
BULETIN JURIDIC LUNAR 
 

MAI, 2017 
Legea nr. 59 din 06.04.2017 
pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 84/2004 
privind comerțul electronic 
 
Monitorul Oficial nr. 144-148 
din 05.05.2017 
 

Legea privind comerțul electronic nr. 284/2004 a fost 
modificată și completată în scopul asigurării unui cadru 
favorabil pentru furnizarea serviciilor societății 
informaționale, lărgindu-se astfel sfera de acțiune a 
legii.    
 
Noile prevederi aduc îmbunătățiri în ceea ce ține de 
principiile de reglementare a comerțului electronic, 
condițiile de furnizare a serviciilor informaționale și 
sporesc răspunderea furnizorilor de servicii și a 
intermediarilor sub aspectul protecției datelor cu 
caracter personal – fiind introdus în acest sens și un nou 
capitol cu privire la răspunderea furnizorilor de servicii.    
 
Data intrării în vigoare: 05.03.2018 
 
Textul Legii:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=
doc&lang=1&id=370018 

  
Hotărârea Consiliului de 
Administrare al ANRE nr. 57 
din 23.02.2017 cu privire la 
aprobarea modificărilor și 
completărilor ce se operează 
la unele Hotărâri ale 
Consiliului de Administrare 
al Agenției Naționale  pentru 
Reglementare în Energetică 
 
Monitorul Oficial nr. 144-148 
din 05.05.2017 
 

Consiliul de Administrare al Agenției Naționale pentru 
Reglementare în Energetică (ANRE), pentru a optimiza 
baza de calcul a tarifelor și prețurilor la energia electrică 
și gazele naturale, a operat careva modificări și 
completări la Metodologiile de calculare.  
 
Scopul principal al acestor amendamente a fost să aducă 
metodologiile tarifare din sectoarele reglementate în 
concordanță cu noile prevederi ale legilor privind 
energia electrică și gazele naturale. 
 
În principal, s-a revăzut modul de calcul al prețurilor și 
tarifelor reglementate pentru gaze naturale și energie 
electrică, reducerea costurilor aferente consumului 
tehnologic și a pierderilor tehnice de energie electrică 
care sunt luate în considerație la determinarea tarifelor 
pentru activitatea de distribuție a energiei electrice, 
excluderea situațiilor de abuz din partea întreprinderilor 
monopoliste în raport cu consumatorii, prin includerea 
cheltuielilor și a costurilor nejustificate în tarifele și 
prețurile reglementate și stabilirea principiilor privind 
calcularea prețurilor reglementate pentru furnizarea 
energiei electrice și a gazelor naturale în contextul 
obligațiilor de serviciu. 
 
Data intrării în vigoare: 05.05.2017 



 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370067  

  
Hotărârea Parlamentului nr. 
76 din 28.04.2017 pentru 
completarea Hotărârii 
Parlamentului nr. 433/1990 
cu privire la zilele 
comemorative, zilele de 
sărbătoare și la zilele de 
odihnă în Republica Moldova 
 
Monitorul Oficial nr. 144-148 
din 05.05.2017 

Potrivit Hotărârii, în Republica Moldova ziua de 9 mai 
este declarată Ziua Europei. 
 
Această completare nu exclude prevederea conform 
căreia 9 mai este considerată Ziua Victoriei și 
comemorării eroilor căzuți pentru Independența Patriei. 
 
Data intrării în vigoare: 28.04.2017 
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/md/370021/ 

 
Hotărârea Guvernului nr. 257 
din 28.04.2017 cu privire la 
aprobarea Regulamentului 
privind eliberarea și 
utilizarea autorizațiilor de 
transporturi rutiere 
 
Monitorul Oficial nr. 149-154 
din 12.05.2017 
 

 

Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr. 257/2017 
Regulamentul privind eliberarea și utilizarea 
autorizațiilor de transporturi rutiere.  
 
Prevederile privind obligativitatea utilizării exclusive a 
sistemului informațional „e-Autorizație transport" în 
procesul de repartizare și raportare a autorizațiilor 
rutiere intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. 
 
