:
„13) liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției;”.

3. Articolul 5 alineatul (1):
la litera a), după cuvântul „organizare” se introduce textul „ , liber-profesioniștii ce
practică activitate în sectorul justiției”;
la litera b), textul „ , mediatori, notari, avocați, executori judecătorești,
administratori autorizați,” se exclude, iar în final se introduce textul „ , iar în cazul lichidării
– în termen de cel mult 3 zile de la data inițierii radierii”.
4. La articolul 17, alineatul (1) se completează cu litera c2) cu următorul cuprins:
„c2) liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției;”.
5. La articolul 19 alineatul (4), după textul „12),” se introduce textul „13),”.
6. La articolul 20 alineatul (2), după textul „12),” se introduce textul „13),”.
7. La articolul 23 alineatul (1), cuvintele „din care” se substituie cu cuvintele
„aferent cărora”.
8. La articolul 24, alineatul (4) se abrogă.
9. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
anexa nr.1

10. Anexa nr. 3:
în titlu, cuvintele „din care” se substituie cu cuvintele „aferent cărora”;
partea introductivă va avea următorul cuprins:
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii nu se calculează aferent
următoarelor drepturi și venituri:”.
Art. XIV. – Articolul 14 din Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli
profesionale nr. 756/1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 31–33, art.
192), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (2 1 ) se completează cu enunțul: „Cuantumul indemnizației pentru
incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică
activitate în sectorul justiției se stabilește în proporție de 100% din salariul mediu lunar
prognozat pe economie, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.”
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se plătește pentru 20 de
zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacității de muncă, de către
liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției la care s-a produs accidentul de

muncă sau s-a constatat îmbolnăvirea profesională, din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi
calendaristică – de către Casa Națională de Asigurări Sociale, din mijloacele bugetului
asigurărilor sociale de stat.”
alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Dreptul la indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un
accident de muncă sau de o boală profesională se confirmă prin certificatul de concediu
medical, întocmit în modul stabilit de Guvern, și documentele de cercetare a accidentului de
muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale, întocmite de autoritățile competente.”
Art. XV. – Articolul 4 din Legea nr. 1054/2000 pentru punerea în aplicare a titlului
IV din Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială
din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5 1 ) cu
următorul cuprins:
„(51) Sunt supuse marcării cu timbru de consum produsele alcoolice și produsele din
tutun prevăzute în anexa nr. 1 la titlul IV, cu excepția mărfurilor prevăzute la art. 123 alin.
(6) lit. a), b) și e), introduse pe teritoriul Republicii Moldova și destinate a fi consumate pe
teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale. Modul de procurare, utilizare și
aplicare a timbrelor de consum este similar timbrelor de acciză. Designul mărcii „Timbru de
consum” se stabilește de către Ministerul Finanțelor.”
Art. XVI. – Legea nr. 1056/2000 cu privire la punerea în aplicare a Titlului VI din
Codul fiscal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8
februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4:
alineatul (4) se completează cu textul „ , cu excepția cotelor stabilite aferent
bunurilor imobiliare reglementate în anexa nr. 2 pct. 2”;
alineatul (7):
la litera a), textul „calculează de sine stătător suma anuală a impozitului funciar și
până la 25 septembrie inclusiv a anului fiscal în curs prezintă Serviciului Fiscal de Stat
calculul impozitului funciar” se substituie cu textul „prezintă Serviciului Fiscal de Stat
calculul impozitului funciar și achită suma anuală a impozitului funciar până la data de 25
septembrie inclusiv a anului fiscal în curs”;
la litera b), textul „25 septembrie” se substituie cu textul „31 mai”;
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) persoanele specificate la lit. b) din prezentul alineat achită impozitul funciar în
bugetul local, conform locului de amplasare a terenurilor, nu mai târziu de data de 30 iunie
a anului curent. Pentru terenurile dobândite după data de 31 mai a anului fiscal în curs,
achitarea se efectuează nu mai târziu de data de 25 martie a anului următor anului fiscal de
gestiune;”

la alineatul (9) litera b), textul „25 septembrie a anului curent, iar în cazul achitării
sumei integrale a impozitului până la data de 30 iunie a anului respectiv, aceste persoane
beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
Avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare, înmânate subiecților impunerii, se
întocmesc ținându-se cont de acest drept” se substituie cu textul „30 iunie a anului
respectiv”, iar textul „25 septembrie” – cu textul „31 mai”, în ambele cazuri;
alineatul (111) se abrogă.
2. În anexa nr. 2 punctul 2, textul „0,1” se substituie, în ambele cazuri, cu textul
„0,05–0,4”.
Art. XVII. – Articolul 4 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 65–67, art. 460), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1) litera c), textul „2,5 la sută” se substituie cu textul „1,5 la sută”;
la alineatul (4), textul „lit. a)–c)” se substituie cu textul „lit. a)–d)”.
Art. XVIII. – Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1:
punctul 63) va avea următorul cuprins:
„63) borderou de transport – document vamal electronic sau pe suport de hârtie de
strictă evidenţă, utilizat pentru asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor şi a
mijloacelor de transport în cadrul operaţiunilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova.
Procedura de utilizare a borderoului de transport se stabileşte de Serviciul Vamal;”
articolul se completează cu punctul 71) cu următorul cuprins:
„71) forță majoră – o împrejurare de fapte (evenimente, circumstanțe) care este
imprevizibilă și insurmontabilă și care face imposibilă executarea corespunzătoare a
obligațiilor față de organul vamal. Forța majoră este confirmată prin acte justificative,
prezentate organului vamal și acceptate de acesta, conform modului prevăzut de Guvern.”
2. La articolul 9 alineatul (2), textul „Serviciului Vamal, birouri vamale și posturi
vamale” se substituie cu textul „Serviciului Vamal și subdiviziunile teritoriale, alcătuite din
birouri vamale și posturi vamale”.
3. La articolul 20:
alineatul (4) se abrogă;
la alineatul (41), textul „Prin derogare de la prevederile alin. (4), se permite” se
substituie cu cuvintele „Se permite”, după textul „comercializa,” se introduce textul „dona,

