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Buletinul noutăților legislative în domeniul 
activității de business 
  
1. Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 590-XIII din 22 septembrie 1995 cu privire la standardizare. Acest 
proiect de lege este elaborat în scopul realizării recomandărilor experţilor Comisiei Europene, în 
contextul negocierilor cu UE pe marginea Acordului de Liber Schimb Aprofundat şi 
Comprehensiv, în partea ce ţine de ajustarea cadrului legal aplicabil activităţii de standardizare 
cu practica europeană, contribuind la consolidarea capacităţilor şi atribuţiilor Organismului 
naţional de standardizare, care urmează a fi reorganizat în instituţie publică. Poate fi accesat pe 
pagina web a Ministerului Economiei și Comerțului la adresa: 
http://www.mec.gov.md/node/2542 
 
2. Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind 
clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii”. Scopul elaborării proiectului în 
cauză este dezvoltarea cadrului legal în domeniul protecţiei consumatorilor prin stabilirea 
cerinţelor legale privind interzicerea clauzelor contractuale abuzive, care pot crea dezechilibru 
între drepturile şi atribuţiile părţilor în detrimentul consumatorilor. Poate fi accesat la următoarea 
adresă: http://www.mec.gov.md/node/2533 
 
3. În contextul facilitării importului de tractoare şi autovehicule cu destinaţie specială cum 
ar fi ambulanţele, maşinile pentru stingerea incendiilor, macaralele etc. Ministerul 
Economiei a elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative, şi anume a 
Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-
XIV din 20 iulie 2000 şi Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. 
Drept urmare, unul din obiectivele urmărite prin elaborarea şi promovarea proiectului respectiv 
este de a facilita crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor şi stimularea 
investiţiilor în sectorul agroalimentar, obiectiv prevăzut şi în Planul de activitate al Guvernului 
pentru anii 2011 – 2014. 
Proiectul poate fi accesat la adresa: http://www.mec.gov.md/node/2532 
 
4. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.l540-XIII din 25 februarie 
1998 privind plata pentru poluarea mediului. În scopul găsirii unei soluţii optime în modul de 
percepere a taxelor ecologice stabilite anterior şi soluţionarea dificultăţilor ce au apărut în 
procesul de achitare a taxelor menţionate, Ministerul Economiei prezintă spre examinare 
proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.l540-XIII din 25 februarie 1998 
privind plata pentru poluarea mediului. Proiectul poate fi accesat la 
http://www.mec.gov.md/node/2531 
 
5. REGLEMENTAREA TEHNICĂ „Carne – materie primă. Producerea, importul şi 
comercializarea". Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe obligatorii de calitate, 
siguranţă alimentară, de prezentare, etichetare şi informare a consumatorului care trebuie 
respectate la producerea, importul şi/sau comercializarea cărnii speciilor de animale în calitate de 
materie primă pentru industria produselor din carne şi comercializarea pentru consum, provenite 
atât din producţia internă, cât şi din import. Poate fi accesată la adresa: 
http://www.maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=49&id=13923 



 
6. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor 
pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide în plante şi produse de origine vegetală. 
Proiectul de hotărâre este elaborat în conformitate cu Planul naţional de armonizare a legislaţiei, 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1345 din 24 noiembrie 2006 „Privind armonizarea 
legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial, 2006, nr. 189-
192).Poate fi accesată la adresa: http://www.maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=49&id=13928 
 
7. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de Lege cu privire la 
protecţia plantelor şi carantina fitosanitară. Prezentul proiect de lege este elaborat în scopul 
acomodării legislaţiei fitosanitare naţionale la cea europeană şi optimizării funcţiilor instituţiei 
responsabile din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare. 
http://www.maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=49&id=13925 
 
8. Ordinul cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind încadrarea întreprinderilor 
(obiectelor) în  categorii după nivelul de impact asupra  aerului atmosferic. Poate fi accesat 
la adresa: http://www.mediu.gov.md/md/pcspp/ 
 
  
Noutăţi pentru business 
O parte din priorităţile legislative ale Agendei Naţionale de Business capătă tot mai multă 
proeminenţă pe agenda oficialilor. Totodată, am remarcat o serie de articole de presă care au pus 
accent pe optimizări ale legislaţiei, aşteptate ale mediului de business:  
1.       Ministerul Finanţelor a elaborat , proiectul  Hotărârii de Guvern „Cu privire la măsurile de 
realizare a prevederilor Convenţiei vamale (Convenţia TIR 1975).     
2.       Prognoza Ministerului Economiei: Până în anul 2014, PIB va creşte cu 21% cumulativ faţă 
de anul 2008  
3.       Zahărul nu se va mai scumpi 
4.       Polonia va acorda Moldovei asistență tehnică în toate domeniile de transport 
5.       În martie vor demara lucrări de reabilitare a drumurilor naționale Chișinău - Soroca și 
Chișinău - Hâncești  
6.       Producătorii autohtoni sunt cei care trebuie să lupte pentru recunoaşterea indicaţiilor 
geografice şi denumirilor de origine în cadrul UE 
7.       Italienii şi portughezii vor ajuta Moldova să repare drumurile cu banii BERD şi BEI   
8.       Ministerul Economiei și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova au dat startul 
unui parteneriat strategic  
9.       Vicepremierul Valeriu Lazăr discută cu BERD posibilitatea implicării experţilor BERD în 
dezvoltarea cadrului normativ în domeniul Parteneriatului Public - Privat 
10.   Ministerul Finanţelor a elaborat materialele necesare privind Proiectul Hotărârii de Guvern 
,,Pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului colegial al Serviciului Vamal”  
  

