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DECEMBRIE, 2017
Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a depus o sesizare
la Curtea Constituțională. Obiectul controlului de
constituționalitate îl constituie art. 369 alin. (2), (3) și (4)
din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003, art. 21
alin. (2) și (3) din Codul transportului feroviar nr. 309XV din 17 iulie 2003 și Hotărârea Guvernului nr. 656 din
11 iunie 2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului
unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot
participa la grevă.
Deși autorul sesizării a susținut că prevederile privind
dreptul la grevă menționate contravin dispozițiilor art. 1,
4, 15, 16, 23, 40, 42, 43, 45, 54 și 72 alin. (3) lit. j) din
Constituție, Curtea Constituțională a menționat că
argumenteel invocate țin doar de articolele 16, 45 și 54
din Constituție.
Ca urmare, Curtea Constituțională a admis parțial
sesizarea Avocatului Poporului Mihail Cotorobai.
Aceasta a recunoscut constituționale:
o articolul 369 alineatele (2), (3) și (4) din Codul
muncii; art. 21 alineatele (2) și (3) din Codul
transportului feroviar;
o prevederile pozițiilor 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 din
Nomenclatorul unităților, sectoarelor și serviciilor
ai căror salariați nu pot participa la grevă;
o textul „Toți salariații” de la pozițiile 2, 3 și 4 din
Nomenclator, în măsura în care vizează doar
persoanele cu funcție de răspundere din
autoritățile publice centrale;
o textul „Toți colaboratorii” de la pozițiile 10, 12,
16, 17, 19, 20 din Nomenclator, în măsura în care
vizează doar angajații de competențele
funcționale ale căror ține asigurarea ordinii
publice, a ordinii de drept și a securității statului;
o textul „Întregul sistem” de la poziția 11, din
Nomenclator, în măsura în care vizează
judecătorii instanțelor judecătorești.
Data intrării în vigoare: 07.11.2017
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=1&id=372616

Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 140 din
20.11.2017 privind aprobarea
unor formulare tipizate de
declarații cu privire la
impozitul pe venit
Monitorul Oficial nr.421 – 427
din 01.12.2017

Pentru a executa prevederile art. 92 alin. (5) din Codul
fiscal, care stabilește că Ministerul Finanțelor stabilește
lista și forma documentelor solicitate, a fost aprobate:
o Formularul tip „Nota de informare privind salariul
și alte plăți efectuate de către angajator în folosul
angajaților, precum și plățile achitate rezidenților
din alte surse de venit decât salariul și impozitul
pe venit reținut din aceste plăți” (forma IALS14),
conform anexei nr. 1, și Modul de completare a
acestuia, conform anexei nr. 2;
o Formularul tip „Nota de informare privind
impozitul reținut din alte surse de venit decât
salariul achitate persoanelor nerezidente” (forma
INR14), conform anexei nr. 3, și Modul de
completare a acestuia, confrm anexei nr. 4;
o Formularul tip „Informația privind veniturile
calculate și achitate în folosul persoanei fizice
(juridice) și impozitul pe venit reținut din aceste
venituri”, conform anexei nr. 5.
Data intrării în vigoare: 01.12.2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=372833

Legea nr. 236 din 17.11.2017
pentru modificarea și
completarea Codului funciar
nr. 828/1991
Monitorul Oficial nr. 441 – 450
din 22.12.2017

Legea nr. 236/2017 aduce unele modificări și completări
la Codul funciar nr. 838/1991.
Astfel, la articolul 36, alineatul întâi, după cuvântul
„agriculturii” a fost introdus cuvintele „și a structurilor de
primire turistică, din categoria pensiunilor agroturistice”.
La fel, la alineatul al doilea litera b), după textul „de
irigare”, s-a introdus textul „pensiuni agroturistice”.
Codul a fost completat cu art. 381, care stabilește că
proprietarii terenurilor cu destinație agricolă pot amplasa
pe aceste terenuri structuri de primire turistică, din
categoria pensiunilor agroturistice, fără schimbarea
destinației terenurilor respective. La fel, articolul prevede
că dreptul stabilit la alin. 1 poate fi exercitat dacă
proprietarul terenului cu destinație agricolă practică
activitate agricolă de cel puțin 5 ani.
Articolul 99 a fost redat într-un nou cuprins, după cum
urmează:
„Articolul 99. Repararea pierderilor din producția
agricolă și silvică
Pierderile din producția agricolă și silvică, cauzate de
retragerea din circuitul agricol și silvic sau de darea în

folosință provizorie a terenurilor agricole și silvice în alte
scopuri decât producția agricolă și silvică, precum și de
limitarea drepturilor deținătorilor de terenuri, de
înrăutățirea calității solurilor ca urmare a efectelor
negative provocate de întreprinderi, instituții și
organizații sau a folosirii lor în alte scopuri, se repară la
bugetul de stat sau, după caz, la bugetul unității
administrativ-teritoriale respective, mijloacele obținute
folosindu-se pentru restabilirea și valorificarea terenurilor
sau sporirea fertilității acestora. Compensarea pierderilor
respective se face paralel cu repararea pagubelor.
Pierderile menționate se repară integral conform tarifelor
stabilite prin Legea nr. 1308/1997 privind prețul normativ
și modul de vânzare-cumpărare a pământului.
Compensarea pierderilor cauzate de excluderea
terenurilor din categoriile de terenuri cu destinație
agricolă și ale fondului silvic se efectuează, în toate
cazurile, de către persoanele fizice și persoanele juridice
interesate, indiferent de scopul excluderii terenurilor și
tipul de proprietate asupra acestora, cu excepția cazurilor
stabilite de lege.”
Data intrării în vigoare: 22.12.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=373343
Legea nr. 247 din 23.11.2017
pentru completarea Legii nr.
1585/1998 cu privire la
asigurarea obligatorie de
asistență medicală
Monitorul Oficial nr. 441 – 450
din 22.12.2017

Legea nr. 247/2017 aduce unele completări la Legea nr.
1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală.
Astfel articolul 12, alineatul (3) a fost completat cu literele f)
și g) cu următorul cuprins:
„f) să asigure transparența în procesul decizional în modul
stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparența în
procesul decizional;
g) să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de
la data încheierii contractului de acordare a asistenței
medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația
privind numărul și data contractului încheiat cu prestatorul
de servicii medicale, privind spectrul și tipul serviciilor
medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și
modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile
medicale contractate.”
La fel, articolul 13 a fost completat cu alineatul (2) cu
următorul cuprins:
„(2) Prestatorul de servicii medicale este obligat să publice
pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data

încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de
prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul
și data contractului încheiat cu asiguratorul, privind spectrul
și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea
referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor
financiare pentru serviciile medicale contractate.”
Data intrării în vigoare: 22.12.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&la
ng=1&id=373353