transmite prin moștenire sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință,”, iar textul „ ,
iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizei stabilită pentru vârsta
maximă admisibilă” se exclude;
alineatul (42) se abrogă.
4. La articolul 1252 alineatul (7) partea introductivă, cuvintele „exercitarea dreptului
de efectuare a operaţiunilor vamale ale plătitorului” se substituie cu textul „dreptul de
plasare a mărfurilor și/sau mijloacelor de transport în destinații vamale de către plătitorul”.
5. La articolul 1307 alineatul (5), cuvintele „organului abilitat să le comercializeze”
se substituie cu cuvintele „Serviciului Fiscal de Stat pentru comercializare”.
6. La articolul 130 8 alineatul (13), cuvintele „se vor comercializa conform
prevederilor Codului fiscal” se substituie cu cuvintele „se vor preda Serviciului Fiscal de
Stat pentru comercializare”.
7. La articolul 1841 alineatul (1):
în partea introductivă, textul „Prin derogare de la prevederile art. 20, persoanele” se
substituie cu cuvântul „Persoanele”;
litera d) va avea următorul cuprins:
„d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport
al mărfurilor sau pasagerilor; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise
prin moștenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la
dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului
vamal, numai după achitarea drepturilor de import;”.
8. La articolul 1953 alineatul (1) punctul 3), primele trei enunțuri vor avea următorul
cuprins:
„3) lipsa încălcărilor repetate ale legislației vamale și/sau fiscale, inclusiv lipsa
infracțiunilor legate de activitatea economică a solicitantului. Condiția este considerată ca
fiind îndeplinită în cazul în care, în decursul ultimilor trei ani anteriori depunerii cererii,
solicitantul, persoana împuternicită să îl reprezinte sau care exercită controlul asupra
gestiunii acestuia, angajatul responsabil de domeniul vamal al solicitantului nu au comis
încălcări repetate ale legislației vamale și/sau fiscale și nu au fost condamnați, printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracțiuni legate de activitatea economică a
solicitantului. Încălcare repetată este comiterea unei încălcări a legislației vamale și/sau
fiscale în decursul a 12 luni consecutive de la data punerii în executare a deciziei privind
sancționarea persoanei pentru săvârșirea încălcării legislației vamale și/sau fiscale.”
9. Articolul 224 va avea următorul cuprins:
„Articolul 224. Contrabanda
Se consideră contrabandă fapta infracțională pentru care este prevăzută

răspunderea penală în conformitate cu prevederile Codului penal.”
10. La articolul 245 alineatul (1), primul enunț se completează cu textul „ , conform
procedurii stabilite de Serviciul Vamal”.
11. La articolul 305 alineatul (2) litera c), după textul „cu titlu gratuit,” se introduce
textul „fără achitarea drepturilor de import,”.
Art. XIX. – Articolul 21 din Legea nr. 761/2001 cu privire la serviciul diplomatic
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 216–220, art. 645), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), după cuvintele „bunuri procurate pentru uz personal” se introduce
textul „(cu excepția autovehiculelor)”;
alineatul (2) se abrogă.
Art. XX. – La articolul 30 alineatul (3) din Legea salarizării nr. 847/2002 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50–52, art. 336), cu modificările ulterioare, textul
„Cu acordul în scris al salariatului, plata salariului poate fi efectuată prin instituţii bancare”
se substituie cu textul „Plata salariului poate fi efectuată prin instituţii bancare și/sau
sisteme de plată licențiate de Banca Națională a Moldovei”.
Art. XXI. – La articolul 23 alineatul (2) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la
mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență
medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 18–19, art. 57), cu modificările
ulterioare, după cuvintele „care confirmă achitarea” se introduc cuvintele „integrală a”.
Art. XXII. – 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, 2002, nr. 185–189, art. 1416), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 2 litera r), cuvintele „a cărui producție a încetat” se exclud, iar textul
„a participat la un eveniment istoric sau competiții și reprezintă o valoare culturală a
timpurilor trecute, fapt confirmat de instituția de stat competentă, conform modului stabilit
de Guvern” se substituie cu textul „reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute,
confirmată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”.
2. La articolul 10:
alineatele (1)–(2) se abrogă;
la alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:
„d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri și de
pasageri; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise prin moștenire,
închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziția unei alte
persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, după plata
drepturilor de import și efectuarea procedurilor vamale;”

la alineatul (34), după cuvintele „fapt confirmat prin documente justificative” se
introduc cuvintele „sau declarația pe propria răspundere a persoanei”, iar textul „pentru
mijloacele de transport ce se încadrează în termenul admisibil de exploatare – drepturile de
import, iar în cazul în care acestea sunt prohibite, va percepe contravaloarea lor conform
legislației în vigoare” se substituie cu cuvintele „drepturile de import”;
alineatele (8) și (10) se abrogă.
Art. XXIII. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Capitolul XIII din Partea generală se completează cu articolele 13416 și 13417 cu
următorul cuprins:
„Articolul 13416. Substanțe toxice
Prin substanțe toxice se înțeleg substanțele cu acțiune drastică, care se află sub
control național și internațional, în corespundere cu tratatele internaționale la care
Republica Moldova este parte, și care sunt înscrise în listele aprobate de către Guvern.
Articolul 13417. Mărfuri strategice
Prin mărfuri strategice se înțelege:
a) produse, tehnologii şi servicii care au utilizare dublă (civilă și militară);
b) armament, muniții, echipamente militare, tehnologii şi servicii aferente;
c) produse, tehnologii şi servicii care sunt utilizate la fabricarea şi folosirea de arme
nucleare, chimice, biologice şi de rachete care pot fi purtătoare de astfel de arme;
d) alte produse, tehnologii şi servicii care necesită un control special în interesul
securității naționale sau al politicii externe, în conformitate cu acordurile şi aranjamentele
internaționale la care Republica Moldova este parte.”
2. Codul se completează cu articolul 2423 cu următorul cuprins:
„Articolul 2423. Încălcarea legislației privind
organizarea și desfășurarea jocurilor
de noroc care constituie monopol
de stat
(1) Organizarea și desfășurarea pe teritoriul Republicii Moldova a activităților în
domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate,
precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau
încurajare a acestor activități, inclusiv prestarea de servicii de plată sau plată electronică în

condițiile Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică în
favoarea persoanelor neautorizate să organizeze şi să desfășoare pe teritoriul Republicii
Moldova activități în domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar
persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi
convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvârșite de două sau mai multe persoane;
b) soldate cu obținerea unui profit în proporții mari,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2500 la 6000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de până la 2 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani, iar persoana
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 4000 la 7500 unităţi convenţionale.
(3) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
a) soldate cu obținerea unui profit în proporții deosebit de mari;
b) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;
c) săvârșite în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6500 la 9000 unităţi convenţionale sau cu
închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana
juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale.”
3. Articolul 248 va avea următorul cuprins:
„Articolul 248. Contrabanda
(1) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor,
prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în
locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare
neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă
valoarea mărfurilor este mai mare de 8000 de unități convenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
5000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor
prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, dacă valoarea mărfurilor este mai
mare de 4000 de unități convenționale,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 4500 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
5500 la 6500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(3) Înstrăinarea sau punerea în libera circulație, fără achitarea drepturilor de
import, a mărfurilor aflate sub supraveghere vamală, dacă valoarea mărfurilor este mai
mare de 8000 de unități convenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
6000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(4) Scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prin declarare
neautentică a originii mărfii ca fiind obținute integral în Republica Moldova, dacă valoarea
acestora este mai mare de 8000 de unități convenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
6500 la 7500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(5) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor
culturale, atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele
stabilite pentru control vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în
acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare
vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, precum şi
nereturnarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor culturale în cazul în care
returnarea lor este obligatorie
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4500 la 5500 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
6000 la 8000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(6) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova, atât prin
locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte locuri decât cele stabilite pentru control
vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare
sau declarare neautentică în documentele vamale, a drogurilor, precursorilor,
etnobotanicelor sau analogilor acestora, a substanțelor toxice și nocive, a armelor și
munițiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esențiale ale
armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozibile,
nucleare sau radioactive
se pedepsește cu amendă în mărime de la 5500 la 6500 unități convenționale sau cu
închisoare de la 3 la 8 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
7000 la 11000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.
(7) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(6):