Regulamentul are ca scop stabilirea principiilor și 
condițiilor de repartizare, eliberare, utilizare și restituire 
a autorizațiilor de transporturile rutiere. Acțiunea 
Regulamentului se aplică tuturor tuturor întreprinderilor 
și persoanelor fizice de pe teritoriul Republicii Moldova 
care utilizează în activitatea lor autorizații pentru 
efectuarea transporturilor rutiere sau serviciilor conexe, 
eliberate de către autoritatea administrativă Agenția 
Națională Transport Auto. 
 
Autorizațiile de transport rutier se eliberează: 

1) operatorilor de transport autorizați din 
Republica Moldova care efectuează operațiuni 
de transport pe teritoriul unui alt stat cu 
mijloacele  de transport înmatriculate în 
Republica Moldova; 



2) operatorilor de transport care efectuează servicii 
de transport rutier de persoane pe teritoriul 
Republicii Moldova; 

3) persoanelor fizice, conform pct. 12 și 142.  
 
Data intrării în vigoare: 12.07.2017, cu excepția 
prevederilor capitolului II din titlu IV, care intră în 
vigoare la 01.09.2018 
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=370144   

  
Hotărârea Guvernului nr. 291 
din 05.05.2017 cu privire la 
completarea Listei agenților 
economici cu drept de 
prelungire a termenului de 
plată a TVA și a taxei vamale, 
aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 359 din 
26.05.2014 
 
Monitorul Oficial nr. 149-154 
din 12.05.2017 
 
 

Conform acestei Hotărâri a fost completată Lista 
agenților economici cu drept de prelungire a termenului 
de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada 
ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la 
materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul 
primar și articolele de completare importate pentru 
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate 
exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
359/2014. 
 
Pozițiile noi: 
-„IНСЕКО" SRL (Fabricarea produselor de morărit) 
-„GrupBiz-SV" SRL (Producția de panel din lemn). 
 
Data intrării în vigoare: 12.05.2017  
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370150 

  
Ordinul Serviciului Fiscal de 
Stat nr. 63 din 28.04.2017 cu 
privire la modificarea unor 
acte normative 
 
Monitorul Oficial nr. 149-154 
din 12.05.2017 
 

Prin Ordinul SFS nr. 63/2017 a fost modificat Ordinul 
IFPS nr. 693/2007 privind particularitățile administrării 
prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul Fiscal. 
 
În pct. 4 din Recomandările metodologice privind 
particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. 
(34) din Codul fiscal (anexa nr. 1 la ordin) și în Aviz 
(anexa nr. 2 la ordin) cifra „5%” se substituie cu cifra 
„7%”. Astfel, mărimea impozitului reținut în prealabil 
din plata efectuată în folosul persoanei fizice va fi 7%, 
nu doar 5% cum era menționat anterior.  
 
Totodată, a fost modificat și Ordinul nr. 13/2017 cu 
privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de 
documente primare cu regim special. Acestea se vor 
elibera doar entităților și persoanelor fizice care 
desfășoară activitate independentă. Pentru patentari 



aceste prevederi sunt excluse. Prezentul Ordin intră în 
vigoare la data publicării.  
 
Data intrării în vigoare: 12.05.2017  
 
Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370156  

  
Ordinului Serviciului Fiscal 
de Stat nr. 66 din 28.04.2017 
cu privire la modificarea și 
completarea Ordinului IFPS 
nr. 217 din 4 aprilie 2012 
 
Monitorul Oficial nr. 149-154 
din 12.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin acest ordin a fost modificat Ordinul IFPS nr. 
217/2012 cu privire la unele măsuri suplimentare de 
aplicare a articolelor 187 și 188 din Codul fiscal.  
 
De menționat că în temeiul datelor oferite de raportul 
procesat conform modului stabilit la pct. 3, precum și în 
temeiul informației puse la dispoziție de către 
Direcțiile control fiscal din cadrul Direcțiilor generale 
administrare fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat, 
Direcțiile deservire fiscală vor întreprinde acțiunile de 
rigoare în vederea anulării dărilor de seamă ce au fost 
prezentate cu încălcarea prevederilor art. 188 alin. (4) 
din Codul fiscal, utilizând în acest scop documentul 
fiscal de uz intern CRDA sau CAD, după caz. 
 
