BULETIN JURIDIC LUNAR
Legea nr. 34 din 17.03.2017
cu privire la modificarea și
completarea Legii nr.
57/2006 (republicată în MO
2013, nr. 64-68 )
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017

APRILIE, 2017
Potrivit prezentei legi au fost operate completări
referitor la noțiunea de vin care cuprinde următorul
cuprins: ”vin – produs alimentar obținut exclusiv prin
fermentarea alcoolică, totală sau parțială, a strugurilor
proaspeți ori înghețați, presați ori nu, sau a mustului de
struguri proaspăt”.
Art. 13 alin. 2 a fost completat cu următorul cuprins:
Vinurile se clasifică după cum urmează: a)vin cu
denumire de origine protejată; b) vin cu indicație
geografică protejată; c) vin fără denumire de origine
protejată și fără indicație geografică protejată, dar cu
denumirea de soi, denumit vin de soi. Art. 23 fiind
completat cu titlul, Plasarea pe piață a produselor
vitivinicole destinate consumului uman direct.
Data intrării în vigoare: 07.05.2017
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=369742

Legea nr. 34 din 17.02.2017
cu privire la modificarea și
completarea Legii nr.
1100/2000 cu privire la
fabricarea şi circulația
alcoolului etilic şi a producției
alcoolice (republicată în
Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.
98–99, art. 293),
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017

Prezenta lege cuprinde completări referitor la noțiunile
„producție alcoolică” şi „băutură alcoolică” vor avea
următorul cuprins: „producție alcoolică – produse
alimentare destinate consumului uman, având o
concentrație de alcool etilic mai mare de 1,5% în volum;
băuturi alcoolice – producție alcoolică destinată
consumului uman, având caracteristici organoleptice
specifice şi o concentrație alcoolică de minimum 15%
în volum, fabricată fie dintr-un distilat de origine
agricolă sau din alcool etilic de origine agricolă
rectificat, sau prin cupajarea acestora, cu sau fără adaos
de sucuri, macerate, morse, extracte, produse cu
conținut de zahăr, arome naturale sau substanțe
aromatice, apă condiționată și alte ingrediente, fie numai
din ingrediente naturale;”
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=369742

Legea nr. 34 din 17.02.2017
cu privire la modificarea și
completarea Legii nr. Legea
nr. 451/2001 privind

Prezenta lege cuprinde modificări la art. 8 alin. (1) cu
următorul cuprins:
„7) fabricarea alcoolului etilic, a berii și a producției
alcoolice, cu excepția vinului, produselor obținute pe

reglementarea prin licențiere
a activității de întreprinzător
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017

Legea nr. 39 din 24.03.2017
pentru modificarea art. 6 din
Legea nr. 575/2003 privind
garantarea depozitelor
persoanelor fizice în sistemul
bancar
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017
Hotărârea Guvernului nr.
194 din 24.03.2017 pentru
aprobarea tarifelor la
serviciile de expertiză
judiciară și extrajudiciară
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017

bază de must şi a produselor vitivinicole aromatizate în
sensul Legii viei şi vinului nr. 57/2006, şi/sau păstrarea,
comercializarea angro a alcoolului etilic, a berii și a
producției alcoolice, cu excepția vinului, produselor
obținute pe bază de must și a produselor vitivinicole
aromatizate în sensul Legii viei și vinului nr. 57/2006,
produse de producătorii autohtoni;”.
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369742
Articolul din prezenta lege se completează cu cifrele
„6000” se substituie cu cifrele „20 000”.
Data intrării în vigoare: 01.01.2018
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=369744
Prezenta hotărâre include tarifele la serviciile de
expertiză judiciară prestate de Centrul Național de
Expertize Judiciare, Ministerul Afacerilor Interne și
Centrul Național Anticorupție potrivit anexei anexate.
La fel hotărârea prevede tarifele la serviciile de
expertiză judiciară prestate de instituțiile publice de
expertiză judiciară din subordinea Ministrului Sănătății,
conform anexei nr. 2, precum și metodologia de
determinare a tarifelor la serviciile prestate de instituțiile
publice de expertiză judiciară conform anexei nr. 3.
Mai mult, actul include și tarifele la alte servicii prestate
de instituțiile publice de expertiză judiciară, conform
anexei nr. 4, cât și prevederile referitor la serviciile de
expertiză extrajudiciară cărora li se vor aplica tarifele
pentru serviciile de expertiză judiciară.

