
 Noutati legislative pentru business - 05.06.2010 - 15.06.2010 
O parte din prioritatile legislative ale Agendei Nationale de Business capata tot mai multa 
proemeninta pe agenda oficialilor. Totodata, am remarcat o serie de articole de presa care au pus 
accent pe optimizari ale legislatiei, asteptate ale mediului de business: 

1. Agenţii economici vor putea fi scutiţi de plata unor amenzi „nejustificate" 

2. Compania Südzucker Moldova pledează pentru menţinerea cotei reduse a TVA la zahăr. 

3. Micul business: „Este nevoie de foarte mult curaj, îndrăzneală şi nervi tari” 

4. Cum ar putea băncile moldoveneşti să ofere dobânzi mai mici la creditele acordate? 

5. La Ministerul Economiei au fost dezbătute mai multe subiecte pentru mediul de afaceri din 
RM 

6. La anul statul vrea să impoziteze şi cheltuielile 

1. Proiectul Hotărîrii Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de 
indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare 

Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi a preţului pe 
unitatea de măsură la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de agenţii economici 
consumatorilor, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite 
compararea cu uşurinţă a preţurilor. 

2. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor de activitate a echipajelor 
vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi utilizarea aparatelor de control a activităţii 
acestora 

Prezenta Lege stabileşte cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele 
şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier 
antrenate în trafic internaţional, precum şi utilizarea aparatelor de control a perioadelor de 
conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto ce fac obiectul Acordului 
European privind activitatea echipajelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele 
(A.E.T.R) 

3. Lege pentru completarea Codului fiscal, nr.1163-XIII din 24.04.1997, art. 1011 

Prin acest proiect se propune ca începind cu 1 ianuarie 2010 persoanele fizice nerezidente sa 
dispuna de dreptul la restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru marfurile procurate in 
magazinele nationale cu conditia scoaterii acestora de pe teritoriul Republicii Moldova. 
Restituirea taxei va fi in cuantumul cotelor stabilite in articolul 96 din Codul fiscal si anume la 
cota standard de 20% si la cota redusa de 8%. 

4. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi 
întreprinderi, nr.845-XII din 03.01.1992, art. 10 

Prevederile stipulate în punctul 5, articolul 10 din Legea cu privire la antreprenoriat şi 
intreprinderi şi anume restrictiile de 1000 de lei pentru fiecare tranzactie şi achitarile la o suma 
mai mare de 10000 de lei lunar in numerar pentru impozitele si taxele administrate de Serviciul 
Vamal s-au dovedit a fi un impediment în desfasurarea afacerilor.  

Prin urmare, organizatiile si intreprinderile din tara la moment intimpină o adevarata bariera in 



extinderea si dezvoltarea activitatii comerciale. 

5. Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), art. 10 

Legea nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi dispune că 
veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei, rentabilităţii, 
adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, 
nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, 
precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri se percep la bugetul de stat 
prin decizia adoptată de Serviciul Control Financiar şi Revizie din subordinea Ministerului 
Finanţelor sau de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. 
 