1. http://minfin.md/ro/newsitem/644 
 

Ministerul Finanţelor a elaborat , proiectul  Hotărârii de Guvern „Cu privire la măsurile 
de realizare a prevederilor Convenţiei vamale  Convenţia TIR 1975  
Ministerul Finanţelor a elaborat şi prezintă spre avizare Ministerului Economiei, Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto 
din Moldova (AITA), Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Moldova, proiectul  Hotărârii 
de Guvern „Cu privire la măsurile de realizare a prevederilor Convenţiei vamale privind 
transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR (Convenţia TIR 1975). Obiecţiile 
şi propunerile la proiectul de hotărâre urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor până la 
data de 1 martie curent.  



  
2. http://mec.gov.md/node/2543 
 

Prognoza Ministerului Economiei: Până în anul 2014, PIB va creşte cu 21% cumulativ faţă 
de anul 2008 
Prognoza Ministerului Economiei: Până în anul 2014, PIB va creşte cu 21% cumulativ faţă de 
anul 2008, ultimul de înaintea crizei. Trecerea de la modelul economic bazat pe remitenţe şi 
consum la paradigma dezvoltării economice bazate pe investiţii şi export este prioritatea 
Ministerului Economiei în următorii trei ani, a declarat viceprim-ministrul Valeriu Lazăr în 
cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al Ministerului Economiei. 
  

3. http://www.maia.gov.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=14222 
 

Zahărul nu se va mai scumpi 
Consiliul pe filiera « Produsului de sfeclă de zahăr, zahăr şi produse procesate » s-a întrunit în 
sala de şedinţe a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare unde a fost  pusă în discuţie 
situaţia privind asigurarea pieţei interne cu necesarul de zahăr. Producătorii de zahar au decis să 
suspende exporturile pentru a preveni o criză pe piaţă şi pentru a stopa creşterea în continuare a 
preţurilor la acest produs. Discuţiile au durat destul de mult, însă la capătul acestora s-a 
demonstrat că piaţa prin actorii săi  are suficiente capacităţi pentru a găsi soluţii în vederea 
prevenirii situaţiilor de criză şi pentru a se evita  implicarea factorului administrativ.  
  

4. http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3Ap
olonia-va-acorda-asisten-tehnic-in-toate-domeniile-ministerului-transporturilor-i-
infrastructurii-drumurilor&catid=1%3Alatest-news&Itemid=116&lang=ro 

 
Polonia va acorda Moldovei asistenţă tehnică în toate domeniile de transport 
La 15 februarie 2011, Boris Gherasim viceministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, 
a participat la o ,,Masa rotundă,, organizată de Ambasada Republicii Polonia la Chișinău. Scopul 
ședinței este extinderea colaborării între Polonia și Moldova în domeniul transporturilor. Din 
partea ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor au participat specialiști din 
domeniul transportului auto, transport aerian, transport feroviar și drumuri auto. La finalul 
discuțiilor părțile au convenit să se întrunească în luna martie pentru a continua dialogul cu 
privire la implementarea celor expuse. Ședința a fost organizată de către ambasadă în comun cu 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova. 
  

5. http://www.mtid.gov.md/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Ai
n-martie-vor-demara-lucrri-dereabilitare-a-drumurilor-naionale-chiinu-soroca-i-chiinu-
hanceti&catid=1%3Alatest-news&Itemid=116&lang=ro 

 
În martie vor demara lucrări de reabilitare a drumurilor naţionale Chişinău – Soroca şi 
Chişinău - Hânceşti 
Administrația de Stat a Drumurilor  a semnat pe data de 18 februarie 2011, trei contracte  pentru 
execuția lucrărilor de reabilitare a drumurilor naționale  M2 Chișinău – Soroca și R3 Chișinău – 
Hâncești. Primul și al doilea contract estimate la  circa 272 mln de lei  au fost încheiate cu 
reprezentanții consorțiului italian TOTO Construzioni Generali și Taddei care prevede execuția 
lucrărilor de reconstrucție  a drumului național Chișinău  - Soroca și anume circa 29  de km  pe 
sectoarele de drum pe traseul Chișinău – Peresecina și respectiv 17 km,  Peresecina intersecție cu 
Soroca,  finanțarea din tranșa a doua a creditelor Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare 
(BERD) și Băncii Europene de Investiții. Cel de-al treilea contract  a fost semnat cu 
reprezentantul consorțiului portughez  Construcoes Gabriel AS Couto, Empresa de Construcoes  
Amadio Carvalho SA și Rosas Construtores SA și vizează  reabilitarea  a  încă 8 km care este 



continuarea porțiunii de drum de pe traseul Chișinău –Hâncești finanțarea de circa 126 milioane 
de lei este asigurată de BEI. 
  