Totodată, s-a aprobat lista documentelor admisibile în 
Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, 
conform anexei la prezentul ordin. 
 
Data intrării în vigoare: 12.05.2017  
 
Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370157  

  
Ordinul Serviciului Fiscal de 
Stat nr. 73 din 28.04.2017 
privind modificarea și 
completarea Ordinului IFPS 
nr. 400 din 14 martie 2014 cu 
privire la aprobarea 
Instrucțiunii privind evidența 
obligațiilor față de buget 
 
Monitorul Oficial nr. 149-154 
din 12.05.2017 
 

Ordinul modifică și completează Ordinul IFPS nr. 
400/2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 
evidența obligațiilor față de buget. 

În mare măsură, modificările au un caracter redacțional. 
La pct. 5, sintagma „Direcția metodologia evidenței 
fiscale” se substituie cu sintagma „Direcția generală 
metodologie proceduri fiscale”.  

Sintagmele „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ 
fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 
sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la 
forma gramaticală corespunzătoare.  



Sintagma „www.servicii.fisc.md” a fost substituită cu 
sintagma www.servicii.sfs.md.    

Data intrării în vigoare: 12.05.2017  

Textul Ordinului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370158  

      
Legea nr. 70 din 13.04.2017 
pentru completarea Titlului 
II din Constituția Republicii 
Moldova 
 
Monitorul Oficial nr. 155-161 
din 19.05.2017  

Prin prezenta lege constituțională, a fost completat 
„Capitolul III” din Constituție în privința instituției 
„Avocatului  Poporului”. 
 
Astfel, a fost introdus art. 591  ,cu următorul conținut: 
“Statutul și rolul Avocatului Poporului: 
    (1) Avocatul Poporului asigură promovarea și protecția 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 
    (2) Poate fi numit Avocat al Poporului persoana care se 
bucură de o reputație ireproșabilă, are înaltă competentă 
profesională și activitate notorie în domeniul apărării și 
promovării drepturilor omului. 
    (3) Avocatul Poporului este numit în funcție de către 
Parlament, cu votul majorității deputaților aleși, în baza 
unei proceduri transparente de selecție, prevăzută de lege, 
pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, Avocatul Poporului este independent 
și imparțial. Acesta nu poate fi supus niciunui mandat 
imperativ sau reprezentativ. 
    (4) Avocatul Poporului nu răspunde juridic pentru 
opiniile exprimate în legătură cu exercitarea mandatului.  
    (5) Avocatul Poporului nu poate îndeplini nicio altă 
funcție remunerată, cu excepția activității didactice, 
științifice sau de creație. Avocatul Poporului nu are 
dreptul să desfășoare activitate politică și nu poate fi 
membru al vreunui partid politic.  
    (6) Imixtiunea în activitatea Avocatului Poporului, 
ignorarea intenționată a sesizărilor și a recomandărilor 
acestuia, precum și împiedicarea sub orice formă a 
activității lui atrag răspunderea juridică în conformitate cu 
legea. 
    (7) Avocatul Poporului poate fi revocat din funcție cu 
votul a 2/3 din deputații aleși, cu respectarea procedurii 
stabilite de lege, care să prevadă audierea prealabilă a 
acestuia. 
    (8) Modul de organizare și funcționare a instituției 
Avocatului Poporului se stabilește prin lege organică.” 
 
Data intrării în vigoare: 19.05.2017   
 
Textul Legii: 



http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=1&id=370175  

  
Legea nr. 72 din 13.04.2017 
pentru completarea 
articolului 23 din Legea 
asigurării cu pensii a 
militarilor și a persoanelor 
din corpul  
de comandă și din trupele 
organelor afacerilor  
interne nr. 1544/1993 
 
Monitorul Oficial nr. 155-161 
din 19.05.2017 

Prezenta Lege aduce modificări la Legea asigurării cu 
pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă 
și din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544/1993, 
fiind introdus la art.23  litera a1).  
 