a) săvârșite de două sau mai multe persoane;
b) săvârșite cu folosirea situației de serviciu;
c) dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16000 de unități convenționale,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu
amendă în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate.”
4. Codul se completează cu articolele 2481 și 2482 cu următorul cuprins:
„Articolul 2481. Contrabanda cu mărfuri accizate
(1) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor
supuse accizelor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal,
prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare
sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a
frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 4000 de unități convenționale, iar în
cazul țigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 60000 de bucăți,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 2500 la 3000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
5000 la 6000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor
supuse accizelor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, dacă valoarea
acestora este mai mare de 2000 de unități convenționale, iar în cazul țigaretelor cu filtru
sau fără filtru – o cantitate mai mare de 30000 de bucăți,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 4500 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
5500 la 6500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(3) Înstrăinarea sau punerea în libera circulație fără achitarea drepturilor de import
a mărfurilor accizate aflate sub supraveghere vamală, dacă valoarea acestora este mai mare
de 4000 de unități convenționale, iar în cazul țigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate
mai mare de 60000 de bucăți,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
6000 la 7000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.
(4) Acțiunile prevăzute la alin. (1)–(3):
a) săvârșite de două sau mai multe persoane;
b) săvârșite cu folosirea situației de serviciu;

c) dacă valoarea mărfurilor accizate este mai mare de 8000 de unități convenționale,
iar în cazul țigaretelor cu filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 120000 de bucăți,
se pedepsesc cu închisoare de la 4 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu
amendă în mărime de la 8000 la 12000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a
exercita o anumită activitate.
Articolul 2482. Colectarea, deținerea, producerea,
transportul, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea și vânzarea
mărfurilor introduse prin contrabandă
Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea,
desfacerea și vânzarea mărfurilor care trebuie plasate sub o destinație vamală, cunoscând
că acestea au fost introduse prin contrabandă, dacă valoarea acestora este mai mare de
2000 de unități convenționale în cazul mărfurilor supuse accizelor, în cazul țigaretelor cu
filtru sau fără filtru – o cantitate mai mare de 60000 de bucăți, iar în cazul celorlalte mărfuri
– mai mare de 4000 de unități convenționale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la
4500 la 5500 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită
activitate.”
5. Articolul 249 va avea următorul cuprins:
„Articolul 249. Eschivarea de la achitarea drepturilor
de import
(1) Eschivarea de la achitarea drepturilor de import prin includerea în documentele
vamale, comerciale, de transport, contabile, financiare, inclusiv în format electronic, a unor
date neautentice privind valoarea mărfurilor, clasificarea mărfurilor, regimul sau destinația
vamală, tratamentul tarifar favorabil sau preferențial, dacă suma drepturilor de import
neachitate este mai mare de 8000 de unități convenționale,
se pedepsește cu amendă în mărime de la 3500 la 5000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 2 ani și 6 luni cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de
a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, iar persoana juridică se
pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 8000 unități convenționale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate.
(2) Acțiunile prevăzute la alin. (1):
a) săvârșite de două sau mai multe persoane;
b) săvârșite cu folosirea situației de serviciu;

c) dacă suma drepturilor de import neachitate este mai mare de 16000 de unități
convenționale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 7000 unități convenționale sau cu
închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se
pedepsește cu amendă în mărime de la 10000 la 16000 unități convenționale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.”
Art. XXIV. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 1328 alineatul (2), textul „art. 248 alin. (2)–(5)” se substituie cu textul
„art. 248, 2481, 2482, 249”.
2. La articolul 1342 alineatul (2), textul „239–248” se substituie cu textul „239–248,
2481, 2482, 249”.
3. La articolul 268, textul „art. 248 și 249” se substituie cu textul „art. 248, 2481,
2482 și 249”.
4. La articolul 270 alineatul (1) punctul 2) litera c), textul „227–2422” se substituie
cu textul „227–2423”, iar textul „248–255” – cu textul „250–255”.
5. La articolul 2702 alineatul (1) litera c), după textul „248,” se introduce textul
„2481, 2482,”, iar după cuvintele „dacă valoarea” – textul „în vamă a mărfurilor, a drepturilor
de import sau a”.
Art. XXV. – Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384–395, art. 612), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se completează cu o noțiune nouă cu următorul cuprins:
„taxă specială – plată percepută doar de la persoanele fizice și/sau persoanele
juridice care utilizează sau beneficiază de serviciile publice locale create în interesul
acestora, utilizată integral de către autoritățile reprezentative şi deliberative ale unităților
administrativ-teritoriale pentru acoperirea cheltuielilor de înființare a serviciilor publice de
interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare
a acestor servicii.”
2. Articolul 5:
la alineatul (1) punctul 1) litera a), după liniuța a cincea se introduce o liniuță nouă
cu următorul cuprins:
„– taxele speciale;”

la alineatul (5) punctul 1) litera a), după liniuța a șasea se introduce o liniuță nouă
cu următorul cuprins:
„– taxele speciale;”.
3. La articolul 8:
alineatul (1) se completează cu textul „ , ținându-se cont la planificare de
respectarea priorităților în alocarea cheltuielilor conform prevederilor art. 29 alin. (5) lit.
a)–c)”;
alineatul (4) se completează cu următorul enunț: „La alocarea cheltuielilor din
contul transferurilor cu destinație specială se va respecta prioritatea acoperirii integrale a
costurilor aferente cheltuielilor de personal.”
4. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Transferurile cu destinație specială, stipulate la alin. (1), utilizate contrar
destinației, fapt constatat în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, se
restabilesc la bugetul de stat. În cazul în care suma utilizată contrar destinației nu este
virată benevol la bugetul de stat, Ministerul Finanțelor va reduce cu suma respectivă
volumul transferurilor cu destinație specială aprobat în legea bugetară anuală.”
5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
„Articolul 13. Balansarea bugetului
(1) Orice buget local aprobat, modificat sau executat trebuie să fie balansat.
Cheltuielile bugetare trebuie să fie egale cu veniturile plus sursele de finanțare.
(2) Autoritățile administrației publice locale sunt obligate să întreprindă toate
măsurile necesare pentru menținerea bugetului balansat.
(3) Orice modificare a soldului bugetar se aprobă doar prin decizie privind
modificarea bugetului local.”
6. La articolul 14 alineatul (1) litera a), textul „atât din țară, cât și de peste hotare”
se substituie cu cuvintele „din țară”.
7. La articolul 21 alineatul (4) litera b), cuvântul „articole” se substituie cu textul
„articole/puncte”.
8. La articolul 23:
alineatul (2) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
„c) stabilirea volumelor transferurilor la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care
se efectuează aceste transferuri.”
alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care administratorul de buget nu stabilește volumele transferurilor
prevăzute în bugetele aprobate pe anul respectiv de la care se efectuează aceste transferuri,
finanțarea acestora se efectuează în limita transferurilor aprobate în bugetele de la care se
efectuează acestea.”
9. La articolul 28 alineatul (5), după cuvintele „care se aprobă” se introduce textul „
, de regulă, ”.
10. La articolul 29 alineatul (4), după cuvintele „limitele alocațiilor bugetare
aprobate” se introduce textul „ , după stingerea datoriilor cu termen de achitare expirat,”.
11. Articolul 32:
la litera b), textul „a taxelor locale,” se substituie cu textul „a taxelor locale și a
taxelor speciale,”;
articolul se completează cu literele b1) și b2 ) cu următorul cuprins:
„b1) aprobă, modifică/anulează și percep taxele speciale pentru funcționarea unor
servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice;
b 2 ) stabilesc domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele
speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local pentru
care se propun taxele respective;”.
12. Denumirea capitolului VI va avea următorul cuprins:
„CONTROLUL PROCESULUI DE ELABORARE
ȘI EXECUȚIE A BUGETELOR LOCALE, AUDITUL PUBLIC
EXTERN ȘI SUPRAVEGHEREA PREZENTĂRII
DOCUMENTAȚIEI SOLICITATE”.
13. Legea se completează cu articolele 36 și 37 cu următorul cuprins:
„Articolul 36. Auditul public extern
(1) Autoritățile/instituțiile bugetare finanțate de la bugetele locale sunt supuse
auditului public extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2017 privind
organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.
(2) În cazul emiterii de către Curtea de Conturi a unei opinii contrare sau în cazul
refuzului auditorului public extern de a emite opinia asupra situației financiare,
conducătorul autorității/instituției bugetare finanțate de la bugetul local poartă răspundere
conform legislației în vigoare.
Articolul 37. Măsuri restrictive cu caracter temporar
(1) Pentru autoritățile bugetare care nu au prezentat la timp rapoartele privind

