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Noutăţi legislative şi alte ştiri relevante

În perioada 1 – 30 iunie 2017, echipa IDIS "Viitorul"/ANB a continuat să monitorizeze
implementarea propunerilor incluse în Agenda Naţională de Business. Acest buletin este
structurat în două secţiuni: prima conţine monitorizarea modificărilor legislative şi a noutăţilor
privind implementarea priorităţilor stabilite în Agenda Naţională de Business, iar a doua
conţine alte noutăţi de interes pentru mediul de afaceri.

Chișinău, 2017
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1. Noutăţi relevante pentru implementarea Agendei Naţionale
de Business
1.1. Proiectul de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative privind
reglementarea
prin
autorizare
a
activității de întreprinzător
La ședința din 12 iunie 2017 a fost înaintat și
aprobat proiectul de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător, în baza căreia se impune inițierea și
desfășurarea unui proces amplu de revizuire și optimizare a întreg ului
spectru de licențe și acte permisive pentru desfășurarea activității de
întreprinzător, având scopul de a scădea povara existentă pentru mediul de
afaceri, dar și de a eficientiza cheltuielile și efortul în procesul de
reglementare prin acte permisive, inclusiv licențe.
În urma analizei întregului sistem de acte permisive, realizate de Ministerul
Economiei cu suportul experților din cadrul Băncii Mondiale și implicarea
parțială a reprezentanților mediului de afaceri, au fost depistate următoarele
probleme:
- În jur de 95% din actele permisive existente nu se racordează cu cel
puțin un principiu de reglementare a activității de întreprinzător (număr
exagerat și nejustificat de documente necesare pentru obținerea actelor,
reglementarea cheltuielilor pentru obținerea actelor este netransparentă,
cerințele și procedurile pentru anumite acte nu se regăsesc în cadrul de
reglementare și Monitorul Oficial, unele acte sunt mai puțin necesare);
- Reglementarea neclară a procedurii de acceptare/refuz a cererii de
eliberare a actelor permisive;
- Nomenclatorul actelor este incomplet, unele actele fiind cu caracter
confirmativ, dar nu permisiv, unele au fost practic legalizate doar în baza
includerii în legea nr.160/2011.
Astfel, în vederea soluționării problemelor și disc repanțelor relevate,
Guvernul vine să propună prin proiectul de lege în cauză proiectul noului
Nomenclator al actelor permisive divizat în trei compartimente:
- Autorizații (acte permisive ce se referă la acordarea anumitor drepturi de
activitate și la atestarea întrunirii anumitor condiții de către agentul
economic);
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- Certificate (acte permisive ce se referă la conformitatea bunurilor și/sau
serviciilor);
- Licențe.
Corespunzător, se propune completarea Legii nr. 160 din 2011:
- Cu un capitol separat pentru activitatea de licențiere, cu abrogarea legii
nr. 451 din 2001;
- Dezvoltarea procedurii aprobării tacite cu implicarea MAI și
sancționarea funcționarilor care admit aprobarea tacită sau abuzează la
faza depunerii cererii pentru at permisiv;
- Se abrogă dreptul autorității emitente de a respinge cererea, se instituie
mecanismul de suspendare a termenului de emitere dacă la cerere nu au
fost anexate toate documentele necesare;
- Sunt efectuate clarificări și rectificări privind temeiul și modul de
suspendare/retragere a actului permisiv;
- Se clarifică modul de efectuare a controlului de stat la emiterea actului
permisiv sau pentru verificarea respectării condițiilor de autorizare;
- Se clarifică cele trei categorii de acte permisive (autorizații, licențe și
certificate) și ce acte nu intră în aceste categorii;
- Se propune un nou Nomenclator, diferit ca formă și conținut. Aceste se
împarte în 3 Nomenclatoare conform categoriilor și este focusat mai
mult pe acte în sine decât pe autorități, cu indicarea costului, termenului
de valabilitate și autorității emitente, implicate direct sau indirect. Sunt
excluse 100 de acte permisive din actualul Nomenclator și sunt incluse
alte acte ce nu au fost incluse la timpul lor.
Importantă este și reglementarea mai completă a procedurilor și condițiilor
de acordare a actelor permisive, de asemenea și corelările necesare în tot
cadrul legislativ cu mecanismele, procedurile și principiile stabilite prin
Legea 160 din 2011.
Numărul total de acte permisive pentru inițierea desfășurarea activită ții de
întreprinzător în toate domeniile de activitate (inclusiv cele aferente) se
preconizează să scadă până la aproximativ 180 de acte (comparativ cu 400
existente în 2015).
Se propune eliminarea a cca 140 de acte (inclusiv 18 licențe), dintre care 90
vor avea impact direct asupra mediului de afaceri. Se estimează ca sectorul
privat să obțină anual economii în sumă de 43,6 milioane de lei, iar sectorul
public – 18,4 milioane de lei. Aceste costuri reprezintă economii de timp
pentru procesarea, întocmirea, transmiterea și gestionarea documentelor și
mai puțin costuri directe, costurile indirecte reale ar putea fi mai mari.
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Sectorul public va suferi anumite costuri ce ține de eliberarea a cca 1847
licențe anual, ce înseamnă încasări ratate de 6 milioane de lei. Ce ține de
eliberarea altor acte, sumele colectate sunt nesemnificative, costul lor fiind
de 2,8 milioane de lei.
În cazul aprobării și implementării proiectului propus, sectorul privat ar
avea costuri reduse cu 43,6 milioane de lei, iar sectorul public ar rata
încasări de 8,8 milioane de lei – majoritatea din eliberarea licențelor, în
schimb ar obține beneficii în materie de reducere a birocrației și
eficientizare a activității interne. Autoritățile emitente ar beneficia anual de
9,4 milioane de lei. În total s-ar obține o economie de 53,2 milioane de lei,
majoritar din reducerea costurilor de administrare.
Proiectul de lege în cauză va implica ulterior un proces amplu de revizuire
și modificare a actelor normative subordonate legilor propuse în prezentul
proiect, precum și efort suplimentar din partea autorităților implicate în
vederea revizuirii proceselor interne de administrare a proceselor și
documentelor pentru ajustare la rigorile unei platforme electronice unice
pentru Ghișeul unic.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_132.pdf