6. http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=3220 
 

Producătorii autohtoni sunt cei care trebuie să lupte pentru recunoaşterea indicaţiilor 
geografice şi denumirilor de origine în cadrul UE 
Semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la 
protecţia indicaţiilor geografice pentru produsele agricole şi alimentare este inevitabilă şi ţine de 
succesul Acordului de asociere RM-UE. Până atunci, autorităţile trebuie să pregătească şi să 
instruiască agenţii economici, care vor trebui să facă faţă noilor rigori la înregistrarea produselor 
lor. 
  

7. http://aita.md/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=909&Source=http%3A%2F%
2Faita.md%2FLists%2FAnnouncements%2FAllItems.aspx  

 
Italienii şi portughezii vor ajuta Moldova să repare drumurile cu banii BERD şi BEI 
Administraţia de Stat a Drumurilor a semnat vineri contracte cu companiile italiene "Toto 
Construzioni Generali" şi "Taddei" şi cu companiile portugheze "Gabriel AS Couto" şi "Rosas 
Construtores" privind efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor naţionale M2 Chişinău-
Soroca şi R3 Chişinău-Hânceşti. Ministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor, Anatol 
Şalaru, a spus la ceremonia de semnare că valoarea lucrărilor este estimată la 400 mil. lei. Cu 
aceşti bani vor fi reperate trei porţiuni de drum cu o lungime de 54 km. Lucrările vor demara pe 
21 martie şi se vor încheia în septembrie 2012. 
  

8. http://mec.gov.md/node/2555 
 

Ministerul Economiei și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova au dat startul 
unui parteneriat strategic 
Ministerul Economiei și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova au dat startul unui 
parteneriat strategic. Subiectele acestui parteneriat au fost discutate în cadrul întâlnirii dintre 
Valeriu Lazăr, Ministrul Economiei și Asif J. Chaudhry, Ambasadorul Statelor Unite în 
Republica Moldova. „Știind capacitățile profesionale ale specialiștilor Ambasadei, precum și 
deschiderea lor pentru transferul de experiență, putem, printr-un efort comun, să creăm un 
mecanism lucrativ și eficient de expertizare a acțiunilor noastre, orientate către implementarea 
reformelor strategice pe care ni le-am propus”, a menționat Valeriu Lazăr. Concomitent, pentru a 
susține Ministerul Economiei în procesul de implementare a programelor de eficientizare 
energetică, a fost decisă formarea unui grup de lucru, scopul căruia este de a examina 
posibilitatea construcţiei unei centrale electrice cu termoficare, proiect iniţiat de compania „TEC 
Power”, care presupne o investiție de circa 120 mln USD. De asemenea, reprezentanţii 
Ambasadei SUA au fost invitaţi să participe în cadrul misiunii comune pe domeniul energeticii a 
partenerilor de dezvoltare sub egida Direcției Generale pentru Energetică și Transport a Comisiei 
Europene, care va avea loc în perioada 3-4 martie 2011. 
  
9.       http://mec.gov.md/node/2554  
Vicepremierul Valeriu Lazăr discută cu BERD posibilitatea implicării experţilor BERD în 
dezvoltarea cadrului normativ în domeniul Parteneriatului Public - Privat 
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, a solicitat aportul BERD la dezvoltarea proiectelor de 
interconexiune a sistemelor energetice din Moldova şi din România, respectiv din Uniunea 
Europeană. În prezent, este în proces de elaborare studiul de fezabilitate al obiectului. Un grup 
de lucru mixt deja a selectat traseul estimativ al gazoductului cu lungimea totală de 40 km, dintre 
care 31 km pe teritoriul României şi 9 km pe teritoriul Republicii Moldova. Părţile au examinat 



şi posibilitatea implicării experţilor BERD în dezvoltarea cadrului normativ în domeniul 
Parteneriatului Public - Privat, în special în contextul proiectelor desfăşurate de ÎS Aeroportul 
Internaţional Chişinău, cu sprijinul financiar al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare. 
  
10.   http://minfin.md/ro/newsitem/645  
Ministerul Finanţelor a elaborat materialele necesare privind Proiectul Hotărârii de 
Guvern ,,Pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului colegial al Serviciului 
Vamal” 
Ministerul Finanţelor a elaborat şi remite spre avizare Ministerului Economiei şi Ministerului 
Justiţiei materialele necesare privind Proiectul Hotărârii de Guvern ,,Pentru abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr.682 din 18 iunie 2007” ,,Pentru aprobarea componenţei nominale a Consiliului 
colegial al Serviciului Vamal”. Proiectele le puteţi găsi pe site-ul Ministerului Finanţelor. 
Obiecţiile şi propunerile la proiectul de hotărâre urmează a fi prezentate Ministerului Finanţelor 
până la data de 1 martie curent.  
 


