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Legea nr. 297 din 22.12.2016
pentru modificarea și
completarea unor acte
legislative
Monitorul Oficial nr. 30-39 din
3 februarie 2017

Februarie, 2017
Modificările operare în conținutul actelor normative
se referă la motivarea financiară a funcționarilor
publice prin oferirea de sporuri la salariul de bază
inclusiv și pentru participările în proiecte de
dezvoltare în domeniul de competență în cadrul
autorității în care este angajat funcționarul. Acest
spor la salariul de bază urmează a fi calculat în cotă
procentuală de către Guvern.
Modificările operate oferă funcționarilor publici
lejeritate sporită în privința activităților pe care le
poate desfășură și care sunt compatibile cu statutul
de funcționar public, și anume:
Ø funcționarul nu se va afla în incompatibilitate
a funcției dacă va activa în alte domenii de
activitate din sectorul privat, care nu sunt în
legătură directă sau indirectă cu atribuțiile
exercitate ca funcționar public, potrivit fișei
postului, în afara orelor de program;
Ø funcționarul
nu
se
va
afla
în
incompatibilitatea funcției dacă este
desemnat, prin act administrativ, pentru a
face parte din echipa de proiect investițional
sau de proiect de asistență tehnică, finanțate
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 funcționarilor
publici care exercită atribuții de audit sau
atribuții de control asupra activității derulate
în cadrul acesteia și a funcționarilor publici
pentru care activitatea desfășurată în cadrul
echipei de proiect generează o situație de
conflict de interese cu funcția publică pe care
o exercită.
Totodată, modificările se referă și la unele
obligațiuni ale acestuia, și anume: Funcționarul
nu este în drept să favorizeze, în virtutea funcției
sale, activitatea de întreprinzător a persoanelor
fizice și juridice.
Data intrării în vigoare: 03.02.2017

Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&vi
ew=doc&lang=1&id=368700
Hotărâre pentru controlul
constituționalității unor
prevederi din Codul Civil și
Codul de Procedură civilă ale
Republicii Moldova
(drepturile și libertățile
persoanelor cu dizabilități
mintale/sesizările nr.
49a/56a/63g/90g/2016)

Potrivit prevederilor contestate din Codul de procedură
civilă, adulţii declaraţi incapabili nu îşi pot apăra în
instanţă de sine stătător drepturile, libertăţile şi
interesele legitime, cererile depuse de către aceştia nu
sunt examinate de către instanţa de judecată, fiind
restituite sau scoase de pe rol, iar actele de procedură
efectuate de aceştia sunt lovite de nulitate. La fel,
cererea de declarare a incapacităţii de exerciţiu poate fi
examinată fără audierea persoanei.

Monitorul Oficial nr. 30-39
din 3 februarie 2017

Curtea Constituțională a reținut că în conformitate cu
prevederile art. 24 din Codul Civil persoana, care în
urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficiențe
mintale) nu poate conștientiza sau dirija acțiunile sale,
poate fi declarată incapabilă de către instanța de
judecată, iar asupra acesteia se instituie tutela. Curtea a
constatat că legea nu limitează aplicarea tutelei doar
persoanelor lipsite în totalitate de discernământ. Or,
tutela reprezintă acea măsură de protecție care trebuie
luată în ultimă instanță, după epuizarea altor măsuri mai
puțin restrictive, și doar în cazurile în care instituirea
unei asemenea măsuri este inerentă protecției persoanei
lipsită de discernământ. În contextul celor enunțate,
Curtea a subliniat în hotărârea sa că instituția tutelei în
sine nu este neconstituțională, însă pentru a fi conformă
Constituției urmează a fi interpretată în sensul în care
declararea incapacității de exercițiu vizează doar
persoanele cărora le lipsește în totalitate discernământul
în privința cărora aplicarea altor măsuri de protecție mai
puțin restrictive se dovedește a fi ineficientă. De
asemenea, Curtea a mai constatat că instituția tutelei
potrivit actualelor reglementări, privează persoana în
totalitate de dreptul de a întreprinde în nume propriu
orice acțiune minoră care ar viza-o, inclusiv dreptul de
a se adresa în instanța de judecată.
Textul hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368715

Decizia Curții Constituționale
de inadmisibilitate a sesizării
nr. 106g/2016 privind
excepția de
neconstituționalitate a unor
prevederi din art. 1 al Legii

