BULETIN JURIDIC LUNAR
Legea nr. 4 din 08.02.2018
pentru modificarea și
completarea Codului muncii
al Republicii Moldova nr.
154/2003
Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

MARTIE, 2018
Legea nr. 4/2018 intervine cu unele modificări și
completări la Codul muncii al Republicii Moldova, în
partea ce ține de suspendarea contractului individual de
muncă prin acordul părților și la inițiativa salariatului.
Potrivit modificărilor, îngrijirea copilului cu dizabilități
nu mai reprezintă temei de suspendare a contractului
individual de muncă prin acordul părților, întrucât la
articolul 77, litera e) a fost abrogată.
În articolul 78 alineatul (1) litera b), cuvintele „un an”
se înlocuiesc cu cuvintele „doi ani”. Ceea ce înseamnă
că contractul individual de muncă nu mai poate fi
suspendat la inițiativa salariatului în caz de concediu
pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu
durata de până la un an, ci cu o durată de până la doi.
De-asemenea, alineatul (1) al articolului 78 este
completat cu litera b1) – ceea ce vrea să spună că
concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu
durata de până la doi ani este inclus ca temei de
suspendare a contractului de muncă la inițiativa
salariatului.
Data intrării în vigoare: 02.03.2018
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=374506

Legea nr. 22 din 23.02.2018
privind exercitarea unor
activități necalificate cu
caracter ocazional
desfășurate de zilieri
Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

Legea nr. 22/2018 reglementează modul în care zilierii
pot exercita activități necalificate cu caracter ocazional
și este destinată beneficiarilor de lucrări în agricultură
(întreprinderilor sau organizațiilor cu statut de persoană
juridică ori fizică, indiferent de tipul de proprietate și
forma juridică de organizare).
Potrivit Legii, prin „zilier” se are în vedere orice
persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova,
cetățean străin sau apatrid, care are capacitatea de
muncă și care exercită, contra unei remunerații,
activități necalificate cu caracter ocazional pentru un
beneficiar.
Raportul dintre zilier și beneficiar se stabilește prin
acordul de voință al părților, fără încheierea în formă

scrisă a unui contract individual de muncă. Cu toate
acestea, beneficiarilor le este interzis orice tratament
discriminatoriu pe criterii de rasă, culoare, naționalitate,
origine etnică sau socială sau socială, limbă, religie sau
convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, infectare cu
HIV/SIDA, opinie apartenență politică, sindicală sau
orice alt criteriu similar.
De-asemenea, Legea stabilește că durata zilnică de
muncă de către un zilier nu poate depăși 8 ore.
Persoanele cu vârsta de la 16 la 18 ani pot lucra 7 ore,
iar persoanele cu vârsta de la 15 la 16 ani – 5 ore. În
privința persoanelor cu vârsta de la 15 la 16 ani, acestea
pot exercita activități necalificate cu caracter ocazional
în calitate de zilieri numai cu acordul în scris al părințlor
sau al reprezentanților săi legali dacă, în consecință, nu
le va pune în pericol sănătatea, dezvoltarea, instruirea și
pregătirea profesională. Acestora le este interzis și
munca pe timp de noapte, de altfel.
Beneficiarii sunt obligați să înregistreze toți zilierii în
Registrul de evidență în pagini distincte, în ordine
cronologică (modelul este prevăzut în Anexa nr. 1 a
Legii). La fel, aceștia trebuie să prezinte, până la data de
15 a fiecărei luni, inspecției teritoriale de muncă în a
carei rază de competență este amplasat un extras din
Registru cu datele din luna precedentă. Conținutul
înregistrărilor se prezintă pe suport de hârtie sau în
format electronic în conformitate cu prevederile Legii
nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul
electronic.
Plata impozitului pe venit se face de către beneficiar în
conformitate cu prevederile Codului fiscal. În privința
asigurării sociale, nu se calculează careva contribuții.
Zilierul este obligat de a se încadra în sistemul public de
asigurări sociale obligatorii pe bază de contract
individual, încheiat cu Casa Națională de Asigurări
Sociale.
La fel, din veniturile obținute din activitatea exercitată
zilierului nu i se rețin prime de asigurare obligatorie de
asistență medicală în formă de contribuție procentuală.
Acesta are obligația de a se încadra în sistemul asigurării
obligatorii de asistență medicală conform actelor
normative în vigoare.
Beneficiarii urmează să fie atenți la respectarea
condițiile de exercitare a activității zilierilor, la modul în
care gestionează Registrul de evidență și la remunerația