utilizarea mijloacelor alocate, nu au înlăturat în termenele stabilite încălcările și
neajunsurile depistate, precum și nu au prezentat alte rapoarte/documente/informații
solicitate, Ministerul Finanțelor suspendă temporar finanțarea de la bugetul de stat a
transferurilor cu destinație generală la bugetul local respectiv.
(2) Aplicarea măsurilor restrictive cu caracter temporar prevăzute la alin. (1) se
efectuează conform mecanismului aprobat de Ministerul Finanțelor.”
Art. XXVI. – Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate
temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. Articolul 4:
la alineatul (21) literele a) și b), după textul „angajatorului,” se introduce textul „ale
liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției,”;
alineatul (4) se abrogă.
2. Articolul 6:
la alineatul (81), după cuvântul „lunară” se introduc cuvintele „pentru creșterea
copilului”;
articolul se completează cu alineatul (82) cu următorul cuprins:
„(82) Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției au dreptul la
indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform uneia dintre opțiunile prevăzute la
art. 18 alin. (1) dacă confirmă stagiul de cotizare specificat la alin. (1) sau (2) din prezentul
articol.”
3. Articolul 7 se completează cu alineatele (31) și (61) cu următorul cuprins:
„(3 1 ) Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în
sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări
sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă.
Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite
taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1
ianuarie 2021.”
„(61) În cazul în care liber-profesionistul ce practică activitate în sectorul justiției pe
parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a
realizat venit asigurat din motiv de beneficiere de indemnizație de maternitate şi/sau de
indemnizație pentru creșterea copilului, cuantumul indemnizației de maternitate şi al
indemnizației lunare pentru creșterea copilului se stabilește din baza de calcul în al cărei
temei s-au calculat aceste indemnizații pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a
beneficiat de anumite plăți unice pe parcursul perioadei luate în calcul.”

4. La articolul 12:
alineatul (3) se completează cu textul „ , cu excepția normelor prevăzute la alin. (4)
din prezentul articol”;
articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) În cazul persoanelor care își reiau activitatea de muncă și beneficiază de
indemnizație pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizația pentru îngrijirea acestui
copil bolnav nu se acordă. Această normă nu se aplică indemnizațiilor pentru îngrijirea altor
copii bolnavi ai persoanei asigurate.”
5. Articolul 13 se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Cuantumul lunar al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă
plătite din mijloacele liber-profesionistului ce practică activitate în sectorul justiției se
stabilește în proporție de 75% din salariul mediu lunar prognozat pe economie, stabilit de
Guvern, pentru anul în care s-a produs riscul asigurat.”
6. Articolul 18 se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
„(12) Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiției au dreptul la
indemnizație lunară pentru creșterea copilului conform opțiunilor prevăzute la alin. (1) din
ziua următoare datei expirării concediului de maternitate, fără condiția aflării în concediul
pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani.”
7. La articolul 20 alineatul (2), după textul „intervenții chirurgicale,” se introduce
textul „suferă de maladie oncologică, tuberculoză, SIDA,”.
Art. XXVII. – Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu litera j2) cu următorul cuprins:
„j2) decide, în condițiile legii, cooperarea cu alte autorități ale administrației publice
locale în vederea desfășurării activității de audit intern, precum și contractarea serviciilor
de audit intern;”.
2. La articolul 29, alineatul (1) se completează cu litera a2) cu următorul cuprins:
„a 2 ) încheie, în baza deciziei consiliului local și în condițiile legii, acorduri de
cooperare cu alte autorități ale administrației publice locale, precum și contracte de
achiziție, în vederea desfășurării activității de audit intern;”.
Art. XXVIII. – Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 258–261, art. 489), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2:

în denumirea noțiunii „trabucuri sau țigări de foi”, cuvintele „sau țigări de foi” se
exclud;
după noțiunea „tutun tăiat fin destinat rulării în ţigarete” se introduce o noțiune
nouă cu următorul cuprins:
„țigară de foi (cigarillos) – trabuc de dimensiuni mici cu o greutate maximă de 3
grame;”.
2. La articolul 15, alineatul (3) se completează cu următorul enunț: „În cazul în care
produsele din tutun sunt împachetate în pachete unitare din lemn, plastic, sticlă sau metal,
se permite imprimarea avertismentelor de sănătate pe etichetele de hârtie (alt material),
care ulterior vor fi lipite pe suprafața pachetelor unitare.”
3. La articolul 23 alineatul (1) litera b), textul „20 mg” se substituie cu textul „72
mg”.
4. La articolul 25 alineatul (5), textul „ , a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare,
reîncărcare sau încălzire a acestora” se exclude, în ambele cazuri.
Art. XXIX. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art. 100), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 34 alineatul (2), cifrele „500” se substituie cu cifrele „1500”.
2. Codul se completează cu articolul 2321 cu următorul cuprins:
„Articolul 2321. Conducerea vehiculului de către
o persoană care nu are asupra sa
certificatul confirmativ privind
abilitarea cu atribuții de însoțire/
îngrijire a persoanei cu dizabilități
locomotorii
Conducerea vehiculului destinat persoanei cu dizabilități ale aparatului locomotor,
importat în condițiile art. 49 alin. (3) din Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități, de către o persoană care nu are asupra sa certificatul
confirmativ privind abilitarea cu atribuții de însoțire/îngrijire a persoanei cu dizabilități
locomotorii, care confirmă dreptul de a conduce sau de a folosi vehiculul,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.”
3. La articolul 287:
alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor,
obiectelor și altor valori, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul
vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea
frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea
sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a
frontierei, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, dacă valoarea mărfurilor, obiectelor
și altor valori constituie:
– până la 2000 de unități convenționale, se sancționează cu amendă de la 100 la 500
de unități convenționale;
– de la 2000 până la 4000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la
500 la 900 de unităţi convenţionale;
– de la 4000 până la 8000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la
900 la 1200 de unităţi convenţionale.”
articolul se completează cu alineatul (101) cu următorul cuprins:
„(10 1 ) Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a
mărfurilor, obiectelor şi altor valori, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control
vamal, în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a
documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare
neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă
aceste acţiuni nu constituie infracţiune, dacă valoarea mărfurilor, obiectelor și altor valori
constituie:
– până la 1000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la 200 la 600
de unităţi convenţionale;
– de la 1000 până la 2000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la
600 la 1200 de unităţi convenţionale;
– de la 2000 până la 4000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la
1000 la 1500 de unităţi convenţionale.”
alineatul (11) va avea următorul cuprins:
„(11) Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea,
predarea, desfacerea și vânzarea mărfurilor, obiectelor și altor valori care trebuie plasate
sub o destinație vamală, dacă acestea sunt fără acte de proveniență sau sunt introduse pe
teritoriul Republicii Moldova atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât și prin alte
locuri decât cele stabilite pentru control vamal, dacă aceste acțiuni nu constituie o altă
infracțiune,
se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 de unități convenționale.”
articolul se completează cu alineatele (17) și (18) cu următorul cuprins:
„(17) Nerespectarea condițiilor de derulare a regimului vamal de admitere