Textul articolului: “pentru persoanele încadrate în grad de 
dizabilitate severă în urma participării la acțiunile de luptă 
din Afganistan și în urma acțiunilor de luptă pentru 
apărarea integrității teritoriale și a independenței 
Republicii Moldova din rândul militarilor în termen – 
3500 lei, încadrate în grad de dizabilitate accentuată – 
2500 lei și încadrate în grad de dizabilitate medie – 1500 
lei;”. 
 
La fel, Legea face referire și la mărimea pensiilor stabilite 
pentru categoriile menționate la art. 23 lit. a1) din Legea 
asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din 
corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor 
interne nr. 1544/1993, care va fi recalculată de la 1 martie 
2017. 
 
Data intrării în vigoare: 19.05.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370177 

  
Legea nr. 63  din  06.04.2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 155-161 
din 19.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Lege aduce modificări la Legea nr. 1456/1993 cu 
privire la activitatea farmaceutică, fiind ajustat denumirea 
instituției competente prin substituirea sintagmei 
„Ministerul Sănătății”, cu „Agenția Medicamentului și 
Dispozitivele Medicale.”  
 
La fel, este introdusă și definiția Agenția Medicamentului 
și Dispozitivele Medicale, care este caracterizată drept „o 
autoritate publică, din subordinea Guvernului, cu statut de 
persoană juridică, competentă în domeniul 
medicamentelor, dispozitivelor medicale și activității 
farmaceutice, care exercită controlul de stat și 
supravegherea activității farmaceutice a persoanelor 
fizice și persoanelor juridice, indiferent de proprietate.  
 
În ceea ce ține de achizițiile publice centralizate de 
medicamente și dispozitive medicale, legea prevede că 
ele sunt organizate de către Centrul pentru Achiziții 
Publice Centralizate în Sănătate, conform regulamentului 
aprobat de Guvern. 



 
 
 
 
 
 

 

 
Totodată, este indicat că Centrul pentru Achiziții Publice 
Centralizate în Sănătate este instituit de Guvern și 
activează conform Regulamentului de organizare și 
funcționare al Centrului pentru Achiziții Publice 
Centralizate în Sănătate, precum și în baza structurii și a 
efectivului-limită, aprobate de Guvern. 
 
Data intrării în vigoare: 19.05.2017 
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370171 

  
Legea nr. 49 din  30.03.2017 
pentru completarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 155-161 
din 19.05.2017 

Prezenta Legea aduce modificări la Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova nr. 122/2003. 
 
A fost operate completări la articolul 6 din Codul de 
procedură penală, fiind introduse următoarele definiții: 
„44) bun infracțional – bun care poate fi pus sub sechestru 
în conformitate cu prevederile prezentului cod, precum și 
bun care poate fi supus confiscării speciale sau confiscării 
extinse;” 
„201) investigații financiare paralele – totalitatea 
acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de 
investigații desfășurate cu scopul acumulării probelor 
referitoare la bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat, la 
patrimoniul acestuia și la bunurile pe care le deține în 
calitate de beneficiar efectiv, al patrimoniul proprietarului 
și administratorului bunurilor deținute de bănuit, învinuit, 
inculpat sau condamnat în calitate de beneficiar efectiv, 
în vederea recuperării bunurilor infracționale”.  
 
Codul a mai fost completat cu articolul 2071 cu următorul 
cuprins: 
„Articolul 2071. Cazuri speciale de valorificare a 
bunurilor sechestrate 
La cererea proprietarului bunurilor sau cu acordul 
acestuia ori, după caz, la demersul procurorului, instanța 
de judecată care a aplicat sechestru sau instanța care 
judecă cauza, în cursul urmăririi penale și al judecării 
cauzei, înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive, 
poate dispune de îndată valorificarea bunurilor 
sechestrate. În lipsa acordului proprietarului, bunurile 
asupra cărora a fost aplicat sechestru pot fi valorificate 
anticipat, în mod excepțional, în următoarele situații:  

1) depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor 
sechestrate necesită cheltuieli disproporționate în 
raport cu valoarea lor; 



2) valoarea bunurilor s-a diminuat semnificativ, în 
proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an 
din momentul aplicării sechestrului; 

3) termenul de garanție sau de valabilitate a 
bunurilor expiră; 

4) bunurile sunt produse inflamabile, petroliere sau 
prezintă un alt risc pentru viața, sănătatea 
persoanelor sau pentru mediu; 

5) bunurile sunt animale sau păsări vii”.  
 
