
BULETIN JURIDIC LUNAR 
 

AUGUST, 2017  
Legea nr. 101 din 09.06.2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
legislative  
 
Monitorul Oficial nr. 277 – 288 
din 04.08.2017  
 

Legea nr. 101/2017 modifică și completează câteva acte 
legislative, în vederea punerii în ordine a procedurii de 
prelevare și transplant de organe, țesuturi și celule 
umane.     
 
Articolul 30 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 
a fost redat cu următorul cuprins: „Prelevarea și 
transplantul de organe, țesuturi și celule umane se 
efectuează, în scopul îmbunătățirii calității vieții 
primitorului, în cazul în care nu pot fi aplicate metode 
terapeutice cu eficiență comparabilă, în instituții 
medico-sanitare autorizate conform prevederilor Legiii 
nr. 42/2008 privind transplantul de organe, țesuturi și 
celule umane.” 
 
La fel, art. 4 alin. (4) din Legea nr. 1585/1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală a fost completat cu litera p) cu cuprinsul „p) 
donator de organe în viață.” 
Iar alin. (9) a fost completat  cu litera f2) cu cuprinsul 
„f2) Agenția de Transplant – pentru categoria indicată la 
lit. p);”.      
 
Deasemenea, Legea nr. 42/2008 privind transplantul 
de organe, țesuturi și celule umane a fost completată 
cu articolele 91, 92 și 93. Astfel, în art. 91 au fost stabilite 
criteriile de autorizare a instituțiilor medico-sanitare, 
băncilor de țesuturi și/sau celule, precum și a persoanelor 
juridice care desfășoară activități de prelevare și 
transport. În art. 92 a fost prevăzută procedura de 
autorizare. Iar art. 93 stabilește condițiile în care poate fi 
suspendat ordinul privind autorizarea acestora. 
Alineatul (11) al articolului 22 a fost abrogat.  
 
Data intrării în vigoare: 04.08.2017 
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370971  

  



Legea nr. 141 din 13.07.2017 
pentru modificarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 277 – 288 
din 04.08.2017 
 

Legea nr. 141/2017 modifică două legi organice, pentru 
a da un caracter uniform terminologiei în ceea ce 
privește substanțele narcotice, psihotrope și/sau alte 
substanțe cu efecte similare.   
 
La articolul 248 alineatul (2) din Codul penal al 
Republicii Moldava nr. 985/2002, textul „substanțelor 
narcotice, psihotrope” se substituie cu textul „drogurilor, 
etnobotanicelor, substanțelor”. 
Iar la articolul 2641 alineat (1), textul „substanțe 
narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte 
similare” se substituie cu textul „droguri și/sau de alte 
substanțe cu efecte similare”.  
 
Deasemenea, la articolul 114 alineat (5) din Codul 
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, 
textul „a substanțelor otrăvitoare, narcotice” se 
substituie cu textul „drogurilor, a substanțelr 
otrăvitoare”. 
La articolul 2205, textul „substanțelor stupefiante sau 
psihotrope” se substituie cu cuvântul „drogurilor”. 
Iar la articolul 233 alineatele (2) și (21), textul „substanțe 
narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte 
similare” se substituie cu textul „droguri și/sau de alte 
substanțe cu efecte similare.” 
 
Data intrării în vigoare: 04.08.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc
&lang=1&id=370981  

 
Legea nr. 145 din 14.07.2017 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
legislative 
 
Monitorul Oficial nr. 277 – 288 
din 04.08.2017 
 

 

În principal, Legea nr. 145/2017 face modificări la mai 
multe acte legislative, pentru a pune în ordine 
funcționarea parcurilor pentru tehnologia informației.  
 
Codul fiscal nr. 1163/1997 al Republicii Moldova a 
fost completat în partea ce ține de sistemul impozitelor 
și taxelor de stat. La acesta s-a adăugat și impozitul unic 
al rezidenților parcurilor pentru tehnologia 
informațională. La fel, a fost definită perioada fiscală 
privind impozitul pe venit pentru agenții economici care 
pe parcursul anului fiscal obțin titlu de rezident al 
parcului pentru tehnologia informației, dar și pentru cei 
cărora pe parcursul anului fiscal li se retrage acest titlu.       
 
Codul a mai fost completat cu norme speciale aplicabile 
obligațiilor privind impozitul pe venit din activitatea de 
întreprinzător rezidenților parcurilor pentru tehnologia 
informației și angajaților acestora, cu reguli speciale 



pentru deducerea cheltuielilor privind uzura și reparația 
mijloacelor fixe, cât și cu restricții privind aplicarea 
scutirilor aplicabile persoanelor fizice.  
 
Este important de atras atenția că Codul fiscal a fost 
completat cu un nou titlu (X), care pune într-o ordine 
totală regimul fiscal al rezidenților parcurilor pentru 
tehnologia informației.  
 
Deasemenea, articolul 5 din Legea nr. 1585/1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală a fost completat cu alineatul (21), care 
prevede că asigurarea rezidenților parcurilor IT este 
făcută din contul sumelor repartizate la fondurile 
asigurării obligatorii de asistență medicală din 
încasările impozitului unic achitat de rezidenți conform 
Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru 
tehnologia informației și cap. 1 titlu X din Codul fiscal. 
Iar articolul 10 a fost completat cu alineatul (3), care 
prevede că rezidenții sunt obligați să informeze 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină orice 
angajare, demisie, concediere etc.   
 