temporară a mijloacelor de transport declarate prin acțiune
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea
scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova.
(18) Folosirea mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât
cele care le-au declarat prin acțiune organului vamal, cu excepția soțului/soției și rudelor pe
linie ascendentă și descendentă directă ale persoanei care a declarat prin acțiune mijlocul
de transport,
se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.”
4. La articolul 293:
alineatul unic devine alineatul (1);
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Încasarea plăților în numerar de la cetățeni în suma ce depășește 100000 de lei
per tranzacție sau fracționarea plăților cu scopul eludării limitei stabilite prin Legea nr.
845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi
se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale
aplicată persoanei juridice.”
5. La articolul 356 alineatul (1), după textul „jocurilor de noroc neautorizate” se
introduce textul „ , dacă aceasta nu constituie infracțiune,”.
6. La articolul 4397 alineatul (2), cuvântul „supuse” se substituie cu cuvântul
„pasibile”.
Art. XXX. – La articolul 7 din Legea nr. 20/2009 privind prevenirea şi combaterea
criminalității informatice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11–12, art. 17),
cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
„e1) să sisteze, în condițiile legii, folosind metodele şi mijloacele tehnice din posesie,
accesul din propriul sistem informatic la toate adresele IP pe care sunt amplasate pagini
web, inclusiv cele găzduite de furnizorul respectiv, ce contribuie la comiterea infracțiunilor
sau la încălcarea prevederilor legislației în vigoare ori conțin/difuzează instrucțiuni privind
modul de comitere a acestora;”.
Art. XXXI. – Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 86–92, art. 140) se
modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Articolul 2. Domeniul de aplicare

Prevederile legii se aplică autorităților/instituțiilor bugetare, autorităților bugetare
independente/autonome, autorităților/instituțiilor publice la autogestiune, întreprinderilor
de stat/municipale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, precum
și entităților/autorităților independente responsabile de reglementarea unui domeniu
economic și/sau social.”
2. La articolul 3, noțiunea „entitate publică” va avea următorul cuprins:
„entitate publică – autoritate/instituție bugetară, autoritate bugetară
independentă/autonomă, autoritate/instituție publică la autogestiune, întreprindere de
stat/municipală, societate comercială cu capital integral sau majoritar public sau entitate
responsabilă de reglementarea unui domeniu economic și/sau social;”.
3. La articolul 19 alineatul (5), textul „conform criteriilor aprobate de către Guvern,”
se exclude.
4. La articolul 29, litera e) va avea următorul cuprins:
„e) până la data de 1 iunie a fiecărui an, prezintă pentru aprobare Guvernului
raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul precedent;”.
Art. XXXII. – Articolul 21 din Legea nr. 80/2010 cu privire la statutul personalului
din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
la alineatul (1), cuvintele „salarii de funcție” se substituie cu cuvintele „salarii de
bază”;
alineatul (2) se abrogă.
Art. XXXIII. – Articolul 17 din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor
cu funcții de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196,
art. 637), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), cuvintele „salarii ale funcției” se substituie cu cuvintele „salarii de
bază”;
alineatul (3) se abrogă.
Art. XXXIV. – Anexa la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al
funcțiilor publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 164–165, art. 480), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
în cuprinsul anexei, sintagmele „certificatului de calificare al auditorului” și
„certificatului de calificare al auditorului în domeniul specializat” se substituie, respectiv, cu
sintagmele „certificatului de evaluare a cunoștințelor în domeniul auditului intern în
sectorul public pentru nivelul intermediar” și „certificatului de calificare profesională în
domeniul auditului intern în sectorul public”;

la capitolul II secțiunea I codurile funcției C43 și C44 coloana „Cerințe specifice
minime”, textul „ – deținere a certificatului de calificare al auditorului în domeniul
specializat;” și, respectiv, textul „ – deținere a certificatului de calificare al auditorului;” se
exclud;
anexa se completează în final cu o notă cu următorul cuprins:
„Notă. Cerințele specifice minime aferente funcțiilor publice de conducere a
subdiviziunilor de audit intern se suplimentează cu cerința deținerii certificatului de
calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public sau certificatului de
calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.”
Art. XXXV. – Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda
electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197 , art. 661), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 22 alineatul (1) litera g), textul „d) şi f)” se substituie cu textul „d), f)
și g)”.
2. La articolul 26 alineatul (2), după cuvintele „conturi bancare” se introduce textul
„și/sau conturi de plăți”.
3. La articolul 89 alineatul (1), după cuvintele „conturi bancare” se introduce textul
„și/sau conturi de plăți”.
4. Articolul 97 se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
„g) acordarea serviciilor de plată în favoarea persoanelor care desfășoară, pe
teritoriul Republicii Moldova, activități fără autorizația corespunzătoare, eliberată de
organele competente, sau interzise de legislația în vigoare.”
Art. XXXVI. – Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 60–65, art. 123), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. În cuprinsul legii, cuvintele „tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă
potabilă și de canalizare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „tariful pentru
serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și/sau de epurare a apelor
uzate” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „tariful pentru serviciul public de
canalizare și de epurare a apelor uzate”, la orice formă gramaticală, – cu textul „tariful
pentru serviciul public de canalizare și/sau de epurare a apelor uzate” la forma gramaticală
corespunzătoare.
2. La articolul 361 alineatul (3), după cuvintele „cont bancar” se introduce textul
„și/sau cont de plăți”.
Art. XXXVII. – Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.
181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 66 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
„(6) Termenul stipulat în contract pentru executarea obligațiilor persoanelor fizice
sau juridice față de autoritatea/instituția bugetară pentru livrarea bunurilor, prestarea
serviciilor și executarea lucrărilor în mărimea plății anticipate (avansului) nu poate depăși
60 de zile de la data primirii avansului.”
2. La articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul neexecutării obligației contractuale pentru livrarea bunurilor, prestarea
serviciilor și executarea lucrărilor achitate în avans, de la persoanele fizice sau juridice care
au primit din partea autorităților/instituțiilor bugetare mijloace financiare sub formă de plăți
anticipate (avans) se percepe la bugetul de stat o sumă calculată din mărimea avansului
neexecutat în funcție de rata de bază aplicată de Banca Națională a Moldovei la principalele
operațiuni de politică monetară pe termen scurt, pe perioada de neexecutare a obligației
respective. În cazul expirării termenului de acțiune a contractului, la buget se percep
concomitent și mijloacele financiare neutilizate (datoria debitoare) la momentul
controlului.”
Art. XXXVIII. – La articolul 90 alineatul (2) din Legea nr. 3/2016 cu privire la
Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 113), cu
modificările ulterioare, primul enunț se exclude.
Art. XXXIX. – Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 193–203, art. 415), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 2:
după noțiunea „acces la rețelele de gazoducte în amonte” se introduce o noțiune
nouă cu următorul cuprins:
„backhaul – tranzacție cu gaze naturale, care implică nominalizarea și alocarea
livrărilor de gaze naturale în direcția opusă fluxului fizic principal de gaze naturale, care are
loc în anumite puncte de intrare/ieșire unidirecționale;”
după noțiunea „servicii de sistem” se introduce o noțiune nouă cu următorul
cuprins:
„servicii de transport al gazelor naturale de tip backhaul – ansamblu de activități și
operațiuni desfășurate de operatorul sistemului de transport pentru sau în legătură cu:
a) rezervarea capacității de transport de tip backhaul;
b) transportul de tip backhaul prestat în regim întreruptibil, prin punctul de
interconectare, al unor cantități determinate de gaze naturale;”.
2. La articolul 72, alineatul (3) se completează cu textul „și codurile rețelelor de
gaze naturale. Serviciile întreruptibile includ și serviciul de transport al gazelor naturale de
tip backhaul.”