zilierului. Or, aceștia pot răspunde contravențional.
Constatarea contravențiilor se face de către
Inspectoratul de Stat al Muncii și/sau Serviciul Fiscal de
Stat.
Data intrării în vigoare: 02.09.2018
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374508
Hotărârea Curții
Constituționale nr. 39 din
14.12.2017 privind excepția
de neconstituționalitate a
articolelor 15 alin. (2) lit. d) și
38 alin. (4) lit. f) din Codul de
executare al Republicii
Moldova

La data de 22 februarie 2017, Colegiul civil al Curții de
Apel Chișinău (Ana Panov, Maria Moraru, Valeriu
Efros) a depus la Curtea Constituțională excepția de
neconstituționalitate, ridicată de av. Aureliu Scorțescu,
prin care s-a pretins că dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. d)
și art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare contravin
articolelor 1 alin. (3), 46 alin. (1) și (2) și 54 alin. (1) din
Constituție.

Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul
acesteia consideră că prevederile art. 15 alin. (2) lit. d)
din Codul de executare, potrivit cărora instanța de
judecată prezintă din oficiu titlu executoriu spre
executare în princinile ce țin de urmărirea pensiei de
întreținere, obligă debitorul să execute hotărârea
judecătorească
prin
intermediul
executorului
judecătoresc, fiind privat de posibilitatea să o execute în
mod benevol.
În același timp, dispozițiile art. 38 alin. (4) lit. f) din
Codul de executare, care reglementează cuantumul
onorariului executorilor judecătorești, obligă debitorul
să achite onorariul executorului judecătoresc chiar dacă
ultimul nu întreprinde niciun fel de acțiuni în vederea
executării documentului executoriu. În asemenea
situație, potrivit autorului excepției, debitorul este de
fapt deposedat de proprietatea sa. Or, creditorul are
dreptul să depună, de sine stătător, titlu executoriu către
executorul judecătoresc spre executare silită în cazul în
care debitorul nu execută benevol hotărârea
judecătorească.
Potrivit autorului excepției, dispozițiile legale contestate
sunt contrare prevederilor art. 46 alin. (1) și 54 alin. (1)
din Constituție.
În rezultat, Curtea Constituțională a subliniat că
prevederile art. 38 alin. (4) lit. f) din Codul de executare
sunt aplicabile doar procedurilor de executare silită.

Curtea a reținut că executorul judecătoresc nu decide în
mod arbitrar asupra modului, termenului și cuantumului
onorariului încasat, acesta fiind prevăzut de legislație.
Prin urmare, acesta este recunoscut constituțional.
În privința articolului 15 alineatul (2) litera d) din Codul
de executare, Curtea a reținut că transmiterea automată
a titlului executoriu spre executare silită antrenează plăți
suplimentare, care nu ar fi achitate în cazul existenței
posibilității executării benevole. Astfel, această situație
constituie o sarcină excesivă, care afectează patrimoniul
debitorului, fapt care aduce atingere dreptului său de
proprietate, garantat de articolul 46 alin. (1) din
Constituție. În rezultat, acesta este declarat
neconstituțional.
Data intrării în vigoare: 14.12.2017
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374520
Hotărârea de Guvern nr. 160
din 21.02.2018 cu privire la
aprobarea Programului de
promovare a economiei
„verzi” în Republica Moldova
pentru anii 2018-2020 și a
Planului de acțiuni pentru
implementarea acestuia
Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