Hotărârea Guvernului nr.
195 din 24.03.2017 privind
aprobarea Nomenclatorului
expertizelor judiciare
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017

Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369767
În temeiul art. 66 din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016
cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului
judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2016, nr. 157-162, art. 316), prezenta hotărâre a aprobat
Nomenclatorul expertizelor judiciare.
Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369769

Ordinul Ministerului
Finanțelor nr. 56 din
27.03.2017 privind
aprobarea formularului
Declarației persoanei fizice cu
privire la impozitul pe venit
și Modul de completare a
acesteia
Monitorul Oficial nr. 109-118
din 07.04.2017
Hotărârea nr. 304 din
19.04.2017 pentru aprobarea
Regulamentului privind
stingerea obligației fiscale
prin compensare și/sau
restituirea mijloacelor
bănești
Monitorul oficial nr. 127 din
20.04.2017

În scopul executării prevederilor art. 83 alin. (4) din
Codul fiscal, a fost aprobat formularul –tip Forma CET
17 – ”Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul
pe venit”, conform anexei nr. 1 și Modul de completare
a acesteia conform anexei nr. 2.
Prima perioadă fiscală de raportare, conform
formularului-tip aprobat, va fi pentru perioada anului
2017, cu excepția contribuabililor a căror perioadă
fiscală privind impozitul pe venit este de 01.01.2017
până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin
compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești (în
continuare - Regulament) este elaborat în scopul
executării prevederilor articolelor 175 și 176 din Codul
fiscal și stabilește mecanismul de stingere a obligațiilor
fiscale din contul sumelor plătite în plus și/sau al
sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi
restituite, precum şi mecanismul de restituire a
mijloacelor la contul bancar al contribuabilului, inclusiv
a celor transferate în mod eronat la componentele
bugetului public național
Totodată acest regulament stabilește:
•

•

•

•

procedurile de restituire a mijloacelor bănești în
baza cererii contribuabilului și la inițiativa
Serviciului;
particularitățile stingerii prin compensare a
obligațiilor fiscale şi/ sau restituirii mijloacelor
bănești din contul sumelor tva/accizelor
acceptate spre restituire fiscale de stat;
particularitățile stingerii prin compensare a
obligațiilor fiscale şi/ sau restituirii mijloacelor
din contul sumelor plătite în plus la impozitul pe
venit persoanei fizice care nu practică activitate
de întreprinzător;
particularitățile stingerii prin compensare a
obligațiilor fiscale şi/ sau restituirii mijloacelor
în baza documentelor executorii.

În prezentul regulament a fost stabilit și mecanismul de
calcularea dobânzii pentru sumele care nu au fost
restituite
în
termen.
Pentru aceasta contribuabilul trebuie sa depună cererea
privind calculul dobânzii din anexa nr 3 al
regulamentului respectiv, cu calculul efectuat.

Hotărâre nr.1474 din
30.12.2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind
modul de stabilire și plată a
ajutorului material unic
pentru însănătoșire
persoanelor care au avut de
suferit de pe urma catastrofei
de la C.A. E. Cernobîl,
precum și a ajutorului
material unic pentru
întremarea colaboratorilor
subdiviziunilor de risc
deosebit, care au devenit
persoane cu dizabilități
Monitorul Oficial nr. 128-132
din 21.04.2017

Textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369929
Obiectul
Regulamentului
este
determinarea
mecanismului și modului de stabilire și plată a ajutorului
material și unic pentru însănătoșire, precum și a
ajutorului material unic pentru întremare (în continuareajutor material unic) persoanelor participante la
lichidarea consecințelor catastrofei de la C.A.E.
Cernobîl și, respectiv persoanelor care au devenit
persoane cu dizabilități în urma experiențelor nucleare,
avariilor cu radiație ionizantă și a consecințelor lor la
obiectivele atomice civile sau militare.
Regulamentul în cauză stabilește categoriile de persoane
care au dreptul la ajutor material unic:
1. Persoanelor indicate în art. 6 din Legea nr. 909XII din 30 ianuarie 1992 privind protecția
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl
Textul legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&id=313300
„Articolul 6. Categoriile de cetățeni
În categoriile de cetățeni care au suferit de pe urma
catastrofei de la Cernobîl şi asupra cărora se extinde
acțiunea prezentei legi intră:
1. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de
boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl,
precum şi persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate e
în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre
care fac parte:
a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în
delegație) care au participat la lichidarea urmărilor
avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E.
Cernobîl;
b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne,
supușii militari recrutați în cantonamente speciale, cei
care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forțele
Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru
Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de
căi ferate, în alte formațiuni şi au fost atrași la lucrări
de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau
la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de
înstrăinare şi au primit cetățenia Republicii Moldova.

2. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în
delegație) care au participat în anii 1986-1987 la
lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.
Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii,
lucrătorii organelor afacerilor interne, supușii militari
recrutați în cantonamente speciale, cei care şi-au
satisfăcut în această perioadă serviciul în Forțele
Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru
Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi
ferate, în alte formațiuni militare şi care au îndeplinit
lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona
de înstrăinare.
3. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în
delegație) care au participat în anii 1988-1990 la
lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.
Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în
cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în
această perioadă serviciul în Forțele Armate, în trupele
şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în
trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte
formațiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de
lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de
înstrăinare.”
2. Persoane cu dizabilități din categoriile indicate
la pct. 1 al Hotărârii de guvern nr. 575 din 2
septembrie 1992 “cu privire la acordarea de
înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc
deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică
sau care au devenit persoane cu dizabilități”.
A se vedea textul Hotărârii de Guvern sus citate:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=296503
“1. Se stabilește că din subdiviziunile de risc
deosebit fac parte militarii şi angajații civili din
rândurile Forțelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale
trupelor şi organelor Ministerului Securității Naționale,
trupelor interne, trupelor de căi ferate şi ale altor
formațiuni militare, din rândurile personalului de
conducere şi efectivului de rând ale organelor afacerilor
interne, care au participat nemijlocit la:
a) experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a
substanțelor radioactive de luptă, la aplicațiile în cadrul
cărora a fost folosită o astfel de armă, până la data
încetării reale a acestor experiențe şi aplicații;

b) experimentări subterane ale armei nucleare în
condițiile unor niveluri de radiație depășite şi ale altor
factori distructivi ai armei nucleare;
c) asamblarea armei nucleare (efectivele unor
subdiviziuni);
d) lichidarea avariilor la instanțiile nucleare ale
navelor de suprafața şi submarinelor, precum şi la alte
obiective militare;
e) experimentările subterane ale armei nucleare,
executarea şi asigurarea lucrărilor de colectare
şi îngropare a substanțelor radioactive.”
Ajutorul material unic se stabilește și se achită o dată pe
an și nu se recalculează pentru anul stabilit.
Dreptul la ajutor material unic se stabilește de către
casele de asigurări sociale de la locul permanent de trai
în baza cererii depuse de către beneficiar sau de către
reprezentantul legal al acestuia.
Cuantumul ajutorului material diferă în funcție de
categoria de beneficiari (a se vedea cap. III al
Regulamentului) și se determină reieșind din salariul
mediu lunar pe țară stabilit pentru anul precedent.
Mărimea salariului mediu lunar pe țară pentru anul
precedent pe site-ul oficial al Biroului Național de
Statistică, Consiliul de Administrație a Casei Naționale
de Asigurări Sociale va stabili, anual, mărimea
ajutorului material unic prevăzut de pct. 3 al
regulamentului.

Hotărâre nr. 234 din
18.04.2017 cu privire la
modificarea și completarea
Regulamentului privind
restituirea accizelor

A se vedea textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369907
Modificările prevăd că restituirea accizelor se
efectuează la cererea contribuabilului, în urma
verificării tematice sau totale, prin decizia șefului
Serviciului Fiscal de Stat privind restituirea accizelor
contribuabililor deserviți de Direcția Generală
Administrarea Contribuabililor Mari.

Monitorul Oficial nr. 128-132
din 21.04.2017
Astfel, conform amendamentelor aprobate, agenții
economici vor putea solicita restituirea accizelor în
cazul:
•

scoaterii de pe teritoriul vamal al produselor
rezultate din prelucrare, în cazul achitării
accizelor la introducerea mărfurilor străine

supuse accizelor pe teritoriul vamal și plasarea
acestora în regim vamal de perfecționare activă;
•

scoaterii de pe teritoriul vamal al Republicii
Moldova a mărfurilor străine supuse accizelor,
anterior introduse pe teritoriul vamal în regim de
import;

•

plasării sub destinația vamală magazin duty-free
a mărfurilor străine supuse accizelor, anterior
introduse pe teritoriul vamal în regim de import;

•

plasării sub destinația vamală zonă liberă a
mărfurilor străine supuse accizelor, anterior
introduse pe teritoriul vamal în regim de import;