Art. XL. – Capitolul VII din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2016, nr. 459–471, art. 916), cu modificările ulterioare, se
completează cu articolul 621 cu următorul cuprins:
„Articolul 621. Subvenționarea procesului
de gestionare a deșeurilor
de ambalaje
(1) Subiecți ai mecanismului de subvenționare a procesului de gestionare a
deșeurilor de ambalaje sunt:
a) persoanele juridice care dețin autorizație de mediu privind valorificarea
deșeurilor;
b) sistemele individuale și/sau colective supuse regimului de responsabilitate extinsă
a producătorului.
(2) Modul, condițiile, procedura de acordare și cuantumul subvenției se stabilesc de
către Guvern.
(3) Subvenția se acordă din mijloacele bănești acumulate în Fondul Ecologic
Național.”
Art. XLI. – Articolul 53 din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2017, nr. 40–49, art. 85), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
alineatul (1):
la litera c), după cuvintele „de creație” se introduce textul „ , de participare în
proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul autorității în care este angajat”;
alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării, cu
excepția cazului în care raporturile de serviciu sunt suspendate pe perioada respectivă în
condițiile legii.”
articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
„(11) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (1),
funcționarul public cu statut special care este desemnat, prin act administrativ, pentru a
face parte din echipa de proiect investițional sau de proiect de asistență tehnică, finanțat
din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau
nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum și din contul
granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, cu excepția funcționarului public cu
statut special care exercită atribuții de audit sau atribuții de control asupra activității
derulate în cadrul acesteia și a funcționarului public cu statut special pentru care activitatea

desfășurată în cadrul echipei de proiect generează o situație de conflict de interese cu
funcția publică pe care o exercită.”
Art. XLII. – Legea nr. 291/2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor
de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2–8, art. 3), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul (2) se completează cu litera g1) cu următorul cuprins:
„g1) identifică paginile web prin intermediul cărora sunt accesate jocurile de noroc
care nu sunt autorizate în modul stabilit, comunică imediat autorităților competente
informațiile cu privire la activitățile neautorizate identificate și solicită blocarea accesului
către aceste pagini web și a transferurilor de pe conturile de plăți folosite pentru
alimentarea conturilor de joc ale jucătorului sau pentru plasarea mizelor pe paginile web
blocate;”.
2. Capitolul IX se completează cu articolul 501 cu următorul cuprins:
„Articolul 501. Blocarea paginilor web prin intermediul
cărora sunt accesate jocurile de noroc
care nu sunt autorizate în modul
stabilit
(1) Paginile web/platformele/aplicațiile prin intermediul cărora sunt accesate
jocurile de noroc care nu sunt autorizate în condițiile prezentei legi, la decizia Agenției
Servicii Publice, se includ în lista paginilor web/platformelor/aplicațiilor interzise pe
teritoriul Republicii Moldova.
(2) Agenția Servicii Publice aprobă și face publică lista de pagini
web/platforme/aplicații prin intermediul cărora pot fi accesate jocurile de noroc care nu
sunt autorizate în condițiile prezentei legi și dispune întreprinderea acțiunilor prevăzute la
art. 5 alin. (2) lit. g1).
(3) Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, la decizia
Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia
Informației, bazată pe lista de surse făcută publică de către Agenția Servicii Publice, au
obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele
menționate la alin. (1), cu informarea utilizatorilor.”
3. La articolul 54, alineatul (2) se completează cu literele b 1)–b3) cu următorul
cuprins:
„b1) organizarea şi desfășurarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a activităților în
domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat, de către persoane neautorizate,
precum și orice acțiuni de import, promovare, susținere, intermediere, facilitare sau
încurajare a acestor activități;

b2) prestarea de servicii de plată, inclusiv plată electronică în condițiile Legii nr.
114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, în favoarea persoanelor
neautorizate să organizeze şi să desfășoare, pe teritoriul Republicii Moldova, activități în
domeniul jocurilor de noroc care constituie monopol de stat;
b3) participarea, pe teritoriul Republicii Moldova, la jocuri de noroc interzise sau
care nu sunt autorizate în modul corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv
participarea la jocurile de noroc organizate prin intermediul rețelelor de comunicații
electronice (internet, sisteme de telefonie fixă ori mobilă sau orice mijloace asimilate);”.
Art. XLIII. – La articolul 33 din Legea contabilității și raportării financiare nr.
287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 1–6, art. 22), cu modificările
ulterioare, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Entitatea de interes public este obligată să prezinte situațiile financiare
individuale, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima
zi a perioadei de gestiune. Entitatea, cu excepția entității de interes public, este obligată să
prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după
caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune.”
Art. XLIV. – Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2018, nr. 68–76, art. 143), cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Articolul 5:
alineatul (2):
la litera b), textul „cu personalitate juridică,” se exclude;
la litera c), textul „fără personalitate juridică,” se exclude;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Serviciul Vamal este persoană juridică de drept public, care dispune de ștampilă
cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial și este finanțat de la bugetul de
stat.”
2. La articolul 6 alineatul (6), litera c) se abrogă.
3. La articolul 20 alineatul (5) litera d), cuvântul „lucrătoare” se substituie cu
cuvântul „calendaristice”.
Art. XLV. – Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 58–66,
art. 133), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4 alineatul (1) litera g), după cuvintele „conturilor bancare” se
introduce textul „și/sau conturilor de plăți”.