Prin Hotărârea nr. 160/2018, Guvernul Republicii
Moldova aprobă Programul de promovare a economiei
„verzi” pentru anii 2018-2020 și Planul de acțiuni
pentru implementarea acestuia.
„Înverzirea” economiei este un principiu nou de
creștere pentru Republica Moldova și un generator de
oportunități economice majore (locuri de muncă, spre
exemplu).
Scopul Programului este de a promova implementarea
principiilor economiei „verzi” în Moldova în armonie
cu dezvoltarea sectoarele social-economice a țării,
precum: eficiența energetică și utilizarea surselor
regenerabile, ecologizarea întreprinderilor mici și
mijlocii, agricultură ecologică, transport durabil,
industrie (producerea mai pură și consumul durabil),
achiziții publice durabile, construcții, educație pentru
dezvoltarea durabilă.
Prin acest Program, Guvernul își propune promovarea
măsurilor de implementare a principiilor economiei
„verzi”, astfel încât 17% din consumul final brut de
energie să provină din surse regenerabile și eficiența
energetică să fie îmbunătățită cu 8,2%.
De-asemenea, Guvernul vrea să asigure ecologizarea a
circa 30% din întreprinderile mici și mijlocii prin suport

adecvat în implementarea principiilor economiei
„verzi”.
La fel, se urmărește ca până în anul 2020 să se asigure
promovarea agriculturii ecologice prin implementarea
principiilor economiei „verzi” și extinderea suprafeței
de teren agricol utilizat pentru agricultură ecologică cu
circa 20%.
Programul stabilește acțiunile ce urmează a fi
înterprinse, etapele și termenele de implementare,
responsabilii de implementare și costurile estimative.
Data intrării în vigoare: 02.03.2018
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=374523
Hotărârea de Guvern nr. 178
din 26.02.2018 cu privire la
modificările și completările ce
se operează în unele hotărâri
ale Guvernului

Prin Hotărârea nr. 178/2018, Guvernul intervine cu
unele modificări și completări la Hotărârea nr. 474/1998
cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu
memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în
numerar.

Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

Punctul 61 este redat cu un nou conținut, și anume:
„61. Domeniile de implementare a tehnologiei transport
date
prin
rețele
fixe/mobile
(tehnologiile
GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii) la decontările
bănești în numerar se stabilesc de către Ministerul
Finanțelor, prioritare
fiind încasările/plățile din
activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane
fizice, jocurile de noroc, transportul rutier de persoane
în regim de taxi, comerțul cu amănuntul al produselor
petroliere principale și al gazelor lichefiate și din alte
activități de comerț.
Termenele-limită în care unitățile structurale din
domeniile vizate vor implementa mașini de casă și de
control cu memorie fiscală și conexiune
GSM/GPRS/EDGE sau alte tehnologii se aprobă de
către Comisia interdepartamentală pentru mașinile de
casă și control.”
La Anexa nr. 4, punctul 2 este completat cu următoarea
noțiunea:
„declarație de conformitate – asigurare scrisă, bazată pe
o decizie luată în urma unei evaluări, prin care
producătorul sau reprezentantul său autorizat confirmă
că produsul corespunde cerințelor tehnice specifice”.

La punctul 7, cuvintele „se aprobă de către Guvernul
Republicii Moldova” se înlocuiesc cu cuvintele „se
stabilește de către Ministerul Finanțelor”. Iar la punctul
71, cuvintele „fără emiterea unei hotărâri de Guvern” se
substituie cu cuvintele „prin actualizarea ordinului emis
de către ministrul finanțelor”.
Data intrării în vigoare: 02.03.2018
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374525
Hotărârea Comitetului
executiv al Băncii Naționale a
Moldovei nr. 29 din
13.02.2018 cu privire la
aprobarea Regulamentului
privind condițiile și modul de
efectuare a operațiunilor
valutare
Monitorul Oficial nr. 68-76 din
02.03.2018

Prin Hotărârea nr. 29/2018, Comitetul executiv al BNM
aprobă Regulamentul privind condițiile și modul de
efectuare a operațiunilor valutare și, totodată, abrogă
Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a
operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de administrație al BNM nr. 8 din
28.01.2010.
Regulamentul stabilește următoarele:
Ø regulile de primire/efectuare de către rezidenți și
nerezidenți prin intermediul prestatorilor de
servicii
de
plată
rezidenți
a
plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor
valutare;
Ø regulile
de
primire/efectuare
a
plăților/transferurilor în cadrul operațiunilor
valutare ale prestatorilor;
Ø particularitățile aferente plăților/transferurilor în
cadrul
operațiunilor
valutare
supuse
notificării/autorizării;
Ø modul de efectuare a operațiunilor de schimb
valutar în Republica Moldova;
Ø particularitățile aferente documentelor care se
prezintă
la
prestatori
de
către
rezidenți/nerezidenți;
Ø condițiile aferente operațiunilor cu numerar în
valută străină și cecuri de călătorie în valută
străină în cadrul operațiunilor valutare ale unor
persoane juridice.
Data intrării în vigoare: 01.05.2018
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374570