Articolul 5 din Legea nr. 489/1999 privind sistemul 
public de asigurări sociale a fost completat cu 
alineatele (31) și (32), care îi exceptează pe rezidenții 
parcurilor IT de la obligația depunerii declarației 
privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de 
asigurări sociale de stat obligatorii. Însă această 
derogare nu se aplică contribuțiilor calculate în raport 
cu veniturile realizate în baza contractelor civile de 
executare de lucrări sau prestări servicii, declarate în 
modul cuvenit. Declarația persoanelor asigurate se 
depune lunar.   
 
Articolul 4 din Legea nr. 289/2004 privind 
indemnizațiile pentru incapacitate temporară de 
muncă și alte prestații de asigurări sociale a fost 
completat cu alineatul (4), care prevede că sunt restituite 
sumele ce reprezintă prestații de asigurări sociale a 
căror finanțare este bugetul asigurărilor sociale de stat, 
dar care, potrivit prevederilor legale, se plătesc de 
angajatorii rezidenți ai parcurilor IT angajaților lor.  
 
Articolul 2154 alineat (1) din Codul vamal al 
Republicii Moldova nr. 1149/2000, care prevedea ca 
condiție pentru acordarea statutului de exportator 
aprobat celor care derulează tranzacții  de export de cel 
puțin 3 ani, a fost modificat cu termenul de 1 an. Potrivit 
modificărilor, Serviciul Vamal va monotoriza utilizarea 



certificatului de către exportatorul aprobat, iar în caz de 
necesitate va dispune efectuarea controlului activității 
economice a acestuia.  
  
Data intrării în vigoare: 04.08.2017  
 
Textul Legii:  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=370985  

  
Legea nr. 157 din 20.07.2017 
pentru modificarea și 
completarea Codului muncii 
al Republicii Moldova nr. 
154/2003 
 
Monitorul Oficial nr. 301 – 315 
din 18.08.2017 
 
 

Prin Legea nr. 57/2017 au fost efectuate modificări și 
completări la Codul Muncii al Repblicii Moldova.  
Potrivit noilor modificări, durata șomajului tehnic nu 
poate depăși 4 luni în decursul unui an calendaristic (nu 
6). Iar indemnizația de care beneficiază salariații în 
perioada șomajului tehnic nu poate fi mai mică de 50 la 
sută din salariul lor de bază (nu 75 la sută).  
 
Codul a mai fost completat cu articolul 801, care 
reglementează imposibilitatea temporară a continuării 
activității de producție de către unitate, de către o 
subdiviziune interioară a acesteia, de către un salariat 
sau un grup de salariați. Articolul mai prevede modul 
retribuirii în caz de staționare.  
 
Femeile (în calitate de salariați) aflate în concediu 
postnatal vor putea fi atrase la muncă de noapte, la 
muncă suplimentară, trimise în deplasare în interes de 
serviciu și atrase la muncă în tură continuă, deoarece 
cuvintele „a femeilor aflate în concediu postnatal” din 
articolul 103 alineat (5), articolul 105 alineat (1), 
articolul 249 alineat (2) și articolul 318 alineat (1) sunt 
excluse.  
 
Data intrării în vigoare: 18.08.2017  
 
Textul Legii: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=371232  

  
Legea nr. 155 din 20.07.2017 
pentru modificarea și 
completarea Codului muncii 
al Republicii Moldova nr. 
154/2003 
 
Monitorul Oficial nr. 316 – 321 
din 25.08.2017 
 

În vederea asigurării transpunerii directivelor europene 
cu privire la munca pe fracțiune de normă, la drepturile 
lucrătorilor în caz de transfer, la îmbunătățirea 
securității și a sănătății la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care 
alăptează, Legea nr. 155/2017 a modificat și completat 
Codul muncii al Republicii Moldova.   
 



În Cod au fost introduse noțiunile noi: „cedent”, 
cesionar”, „femeie gravidă”, „femeie care a născut de 
curând” și femeie care alăptează”. 
 
Acesta a mai fost completat cu norme care pun în ordine 
informarea și consultarea salariaților cu privire la 
subiectele relevante în raport cu activitatea lor în cadrul 
unității, în vederea asigurării dreptului la administrarea 
unității. 
  
La fel, au fost introduse anumite garanții pentru 
salariații cu timp de muncă parțial, cât și garanții în caz 
de reorganizare a unității, schimbare a tipului de 
proprietate sau a proprietarului acesteia. 
 
În textul normelor care reglementau lucrările la care 
este interzisă utilizarea muncii femeiii (art. 248) și 
transferul la o altă muncă al unor categorii de femei (art. 
250), au fost introduse și femeile gravide, femeile care 
au născut de curând și femeile care alăptează ca 
categorii de salariați care sunt scutiți de anumite 
obligații de muncă. 
Astfel, este interzisă utilizarea muncii femeilor gravide, 
a femeilor care au născut de curând și a celor care 
alăptează la lucrări periculoase pentru securitatea sau 
sănătatea acestora. Iar în caz de evaluare a riscurilor 
profesionale se dovdește această stare de pericol, 
angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru 
ca să excludă acest fapt.  
 
Complementar, se prevede că femeile care au copii cu 
vârsta de până la 3 ani și care nu au posibilitatea să-și 
exercite obligațiile de muncă, sunt transferate la un alt 
loc de muncă cu menținerea salariului până copiii 
împlinesc vărsta de 3 ani.  
 
Data intrării în vigoare: 25.08.2017    
 
Textul Legii:   
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=371057  

  
 