2. La articolul 21, alineatul (9) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
„f) a pierdut încrederea.”
Art. XLVI. – La articolul 8 alineatul (2) din Legea nr. 174/2017 cu privire la
energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 364–370, art. 620), cu
modificările ulterioare, după cuvintele „cont bancar” se introduce textul „și/sau cont de
plăți”.
Art. XLVII. – Articolul 82 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii
Moldova nr. 174/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462–466, art. 766),
cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
„Articolul 82. Remunerarea membrilor
Consiliului Audiovizualului
Membrii Consiliului Audiovizualului sunt remunerați în conformitate cu legislația
privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.”
Art. XLVIII. – La articolul 16 din Legea nr. 180/2018 privind declararea voluntară și
stimularea fiscală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309–320, art. 500), cu
modificările ulterioare, alineatul (9) se abrogă.
Art. XLIX. – Legea nr. 219/2018 cu privire la Inspectoratul General de Carabinieri
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462–466, art. 770), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 20 alineatul (2), litera a) se abrogă.
2. Articolul 27 va avea următorul cuprins:
„Articolul 27. Interdicții și restricții în activitatea
carabinierului
(1) Pe perioada exercitării serviciului, carabinierul se supune regimului de interdicții
și restricții prevăzute de Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), interdicțiile și restricțiile în activitatea
carabinierului nu se aplică militarului care este desemnat, prin act administrativ, pentru a
face parte din echipa de proiect investițional sau de proiect de asistență tehnică, finanțat
din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau
nerambursabile, ori din contul granturilor acordate Guvernului, precum și din contul
granturilor acordate instituțiilor finanțate de la buget, cu excepția militarului care exercită
atribuții de audit sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a
militarului pentru care activitatea desfășurată în cadrul echipei de proiect generează o
situație de conflict de interese cu funcția pe care o exercită.”
Art. L. – Legea nr. 246/2018 privind procedura notarială (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2019, nr. 30–37, art. 89) se modifică după cum urmează:
1. La articolul 31 alineatul (9), după cuvintele „contul bancar” se introduce, în
ambele cazuri, textul „și/sau contul de plăți”.
2. La articolul 60 alineatul (3), după cuvintele „o bancă comercială” se introduce
textul „și/sau un prestator de servicii de plată”.
Art. LI. – Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul
bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 441–447, art. 715), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 8:
la alineatul (1), cuvântul „întocmește” se substituie cu cuvântul „ține”;
la alineatul (2):
litera i) va avea următorul cuprins:
„i) denumirea și mărimea sporurilor, precum și altă informație necesară pentru
evidența personalului.”
literele j) și k) se abrogă;
alineatul (3) se abrogă.
2. La articolul 10 alineatul (2), liniuța a treia va avea următorul cuprins:
„– spor pentru participare în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe;”.
3. La articolul 14, alineatul (2) se completează cu textul „ , din data conferirii titlului
științific și/sau științifico-didactic de către instituțiile abilitate, confirmat de Agenția
Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare”.
4. La articolul 17 alineatul (2):
se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
„b1) prin derogare de la prevederile lit. b), pentru personalul din domeniul apărării
naționale, securității statului și ordinii publice implicat în activități speciale de combatere a
terorismului – 120% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a
beneficia de spor cu caracter specific;”
litera c) va avea următorul cuprins:
„c) pentru personalul medical, inclusiv care deține funcții publice cu statut special,
din autoritățile/instituțiile/structurile medicale, din Centrul de Medicină Legală și din
instituțiile de asistență socială – 60% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul
cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific;”

la litera d), după cuvântul „parlamentar” se introduc cuvintele „și din autoritatea
responsabilă de controlul constituționalității”.
5. Articolul 19:
la alineatul (1), litera a) se completează cu textul „ , dacă orele de muncă
suplimentară sau zilele de sărbătoare nelucrătoare și/sau zilele de repaus nu sunt
compensate cu alte ore/zile libere în conformitate cu legile speciale/contractele colective de
muncă/regulamentele interne”;
alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Sporul pentru orele de muncă prestate în afara duratei normale a timpului de
muncă sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus pentru activităţi
desfăşurate potrivit atribuţiilor postului se stabileşte în condiţiile art. 103–105 din Codul
muncii al Republicii Moldova, în mărime dublă a salariului pe unitate de timp sau a
remunerației de o zi.”
6. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
„Articolul 20. Spor pentru participare în proiecte
de dezvoltare finanțate din surse
externe
(1) Pentru participare în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe în cadrul
unității bugetare în care este angajat, personalul din unitățile bugetare poate beneficia de
un spor în mărime de până la 75% din salariul de bază, stabilit de către conducătorul
unității bugetare.
(2) Sporul pentru participare în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe se
acordă din contul și în limita mijloacelor prevăzute pentru retribuirea muncii în
acordurile/contractele de finanțare.”
7. Articolul 211:
la alineatul (1), cuvintele „anului precedent” se substituie cu cuvintele „în anul de
gestiune”;
alineatul (3) se completează cu textul „ , pentru perioada termenului de validitate a
sancțiunii disciplinare aplicate salariatului în anul de gestiune”;
la alineatul (5), cuvintele „și mărimea concretă pentru fiecare an bugetar se
stabilesc” se substituie cu cuvintele „se stabilește”.
8. Capitolul IV se completează cu articolul 241 cu următorul cuprins:
„Articolul 241. Retribuirea muncii în timpul de staționare

Retribuirea timpului de staționare se efectuează în mărimea salariului de bază al
personalului, stabilit la data dispunerii staționării, dar nu mai puțin decât mărimea minimă
în sectorul bugetar prevăzută la art. 27 alin. (2).”
9. Articolul 27:
la alineatul (2), textul „2000 de lei” se substituie, în ambele cazuri, cu textul „2200
de lei”;
alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Garanţiile prevăzute la alin. (1)–(3) se aplică pentru perioada de activitate în
unitatea bugetară respectivă, în aceeași funcţie sau într-o funcţie mai avansată.”
10. La anexa nr. 2:
compartimentul „Gradele de calificare pentru judecători” va avea următorul cuprins:
Gradele de calificare pentru judecători și procurori
Judecător/procuror de gradul superior
500
Judecător/procuror de gradul întâi
400
Judecător/procuror de gradul doi
350
Judecător/procuror de gradul trei
300
Judecător/procuror de gradul patru
250
Judecător/procuror de gradul cinci
200
11. În anexa nr. 3 notele la tabelul 2:la compartimentul „Gradele militare/speciale”,
textul „Sergent-major” se substituie cu textul „Sergent-major al forțelor armate”, textul
„Soldat clasa I” – cu textul „Sergent, soldat clasa I”, iar textul „Soldat clasa II” – cu textul
„Sergent-inferior, soldat clasa II”.
la punctul 5, textul „administrare fiscală și cel al Direcției administrare a
contribuabililor mari” se exclude;
notele se completează cu punctul 71 cu următorul cuprins:
„71. Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (4) și (5), conducătorilor unităților
bugetare care sunt subdiviziuni structurale ale autorităţilor reprezentative deliberative de
nivelul al doilea (unităţii teritoriale autonome Găgăuzia) li se acordă trepte de salarizare în
condițiile art. 12 alin. (6)–(8).”
la punctul 8, al doilea enunț va avea următorul cuprins: „Pentru funcționarii publici
din autoritățile administrației publice de nivelul întâi din localitățile cu numărul populației
de 5001–10000 de locuitori, clasele de salarizare se stabilesc cu o reducere de 3 clase
succesive față de cele indicate în tabel; din localitățile cu numărul populației cuprins între
3501–5000 de locuitori – cu o reducere de 4 clase succesive; din localitățile cu numărul
populației cuprins între 1501–3500 de locuitori – cu o reducere de 5 clase succesive; din
localitățile cu numărul populației sub 1500 de locuitori – cu o reducere de 6 clase
succesive.”