Hotărârea de Guvern nr. 221
din 12.03.2018 pentru
modificarea și completarea
Regulamentului cu privire la
reținerea impozitului pe venit
din salariu și din alte plăți
efectuate de către angajator
în folosul angajatului,
precum și din plățile achitate
în folosul persoanelor fizice
care nu practică activitate de
întreprinzător pentru
serviciile prestate și/sau
efectuarea de lucrări
Monitorul Oficial nr. 84-93 din
16.03.2018

Prin Hotărârea nr. 221/2018, Guvernul modifică și
completează Regulamentul cu privire la reținerea
impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate
de către angajator în folosul persoanelor fizice care nu
practică activitate de întreprinzător pentru serviciile
prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 697/2014.
Punctul 8 este completat cu subpunctul 11), care este
redat cu următorul cuprins:
„11 valoarea tichetelor de masă, în partea în care aceasta
depășește valoarea nominală deductibilă stabilită la art.
4 alin. (1) din Legea nr. 166 din 21 septembrie 2017 cu
privire la tichetele de masă.”
Ceea ce vrea să spună că în componența facilităților
impozabile acordate angajatului de către angajator a
fost inclusă și valoarea tichetelor de masă, în partea în
care aceasta depășește 45 de lei.
Subpunctul 5), alineatul doi este redat într-un nou
cuprins, și-anume:
„în mărime de 0,0373% din baza valorică, pentru
fiecare bun dat în folosință, pentru fiecare zi de
folosință”.
Potrivit acestei modificări, cheltuielile angajatorului
pentru darea proprietății în folosință angajatului în
scopuri personale nu mai sunt determinate în funcție de
categoria de proprietate, ci sunt determinate în mărime
fixă (de 0,0373%) din baza valorică pentru fiecare bun
dat în folosință.
La punctul 481 (unde sunt prevăzute formulele de calcul
pentru determinarea sumei venitului îndreptat spre plată
și în scopul calculării corecte a impozitului pe venit ce
urmează a fi reținut din plățile sub formă de avans,
eliberării de bunuri materiale și altele) indicatorul K2
este redat cu următorul conținut:
„K2 – mărimea primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală”.
La fel, punctul 51 (care prevede că achitarea impozitelor
reținute la sursa de plată, precum și prezentarea către
Serviciul Fiscal de Stat și contribuabili a documentelor
privind plățile și/sau impozitele reținute se face potrivit
art. 92 din Codul fiscal) se completează cu un alineat
nou. Astfel, modelele formularelor dărilor de seamă
prin care se declară obligațiile aferente impozitului pe
venit reținut la sursa de plată, informația ce confirmă
veniturile achitate în folosul contribuabililor și
impozitul pe venit reținut, precum și modul de

completare a acestora se aprobă de către Ministerul
Finanțelor.
Complementar, anexele 1-5 sunt abrogate, însă
formularele-tip din acestea rămân aplicabile la
declararea obligațiilor fiscale pentru perioadele
anterioare anului 2018.
Data intrării în vigoare: 16.03.2018
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374685
Hotărârea de Guvern nr. 227
din 12.03.2018 pentru
aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de operare
cu tichetele de masă
Monitorul Oficial nr. 84-93 din
16.03.2017