Totodată, Titlul VII a fost completat cu capitolul III – 
„Recuperarea bunurilor infracționale”. Acesta descrie 
procesul de recuperare, modalitatea de evaluare, 
administrarea și valorificarea bunurilor infracționale.  
 
Data intrării în vigoare: 19.05.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=d
oc&lang=1&id=370167 

  
Ordinul Ministerului 
Sănătății nr. 366/229 din  
16.05.2017 privind 
completarea Ordinului nr. 
1076/720-A din 30 decembrie 
2016  privind aprobarea 
Criteriilor de contractare a 
instituțiilor medico-sanitare 
în cadrul sistemului 
asigurării obligatorii de 
asistență medicală pentru 
anul 2017 
 
Monitorul Oficial nr. 155-161 
din 19.05.2017 

Prin acest Ordin au fost introduse modificări la punctul 52 
din Criteriile de contractare a instituțiilor medico-sanitare 
în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență 
medicală pentru anul 2017, aprobate prin Ordinul comun 
al Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de 
Asigurări în Medicină nr.1076/720-A din 30 decembrie 
2016, și anume: 

Ø subpunctul 2) a fost completat în final cu 
sintagma: „procedura de fertilizare în vitro.” 

Ø Subpunctul 4) se completează în final cu „pungile 
colectoare pentru stome privind asigurarea 
pacienților stomizați (Institutul Oncologic).  
 

Data intrării în vigoare: 16.05.2017  
 
Textul Ordinului:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370235 

  
Decretul Președintelui 
Republicii Moldova nr. 184 
din 16.05.2017 privind 
Diploma de Onoare a 
Președintelui Republicii 
Moldova 
 
Monitorul Oficial nr. 162-170 
din 26.05.2017 

Potrivit Decretului, s-a instituit Diploma de Onoare a 
Președintelui Republicii Moldova, s-a aprobat 
Regulamentul și s-a dispus înregistrarea acesteia în 
Armorialul General al Republicii Moldova. 
 
Diploma de Onoare se conferă cetățenilor Republicii 
Moldova, întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, 
asociaților obștești, colectivelor de creație, indiferent de 
forma juridică și de organizare, precum și unităților și 
subunităților militare pentru merite în diverse domenii.  



 
Data intrării în vigoare: 26.05.2017 
 
Textul Decretului: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370328 

 
Hotărârea Guvernului nr. 
314 din 22.05.2017 privind 
constituirea Agenției 
Servicii Publice 
 
Monitorul Oficial nr. 162-170 
din 26.05.2017 

Potrivit Hotărârii, Întreprinderea de Stat „Centrul 
Resurselor Informaționale de Stat „Registru” este 
reorganizată, prin transformare, în Instituția publică 
„Agenția Servicii Publice”, care se află în subordinea 
Guvernului. 
 
Întreprinderea de Stat „Camera Înregistrării de Stat”, 
Întreprinderea de Stat „Cadastru”, autoritatea 
administrativă din subordinea Ministerului Justiției 
„Serviciul Stare Civilă” și autoritatea administrativă din 
subordinea Ministerului Economiei „Camera de Licențiere” 
se organizează prin fuziune cu Instituția publică „Agenția 
Servicii Publice”. 
 
La fel, potrivit Hotărârii, s-a aprobat Statutul Instituției 
Publice „Agenția Servicii Publice” (Anexa nr. 1), s-au 
operat un șir de modificări și completări la unele hotărâri 
ale Guvernului (Anexa nr. 2) și s-au abrogat unele hotărâri 
ale Guvernului (Anexa nr. 3).  
 
Data intrării în vigoare: 26.05.2017 
 
Textul Hotărârii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&l
ang=1&id=370344 

 