Prin această decizie, Curtea a fost sesizată privind
excepția de neconstituționalitate a sintagmelor
„autorizată pentru activitate de întreprinzător" și „în
scop comercial", prevăzute la articolul 1 din Legea nr.
105/2003 privind protecția consumatorilor. Curtea a
declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de

nr. 105-XV din 13 martie
2003 privind protecția
consumatorilor

neconstituționalitate a sintagmelor „autorizată pentru
activitatea de întreprinzător” și „în scop comercial”,
cuprinse la articolul 1 din Legea nr. 105 din 13.03.2003
privind protecția consumatorilor. Prezenta decizie este
Monitorul Oficial Nr. 40-49 din definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac și intră
10 februarie 2017
în vigoare la data adoptării.
Data intrării în vigoare: 12.10.2016
Textul Deciziei:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368816
Legea nr. 461 din 30.07.2001
privind piața produselor
petroliere
Monitorul Oficial nr. 40-49 din
10 februarie 2017

A fost republicată Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind
piața produselor petroliere. Scopul prezentei legi constă
în formarea unui cadru organizatoric, juridic și
economic pentru asigurarea securității economice a țării
și reglementarea importului, transportului, depozitării și
comercializării produselor petroliere pe piața internă, ca
produse strategice, cu un regim special de activitate.
Sub incidenţa prezentei legi cade activitatea de import,
transport, depozitare şi comercializare a produselor
petroliere, având ca scop crearea unor condiţii
favorabile pentru relaţiile de pe piaţa internă a
produselor petroliere, aprovizionarea fiabilă a
consumatorului cu produse petroliere de calitate,
dezvoltarea concurenţei loiale şi protecţia drepturilor şi
intereselor legitime ale consumatorului.
Data intrării în vigoare: 10.02.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368808

Ordinul nr. 13 din 20.01.2017
al Ministerului Finanţelor
privind modificarea şi
completarea Planului de
conturi contabile în sistemul
bugetar şi a Normelor
metodologice privind
evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în
sistemul bugetar, aprobat
prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.216 din 28
decembrie 2015

Prin acest ordin a fost modificat și completat Planului de
conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor
metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea
financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul
ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015.
Prin urmare, în Capitolul III „Modul de aplicare al
planului de conturi contabile în sistemul bugetar",
punctele 3.4.63, 3.4.69, 3.5.11, la mai multe subclase,
au fost completate cu următorul alineat: "La sfârşitul
anului soldul împrumuturilor acordate/ rambursate se
închide cu subcontul de nivelul II 711000 „Rezultatul
executării de casă a bugetelor din anul curent" sau
721000 "Rezultatul financiar al instituţiei bugetare din

anul curent", după caz. Concomitent, soldul
Monitorul Oficial nr. 40-49 din nerambursat al împrumuturilor se înregistrează la
10 februarie 2017
conturile extrabilanțiere". Totodată, Capitolul IV
„Raportarea financiară", a fost modificat și expus în
redacție nouă. Prezentul ordin intră în vigoare la data
semnării.
Data intrării în vigoare: 20.01.2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368858
Ordinul nr. 680-A din
21.12.2016 cu privire la
aprobarea Acordului-tip și
Contractului-tip privind
integrarea serviciilor de
aplicare și verificare a
autenticității semnăturii
electronice în serviciul
electronic guvernamental
integrat de semnătură
electronică (Msign)

Prezentul ordin a fost aprobat în scopul executării pct.
7 din HG nr. 405 din 02.06.2014 ”Privind serviciului
electronic guvernamental integrat de semnătură
electronică (Msign).

Potrivit ordinului se atestă aprobarea acordului–tip
privind integritatea serviciilor de aplicare și verificare a
autenticității semnăturii electronice în serviciul
electronic guvernamental integrat de semnătură
electronică (Msign); Regulile de prestare și utilizare a
serviciilor care constituie obiect al Acordului;
Contractul-tip privind integritatea serviciilor de aplicare
Monitorul Oficial nr. 50-59 din și verificare a autenticității semnăturii electronice în
17 februarie 2017
serviciul electronic guvernamental integrat de
semnătură electronică (Msign), precum și controlul
asupra executării prezentului ordin, care va fi efectuat
de către Cancelaria de Stat.
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=353239
Ordin nr. 11 din 16 ianuarie
2017 privind aprobarea
formularului Declarației
privind accizele și a Modului
de completare a ei

Prezentul ordin reflectă executarea prevederilor art.127
alin. (3) și alin.(31) din Codul Fiscal, cu aprobarea
formularului Declarației privind accizele.