•

livrării
mărfurilor
aeronavelor;

•

exportului în mod independent sau în baza
contractului de comision al mărfurilor supuse
accizelor de producție proprie, plasarea
mărfurilor autohtone supuse accizelor în
magazinele duty-free, plasarea mărfurilor
autohtone supuse accizelor în zonele economice
libere;

•

exportului mărfurilor supuse accizelor,
prelucrate și/sau fabricate pe teritoriul
Republicii Moldova, efectuat de către subiectul
care desfășoară activitate de întreprinzător și
care nu este înregistrat în calitate de subiect al
impunerii cu accize, în mod independent sau în
baza contractului de comision;

•

procurării de către agenții economici a
mărfurilor din tipul benzoli și toluoli destinați
utilizării drept carburanți sau combustibili și
care sunt utilizate în calitate de materie primă
pentru prelucrarea și/sau fabricarea mărfurilor
care nu sunt supuse accizelor.

pentru

alimentarea

Executarea cererii se efectuează în termen de 45 de zile
lucrătoare de la data depunerii acesteia la organul fiscal.
Astfel, 30 de zile dintre acestea sunt destinate efectuării
controlului fiscal și adoptării deciziei de restituire, 7 zile
sunt pentru întocmirea documentelor de plată și
transmiterea acestora spre executare Trezoreriei de Stat,
iar celelalte 8 zile pentru efectuarea restituirii efective.
A se vedea textul actului normativ ce operează
modificările:

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369913
Ordin nr. 59 din 06.04.2017 al
vice-ministrului agriculturii
și industriei alimentare cu
privire la aprobarea
Metodologiei privind
stabilirea prețurilor de
referință

Prezenta metodologie are drept scop elaborarea
Registrului prețurilor de referință pentru mașini, utilaje
și echipamente agricole şi principiile de înregistrare a
acestora. Registrul prețurilor de referință este utilizat
pentru asigurarea respectării principiului rezonabilității
costurilor la evaluarea dosarelor înaintate la
subvenționare din Fondul Național de Dezvoltare a
Agriculturii și Mediului Rural, în scopul evitării
Monitorul Oficial nr. 128-132
acordării subvențiilor la produse cu prețuri majorate.
din 21.04.2017
Registrul cuprinde prețuri de referință pentru mașini,
utilaje şi echipamente agricole, specifice submăsurilor
de subvenționare 1.3 şi 2.4.
Obiectele se vor diferenția în funcție de principalele
caracteristici (ex: putere, lățime de lucru, productivitate
etc.). Pentru categoriile de utilaje se aprobă fișele cu
informațiile tehnice minime necesare înregistrării în
Registrul prețurilor de referință care se afișează pe siteul AIPA. Acesta este un proces continuu, fișele
diversificându-se pe măsura populării Registrului cu noi
categorii de elemente. Prețurile din baza de date vor fi
exprimate în MDL și nu vor include TVA (preț final la
beneficiar).
Registrul prețurilor de referință urmează a fi aplicat
începând cu anul curent de subvenționare, conform
Ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare nr. 59 din 06 aprilie 2017, pentru 6 obiecte
şi anume:
1. Tractoare agricole;
2. Combine pentru recoltarea culturilor cerealiere;
pentru recoltarea porumbului;
pentru recoltarea
mazării; pentru recoltarea cartofului, legumelor şi
culturilor bostănoase; pentru recoltarea fructelor;
3. Semănătoare de cereale;
4. Semănătoare de precizie pentru culturi tehnice;
5. Stropitoare pentru protecția plantelor cu rampă;
6. Stropitoare pentru protecția plantelor multianuale.
Întocmirea şi actualizarea Registrului prețurilor de
referință este asigurată de către Agenția de Intervenții şi
Plăți pentru Agricultură prin aprobarea acestuia de către
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
Procesul de monitorizare a funcționării, actualizare şi

completare cu noi obiecte în Registrul prețurilor de
referință este asigurată de către experții din cadrul AIPA
în urma analizării acesteia.
A se vedea textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369916
Hotărârea Guvernului nr.
232 din 18.04.2017 cu privire
la aprobarea
Regulamentului-cadru
privind organizarea și
funcționarea Serviciului
social integrat pentru
consumatorii de substanțe
psihoactive și pacienții
terapiei de substituție și a
Standardelor minime de
calitate
Monitorul Oficial nr. 133 din
25.03.2017