Prin Hotărârea nr. 228/2018, Guvernul aprobă
Regulamentul cu privire la modul de operare cu
tichetele de masă.
Regulamentul se aplică următoarelor categorii de
subiecți:
Ø operatorilor care dețin licență pentru
desfășurarea activității de operare cu tichetele de
masă;
Ø angajatorilor care oferă tichete de masă
salariaților în condițiile Legii nr. 166/2017 cu
privire la tichetele de masă;
Ø unităților comerciale/de alimentație publică ce
prestează servicii de alimentație publică și/sau
vând produse alimentare.
Angajatorul este în drept să acorde salariaților o alocație
individuală de hrană sub formă de tichet de masă, însă
acesta nu are dreptul să oblige salariatul să beneficieze
de tichete de masă.
Tichetele sunt acordate în baza unui ordin semnat de
conducătorul unității. Acestea sunt valabile timp de 6
luni. Pentru tichetele de masă pe suport de hârtie
perioada de valabilitate începe de la data emiterii, iar
pentru cele pe suport electronic – de la data transferului
tichetului de masă.
Comenzile de achiziție de tichete transmise operatorilor
de către angajatori conțin cel puțin următoarele
informații:
Ø numele salariaților cărora li se atribuie tichetele;
Ø codul personal (IDNP) al fiecărui salariat în
cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie;

Ø numărul unic de identificare al suportului
electronic corespunzător fiecărui salariat în
cazul tichetelor de masă pe suport electronic;
Ø numărul de tichete de masă acordat pentru
fiecare salariat;
Ø valoarea nominală a tichetului de masă și
valoarea nominală totală a tichetelor de masă
acordate fiecărui salariat.
Comenzile de achiziție de suporturi electronice pentru
tichete de masă transmise operatorilor de către
angajatori conțin cel puțin numele și codul personal
(IDNP) corespunzător fiecărui salariat beneficiar.
Data intrării în vigoare: 16.03.2018
Textul Hotărârii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374691
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 55 din 02.03.2018
Monitorul Oficial nr. 84-93 din
16.03.2018

Ordinul prevede posibilitatea contribuabilului de a
beneficia de modificarea termenului de stingere a
obligației fiscale, în cazul lipsei temporare a
disponibilității bănești și în situația în care nu se află în
procedură de insolvabilitate/dizolvare, confirmată în
baza actului emis de Agenția Servicii Publice.
Procedura de modificare a termenului de stingere a
obligației fiscale se efectuează în strictă conformitate cu
prevederile art. 180 din Codul fiscal, inclusiv în baza
Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28 iulie
2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente
modificării termenului de stingere a obligației fiscale
prin amânare sau eșalonare.
Data intrării în vigoare: 16.03.2018
Textul Ordinului:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view
=doc&lang=1&id=374694

Legea nr. 27 din 01.03.2018
privind modificarea și
completarea unor acte
legislative

Legea intervine cu unele modificări și completări la
Legea nr. 160/2011 privind
reglementarea prin
autorizație a activității de întreprinzător și Legea nr.
166/2017 cu privire la tichetele de masă.

Monitorul Oficial nr. 105-107
din 27.03.2018

În Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin
autorizație a activității de întreprinzător, lista actelor
permisive eliberate de agenția Servicii Publice este
completată cu o poziție nouă cu următorul cuprins:

„131 Licență pentru activitatea de operare cu tichetele de
masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii
acestora.”
În ceea ce ține de Legea nr. 166/2017 cu privire la
tichetele de masă, se efectuează mai multe modificări și
completări. Pe tot cuprinsul ei, textul „Legea nr.
451/2001 privind reglementarea prin licențiere a
activității de întreprinzător se substituie cu textul „Legea
nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător”.
Articolul 9 este completat cu alineatele (6) și (7). Prin
urmare, operatorii care solicită licență pentru activitatea
de operare cu tichetele de masă pe suport electronic
trebuie să facă dovada faptului că dispun de un
ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna
funcționare a sistemului tichetelor de masă. Deasemenea, operatorii pot opta pentru obținerea licenței
pentru activitatea de operare cu tichetele de masă, fie
pentru emiterea de tichete de masă pe suport de hârtie,
fie pentru emiterea tichetelor pe ambele suporturi, fiind
obligați să îndeplinească măsurile de securitate aferente
fiecărui suport pentru care solicită licență.
Data intrării în vigoare: 27.03.2018
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374778
Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu
privire la organizațiile de
creditare nebancară
Monitorul Oficial nr. 108-112
din 30.03.2018