La fel, ordinul înscrie modalitatea de completare a
Declarației privind accizele pentru subiecții impunerii
Monitorul Oficial nr. 50-59 din cu accize, precum și de subiecții care desfășoară
17 februarie 2017
activitate de întreprinzător și care nu sunt înregistrați în
calitate de subiecți ai impunerii cu accize, dar care
exportă în mod independent sau în baza contractului de
comision de mărfuri suspuse accizelor, prelucrate și/sau
fabricate pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu
prezentarea dărilor de seamă pentru perioada fiscală
ianuarie 2017.

Subiecții menționați vor prezenta Formularul
Declarației privind accizele în termenele prevăzute la
alineatele (3) și (31) art.127 din Codul fiscal. În general,
modificările făcute în acest formular sunt de redacție.
Astfel, în loc de remarca „Pentru uz intern SF”, va fi
scris „Pentru uz intern SFS”, iar în loc de „Inspectoratul
Fiscal de Stat din mun./raionul” se va completa
informația privind „Serviciul Fiscal de Stat” la care se
va prezenta formularul. Totodată, coloana 4 din tabelul
I „Volumul impozabil”, care se numea până acum
„Codul de clasificare a veniturilor bugetare”, se va numi
„Codul clasificației economice”.
Data intrării în vigoare: 17.02.2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368948
Ordinul nr. 28 din 09.02.2017
privind aprobarea
formularului cererii de
solicitare a certificatului de
acciză

Potrivit ordinului a fost aprobat formularului cererii de
solicitare a certificatului de accize.

În cererea de solicitare a certificatului de accize,
adresată organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul
economic indică denumirea, numele și prenumele,
Monitorul Oficial nr. 50-59 din adresa juridică (adresele juridice) și codul fiscal
17februarie 2017
(codurile fiscale); proprietarul clădirii, încăperii,
teritoriului, terenului; denumirea, numele și prenumele,
adresa juridică (adresele juridice) și codul fiscal
(codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului,
în cazul în care proprietatea este folosită pentru
desfășurarea activității de întreprinzător, în baza
contractului de arendă sau de închiriere; formele și
metodele concrete de control, a căror aplicare asigură
integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la
expedierea lor dintr-o încăpere de accize în alta ale
unuia și aceluiași agent economic, dacă aceste încăperi
se află pe teritorii diferite.
Data intrării în vigoare: 17.02.2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=368950
Ordinul nr. 2 din 13.01.2017
cu privire la probarea
Instrucțiunii privind modul
de completare a declarației de
avere și interese personale

Potrivit ordinul s-a stabilit Instrucțiunea care va
reglementa modul de completare a declarației de avere
și interese personale, formular prevăzut în anexa nr. 1
din Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea
averii și intereselor personale.

Monitorul Oficial nr. 50-59 din Data intrării în vigoare: 01.08.2016
17 februarie 2017
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=366046
Hotărâre pentru modificarea
și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 296 din 16
aprilie 2009

Se modifică Regulamentul privind modul de testare
alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea
stării de ebrietate și naturii ei. Cele mai importante
modificări se referă la indicatorii care atestă gradul de
ebrietate, după cum urmează:

Monitorul Oficial nr. 60-66 din
24 februarie 2017
Se atestă ca stare de ebrietate alcoolică:
a. cu grad minim – în caz de stabilire a
concentrației de alcool de la 0,3 g/l până la 0,5
g/l în sânge sau de la 0,15 mg/l până la 0,3mg/l
în aerul expirat;
b. cu grad avansat – în caz de stabilire a
concentrației de alcool de 0,5 g/l în sânge sau de
0,3 mg/l în aerul expirat.
A se consulta textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/md/369083/
Textul Regulamentului:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=
doc&id=331331&lang=1
Hotărâre privind instituirea
Consiliului consultativ pentru
întreprinderile mici și mijlocii
nr. 93 din 22.02.2017
Monitorul Oficial nr. 60-66 din
24 februarie 2017