Serviciul social integrat pentru consumatorii de
substanțe psihoactive și pacienții de servicii psihosociale și servicii de reabilitare prestate în cadrul
serviciului de zi, serviciul de locuință tranzitorie și
serviciul de reabilitare prin comunitate terapeutică în
baza unei abordări complexe și a necesităților
individuale identificate.
Beneficiarii serviciului integrat sunt cetățeni ai
Republicii Moldova și străinii specificați la art. 2 alin.
(1) din Legea nr. 27 decembrie 2011 privind integrarea
străinilor în Republica Moldova, care au atins vârsta de
18 ani, persoane dependente de substanțe psihoactive,
consumatori de droguri injectabile, pacienții terapiei de
substituție, persoanele dependente de alcool și membrii
familiei acestora.
Scopul Serviciului social integrat constă în acordarea
serviciilor psiho-sociale pentru reabilitarea și
reintegrarea social a consumatorilor de substanțe
psihoactive is pacienții terapiei de substituție. Acest
serviciu va contribui direct la creșterea beneficiarilor de
a-și analiza problemele personale și de a-și dezvolta
abilități de rezolvare a acestora, precum și schimbarea
imaginii de sine, asigurarea incluziunii social-economic
activ, prevenirea răspândirii consumului de droguri,
infecției HIV, tuberculozei, hepatitelor virale,
consumului de alcool, reducerea stigmei și
discriminării.
Obligațiile Serviciului integrat sunt:
-

-

să presteze servicii în conformitate cu
Standardele minime de calitate, potrivit
prevederilor legislației;
să asigure informare, asistență, suport în
(re)integrare și măsuri de reabilitare psihosocială
beneficiarului;
să dezvolte relații prietenoase cu beneficiarul;
să aplice politica și procedurile existente de
respectare a confidențialității;

-

-

să păstreze și utilizeze datele cu caracter
personal în siguranță și confidențialitate;
să asigure beneficiarilor și membrilor familiilor
acestora asistență în cunoașterea și exercitarea
drepturilor și obligațiilor lor;
să asigure modalități de recepționare,
înregistrare și soluționare a plângerilor cu privire
la serviciile oferite în cadrul serviciului integrat,
în conformitate cu legislația;
să colaboreze permanent cu autoritățile
administrației publice centrale/locale și organele
de ocrotire a normelor de drept, alți prestatori de
servicii în contextul referirii beneficiarilor și
asigurării accesului acestora la alte servicii,
conform necesităților individuale; etc.

A vedea textul actului normativ:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=369972
Legea Nr. 210 pentru
modificarea și completarea
unor acte legislative
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din 25 aprilie 2017

Această lege aduce modificări următoarelor acte
normative, si anume Legii nr.131/2007 privind
siguranța în traficului rutier și Codului Contravențional
al Republicii Moldova nr.218/2008.
Astfel, Legea nr.131/2007 este modificată în sensul
introducerii următoarelor noțiuni:
comportament agresiv – efectuarea în mod intenționat
de către un conducător de vehicul a unor acţiuni sau
manevre succesive, prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. d)
din prezenta lege, neconforme cu prevederile
Regulamentului circulației rutiere sau cu normele de
conducere preventivă, prin care acesta creează
neîntemeiat obstacole circulației, prejudiciază drepturile
altor participanţi la trafic sau îi obligă să ia măsuri
suplimentare pentru a preveni producerea unui accident
sau a nu pune în pericol siguranţa traficului
conducere
preventivă
–
comportament
al
conducătorului de vehicul, conform cu prevederile
Regulamentului circulației rutiere, care asigură
prevenirea accidentelor în traficul rutier prin
neadmiterea situațiilor periculoase în timpul conducerii
vehiculului, precum și prin anticiparea și evitarea
situațiilor periculoase ce pot fi provocate de ceilalți
participanți la trafic;
De asemenea au fost completate obligațiile
conducătorului de autovehicul, și anume să aplice în
trafic norme de conducere preventivă și să nu adopte
comportament agresiv, manifestat prin acţiuni precum:

1) deplasarea succesivă, neregulamentară, de pe o bandă
de circulaţie pe alta în scopul devansării, ocolirii
vehiculelor;
2) efectuarea manevrei de întoarcere prin folosirea
sistemului de frînare;
3) pornirea de pe loc a vehiculului prin demarare bruscă;
4) agresarea conducătorului unui vehicul prin
apropierea excesivă din spate sau din lateral, în mod
repetat sau continuu, prin gesturi, cuvinte sau expresii
obscene;
5) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau
luminoase pentru obligarea conducătorului vehiculului
care circulă regulamentar în faţa sa de a elibera, în mod
nejustificat, banda de circulaţie;
6) neasigurarea între două vehicule cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone, care circulă pe aceeaşi
bandă în afara localităţii, a spaţiului necesar revenirii pe
bandă a unui vehicul care a efectuat depăşirea;
7) frînarea bruscă a vehiculului, în mod nejustificat, la
revenirea pe bandă, imediat după depăşirea unui
vehicul, obligînd conducătorul acestuia să schimbe
direcţia de mers sau să frîneze brusc pentru a evita
impactul;
8) depăşirea unei coloane de vehicule, obligate să
oprească sau să încetinească la pătrunderea într-o
intersecţie, la trecerea la nivel cu calea ferată sau în caz
de forţă majoră, în scopul de a plasa vehiculul în faţă sau
în interiorul coloanei;
9) circulaţia cu viteză în limita stabilită sau depășind
această limită la o distanţă foarte redusă faţă de un alt
vehicul, înaintea, în spatele acestuia ori în lateral, în
scopul agresării sau intimidării conducătorului acestuia;
10) conducerea unui ciclomotor sau a unei motociclete
pe o singură roată ori a unui cvadriciclu pe cele două roți
din spate;
11) circulaţia cu viteză redusă nejustificat pe o altă
bandă decît prima, împiedicînd circulaţia regulamentară
a vehiculelor care se deplasează în urma sa;
12) mersul înapoi cu spatele în scopul agresării sau
intimidării celorlalţi participanţi la circulaţie;
13) deplasarea neautorizată în grup (cîte doi și mai
mulți, cu excepţia coloanelor oficiale) cu vehicule și/sau
motociclete sau ciclomotoare care circulă pe aceeaşi
bandă sau pe benzi paralele, depășind limita de viteză
ori cu viteză redusă nejustificat, sau fără asigurarea între
oricare două vehicule consecutive a spaţiului necesar
revenirii pe bandă a unui vehicul care a efectuat
depăşirea.
Codul contravențional a fost completat cu 2 articole:

Articolul 2411. Încălcarea de către conducătorii de
vehicule a regulilor de circulaţie rutieră sau a normelor
de conducere preventivă prin comportament agresiv
(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a
prevederilor Regulamentului circulației rutiere sau a
normelor de conducere preventivă, săvîrşită prin
manifestarea de comportament agresiv,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 40 de unităţi
convenţionale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o
durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravenţional
pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau
fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un
termen de la 6 luni la un an.
(2) Acţiunile specificate la alin. (1) săvîrșite de un grup
de persoane ori săvîrșite repetat în cursul aceluiaşi an
calendaristic de către o persoană sancţionată deja pentru
această contravenţie sau care au generat riscul
producerii unui accident de circulație
se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi
convenţionale cu aplicarea a 6 puncte de penalizare sau
cu muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o
durată de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravenţional
pe un termen de la 15 la 30 de zile, în toate cazurile cu
sau fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un
termen de la un an la 2 ani.
Articolul 244. Încălcarea regulilor de circulaţie rutieră
care a generat riscul producerii unui accident de
circulaţie
Încălcările prevăzute la art. 238 și 239 care au generat
riscul producerii unui accident de circulaţie se
sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități
convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare sau
cu muncă neremunerată în folosul comunității pe o
durată de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravențional
pe un termen de la 3 la 15 zile, în toate cazurile cu sau
fără privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un
termen de la 6 luni la un an.

Hotărârea de Guvern nr. 321
cu privire la modificarea
punctului 1 din Hotărârea de
Guvern nr. 165 din 9 martie
2010

Textul actelor normative modificate:
http://www.legis.md/cautare/rezultate/98847
http://www.legis.md/cautare/rezultate/98848
Modificările introduse se referă la cuantumul minim
garanta al salariului în sectorul real (la întreprinderi,
organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent
de tipul de proprietate și forma de organizare juridică).
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Astfel, începând cu 1 mai 2017 cuantumul minim
garantat al salariului în sectorul real se stabilește în
mărime de 14,09 lei pe oră sau 2380 de lei pe lună,
calculul pentru un program complet de lucru în medie
de 169 de ore pe lună.
Textul Hotărârii:
http://www.legis.md/cautare/rezultate/98861