A fost adoptată noua Lege cu privire la organizațiile de
creditare nebancare. Aceasta urmărește dezvoltarea
sectorului de creditare nebancară și leasing financiar,
inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem,
sporirea accesului la resurse financiare al persoanelor
fizice și juridice.
Legea asigură condițiile de apărare a drepturilor și
intereselor legitime ale creditorilor, donatorilor,
clienților, precum și ale fondatorilor, asociaților și
acționarilor organizațiilor de creditare nebancare.
La fel, sunt pune în ordine particularitățile de construire
și de activitate a organizațiilor de creditare nebancară,
inclusiv genurile de activități profesionale de bază
permisive acestora. În particular, este prevăzută
procedura de eliberare a avizului prealabil înainte de
înregistrare în Registrul de stat a persoanelor juridice șu
ulterior înregistrarea în Registrul organizațiilor de

creditare nebancară autorizate ținut de către Comisia
Națională a Pieței Financiare.
O altă prevedere se referă la stabilirea cerinței minime
de capital social și capital propriu. Astfel, organizațiile
de profil vor fi obligate să dețină și să mențină capitalul
propriu, la orice dată, în mărime minimă de 5 % în raport
cu valoarea activelor.
De asemenea, proiectul stabiles1te exigențele față de
administratori, precum și obligarea efectuării auditului
situațiilor financiare anuale de către societatea de audit
sau auditorul întreprinzător individual pentru
organizațiile de creditare nebancară a căror valoare de
bilanț a activelor la finele anului de gestiune depășește
25 milioane de lei.
Totodată, la data intrării în vigoare a legii, se abrogă
Legea nr. 280/2004 cu privire la organizațiile de
microfinanțare.
Data intrării în vigoare: 01.10.2018
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374785
Hotărârea Curții
Constituționale nr. 2 din
30.01.2018 privind excepția de
neconstituționalitate a unor
prevederi din art. 10 pct. 4 din
Legea nr. 845-XII din 3
ianuarie 1992 cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi
Monitorul Oficial nr. 108-112
din 30.03.2018

La data de 30 noiembrie 2017, judecătorul Mihai
Murguleț (Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani) a
depus la Curtea Constituțională excepția de
neconstituționalitate a sintagmei „activității fără licență”
din pct. 4 al art. 10 din Legea nr. 845-XII din 03 ianuarie
1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, ridicată
de avocatul Alexandru Tănase.
Autorul excepției e neconstituționalitate pretinde că
prevederile contestate, potrivit cărora desfășurarea
activității de întreprinzător fără licență se sancționează
cu amendă în mărimea venitului brut obținut sunt
contrare articolelor 1 alin. (3), 21, 23 și 46 din
Constituție.
În motivare, autorul menționează că art. 10 pct. 4 din
Legea nr. 845/1992 prevede răspunderea pentru
desfășurarea activității de întreprinzător fără licență,
implicit a activității de transport rutier de mărfuri contra
cost, deși, aceeași faptă este susceptibilă de răspundere
și în baza art. 197 alin. (3) din Codul contravențional (în
redacția de până la intrarea în vigoare a Legii nr.

295/2017). La fel, este relevat faptul că persoana
juridică urmează să fie trasă la răspundere în baza
Codului cotravențional, care este o lege adoptată ulterior
și care stabilește o sancțiune mai blândă.
Curtea Constituțională reținut că prevederile legale nu
sunt redactate cu suficiență precizie, în așa fel încât să
permită oricărei persoană să își corecteze conduita și să
fie capabilă, cu consiliere adecvată, să prevadă, într-o
măsură rezonabilă, consecințele care pot apărea din
acestea. Astfel, prevederile contestate includ
incertitudine juridică, fiind astfel contrare și articolelor
1 alin. (3) și 23 alin. (2) din Constituție.
În consecință, textele „activității fără licență” și
„amendă în mărimea venitului brut” din articolul 10
punctul 4 din Legea nr. 845/1992 cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi sunt declarate
neconstituționale.
Data intrării în vigoare: 30.01.2018
Textul Legii:
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=do
c&lang=1&id=374800