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor fi reprezentate
în Guvern de un Consiliul consultativ, care va avea
posibilitatea de a înainta recomandări pentru
îmbunătățirea mediului de afaceri. Această structură a
fost înființată în contextul prevederii Legii privind
întreprinderile mici și mijlocii, care a intrat în vigoare în
luna decembrie 2016.
Consiliul va activa pe lângă Ministerul Economiei.
Acesta va fi format din minim 29 de persoane
reprezentanți ai Ministerelor Economiei, Finanțelor,
Agriculturii și Dezvoltării Regionale, dar și membri de
asociații. Consiliul va avea un președinte, un
vicepreședinte, secretar și membri.
Principalele atribuții ale Consiliului sunt:
•

identifică problemele cheie, preocupările și
necesitățile întreprinderilor mici și mijlocii din
Republica Moldova;

•

•

•

•

•

•

•

Hotărâre pentru modificarea
și completarea
Regulamentului cu privire la
condițiile de stabilire și plată
a indemnizațiilor pentru
copiii adoptați și cei aflați sub
tutelă/curatelă nr. 94 din
22.02.2017

prezintă Ministerului Economiei opinia
comunității de afaceri privind problemele și
interesele întreprinderilor mici și mijlocii;
dezbate și înaintează propuneri de îmbunătățire
a cadrului legislativ și normativ, cu impact
asupra înființării și dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii;
prezintă recomandări privind elaborarea,
modificarea și implementarea programelor și
politicilor de susținere a dezvoltării sectorului
întreprinderilor mici și mijlocii în concordanță
cu cerințele pieței unice și necesitățile creșterii
calității produselor conform standardelor
europene;
acordă asistență în promovare apoliticilor de
susținere a dezvoltării sectorului întreprinderilor
mici și mijlocii;
sensibilizează publicul și părțile interesate
privind problemele întreprinderilor mici și
mijlocii;
întreprinde măsuri de mediatizare și conlucrare
cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu massmedia în problemele de dezvoltare a activității
întreprinderilor mici și mijlocii;
monitorizează accesul întreprinderilor mici și
mijlocii la finanțare și valorificarea de către
instituțiile competente a recomandărilor
elaborate de Consiliu.

Textul Hotărârii:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attach
ments/intr15_90.pdf
Modificările operate se referă la includerea copiilor
rămași temporar fără ocrotire părintească de asemenea
să beneficieze de îndemnizațiile lunare.
Hotărârea nu a fost încă plasată electronic în registrul
electronic al actelor juridice lex.justice.md

Monitorul Oficial nr. 60-66 din
24 februarie 2017

Pentru informații se poate consulta și versiunea
anterioară a Regulamentului, a se vedea pct. 10 care a
fost modificat cu introducerea cuvintelor “sau de copil
rămas temporar fără ocrotire părintească”.

Ordinul Ministrului
Finanțelor nr. 17 din 27

Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=
doc&id=316122&lang=1
Întru executarea art. 127 alin. (1) din Codul Fiscal al
Republicii Moldova (evidența mărfurilor supuse

ianuarie 2017 despre
aprobarea formei Registrului
de evidență a mărfurilor
supuse accizelor ce se
expediază (se transportă) din
încăperea de acciză și a
modului de completare a
acestuia

accizelor ce se expediază (se transportă). Acesta
stipulează că subiectul impunerii este obligat să țină
registrul de evidență a mărfurilor supuse accizelor ce se
expediază (se transportă) pentru fiecare încăpere de
acciză.

Declararea achitării accizelor) Ministerul Finanțelor a
aprobat Forma Registrului de evidență a mărfurilor
supuse accizelor ce se expediază (se transportă) din
Monitorul Oficial nr. 60-66 din încăperea de acciză, precum și sunt reglementate
24 februarie 2017
instrucțiunile privind modul de completare a acestuia.
Forma Registrului nu a suferit modificări, dar în modul
de completare a acestuia, la fiecare coloană, a fost
adăugat că se include inclusiv și informația privind
materia primă supusă accizelor utilizate la fabricarea
producției nesupuse accizelor potrivit prevederilor art. 4
alin. (6) din Legea nr. 1054 din 16.06.200 pentru punere
în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal.
Conform prevederilor, fiecare loc al încăperii de acciză
trebuie să aibă un Registru. Coloanele 8-10 din Registru
nu se vor completa în cazul în care se efectuează
manipularea mărfurilor supuse accizelor în cadrul
aceleiași încăperi de acciză a agentului economic
înregistrat în calitate de plătitor de acciză, dintr-un loc
al încăperii de acciză în altul, situate separat din punct
de vedere teritorial.
Textul ordinului nu a fost încă plasat electronic în
registrul electronic al actelor juridice lex.justice.md.