12. Anexa nr. 4:
la punctul 1, după textul „din domeniul expertizei judiciare,” se introduce textul
„formării judiciare, asistenței juridice garantate de stat,”;
tabelul 1:
la compartimentul „Consiliul Superior al Procurorilor”, după poziția B1007 se
introduc pozițiile B1060 și B1061 cu următorul cuprins:
B1060
B1061

Membru al Consiliului Superior al Procurorilor, cu vechimea în muncă în
funcția de procuror de peste 16 ani
Membru al Consiliului Superior al Procurorilor, cu vechimea în muncă în
funcția de procuror de până la 16 ani

121

12,29

119

11,79

notele se exclud;
se completează cu poziția B6018 cu următorul cuprins:
tabelul 2:
B6018

Formator

97

7,44

notele se completează cu punctul 5 cu următorul cuprins:
„5. Salariul pentru funcția de formator în Institutul Național al Justiției (codul
funcției B6018) este prevăzut pentru o normă didactică anuală de 1400 de ore academice,
care include activități didactice auditoriale, activități didactico-metodice neauditoriale și
activități de cercetare.”
13. La anexa nr. 6, pozițiile D3001 și D3004 din tabel vor avea următorul cuprins:
D3001

Șef inspectorat general

D3004

Director

120
120

12,04
12,04

14. La anexa nr. 8, notele la tabel se completează cu punctul 12 cu următorul
cuprins:
„12. Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3), se permite conducătorilor
instituțiilor teatral-concertistice să desfășoare activitate artistică în orele de program, în
limita a 0,5 unități.”
Art. LII. – Articolul I din Legea nr. 60/2020 privind instituirea unor măsuri de
susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2020, nr. 108–109, art. 186), cu modificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La articolul 9:
alineatul (2) se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

„d) începând cu 1 ianuarie 2021 pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile
naturale – cumulul sumei impozitului funciar pentru terenurile cu destinație agricolă achitat
pentru anul 2021 și al sumei achitate a impozitului pe venit din salariu, a contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală datorate de angajat pentru perioada fiscală și/sau
perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA prevăzute la
art. 11.”
articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
„(31) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru producătorii agricoli afectați de
calamitățile naturale, suma cumulativă a rambursării pentru perioadele fiscale
ianuarie–septembrie 2021 nu va depăşi suma TVA destinată perioadei ulterioare, reflectată
în declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2020.”
2. Articolul 11 se completează cu textul „ , iar pentru producătorii agricoli afectați
de calamitățile naturale – până la 30 septembrie 2021”.
Art. LIII. – Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării
de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2020, nr. 124–125, art. 222) se completează cu articolul VI 2 cu
următorul cuprins:
„Art. VI2. – (1) Se stabilește o indemnizație unică în mărime de 100 000 lei pentru
personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19.
(2) Se consideră personal din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice care
desfășoară activități de combatere a COVID-19 tot personalul angajat în instituțiile medicosanitare publice din cadrul asistenței medicale primare, asistenței medicale specializate de
ambulator, asistenței medicale spitalicești, asistenței medicale urgente prespitalicești,
serviciilor medicale de înaltă performanță.
(3) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă dacă decesul întreținătorului a
survenit ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în
lupta cu COVID-19.
(4) Dreptul la indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă:
a) soțului supraviețuitor;
b) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de
învățământ cu frecvență (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea
acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani;
c) unuia dintre părinți, în cazul în care nu sunt urmași specificați la lit. a) și b).
(5) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă la cererea persoanei care a obținut
dreptul la indemnizație, a tutorelui (curatorului) acesteia.

(6) Modul de solicitare și acordare a indemnizației prevăzute la alin. (1) se stabilește
de către Guvern.
(7) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată, din momentul
stabilirii decesului.
(8) Indemnizația prevăzută la alin. (1) este scutită de impozitul pe venit, de
contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, de contribuția individuală de asigurări
sociale de stat obligatorii și de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.
(9) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se plătește din fondurile de urgență ale
Guvernului.
(10) Indemnizația prevăzută la alin. (1) se va plăti începând cu 17 martie 2020.”
Art. LIV. – Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (13), ale art. 102 alin. (8) și
ale art. 123 alin. (2) din Codul fiscal, până la aprobarea limitelor cantitative de către
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului pentru produsele din tutun,
precum şi până la aprobarea limitelor de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii
pentru produsele petroliere, reziduuri, deşeuri şi perisabilităţi naturale pentru produsele din
tutun de la poziţiile tarifare 240210000, 240220, 240290000, 2403 şi pentru produsele din
alcool etilic de la poziţiile tarifare 2207 şi 2208, în calitate de plafoane valorice se acceptă
limitele aprobate anual de către conducătorii întreprinderilor.
Art. LV. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017
cu privire la actele normative, prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021, cu excepţia:
a) art. VIII partea ce ține de alineatul (311) și art. LIV, care intră în vigoare la data
publicării;
b) art. I pct. 1 alineatul al patrulea, art. X partea ce ține de alineatul (18), art. XV și
art. XXIX pct. 4, care intră în vigoare la 1 mai 2021;
c) art. XVIII pct. 2 și art. XLIV pct. 1, care se pun în aplicare începând cu 1 iulie
2021;
d) art. XVII partea ce ține de alineatul (1), care intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.
(2) Se supun impozitării potrivit prevederilor art. VII pct. 28 din prezenta lege
dobânzile achitate persoanelor fizice rezidente calculate aferent perioadei începând cu1
ianuarie 2021.
(3) Prin derogare de la prevederile art. VII pct. 87 din prezenta lege, pentru anul
2021, autoritățile publice locale ale căror bugete și taxe locale aferente anului respectiv au
fost adoptate până la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pot
aplica și percepe cuantumul taxelor locale stabilite fără ajustarea acestora la plafoanele
prevăzute.
(4) Proiectele de asistenţă investiţională finanţate din contul împrumuturilor
acordate Guvernului sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate

de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului) care, la data
de 1 ianuarie 2021, se află în stadiu de derulare beneficiază de facilitățile fiscale și vamale
aplicate, potrivit cadrului legislativ, la data de 31 decembrie 2020.
(5) Liber-profesioniștii ce practică activitate în sectorul justiţiei au dreptul la
prestaţiile sociale prevăzute de Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestații de asigurări sociale și de Legea asigurării
pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756/1999 pentru riscurile asigurate
survenite începând cu 1 ianuarie 2021, la întrunirea condițiilor de acordare a acestora.
(6) În cazul în care, pentru unii membri ai Consiliului Audiovizualului, prin aplicarea
art. XLVII din prezenta lege, salariul lunar calculat începând cu 1 ianuarie 2021 pentru o
funcţie cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decât salariul lunar calculat
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, conform Codului serviciilor media audiovizuale
al Republicii Moldova nr. 174/2018, aceștia vor beneficia de plăţi compensatorii în mărimea
diferenței dintre salariul calculat la 31 decembrie 2020 și salariul calculat începând cu 1
ianuarie 2021.
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