1.2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative privind excluderea dublării controalelor pe baza
acelorași criterii de risc și reducerea numărului organelor de
control a activității de întreprinzător
La ședința din 12 iunie 2017 a fost înaintat proiectul
de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative privind excluderea dublării controalelor pe
baza acelorași criterii de risc și reducerea numărului
organelor de control a activității de întreprinzător,
respectiv aducerea în concordanță a legislației ce
reglementează activitatea de control a entităților ce urmează să facă parte
din Agenția pentru Supraveghere Tehnică și Inspectoratul pentru Protecția
Mediului ce vor fi create. De asemenea, sunt revizuite prevederilor Codului
contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008 pentru delimitarea clară a
competențelor de constatare a contravențiilor în domeniile aferente și
aplicare a sancțiunilor.
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Scopul proiectului dat este modificarea și completarea unor acte legislative
pentru determinarea atribuțiilor ce revin noilor inspe ctorate:
- Pentru Agenția de Supraveghere Tehnică – controlul de stat în domeniul
siguranței obiectelor industriale periculoase, construcțiilor și urbanismului,
geodeziei și cartografierii siguranței antiincendiare și protecției civile,
supravegherii pieței privind materialele de construcție și utilajele/obiectele
industriale periculoase, geodeziei și cartografiei, precum și al siguranței
ocupaționale;
- Pentru Inspectoratul pentru Protecția Mediului – controlul de stat în
domeniul protecției mediului, resurselor forestiere, piscicole, acvatice,
solului, utilizării subsolului și resurselor naturale, precum și al siguranței
ocupaționale.
Prevederile proiectului vor crea un cadru legislativ corespunzător pentru
aplicarea uniformă a normelor ce reglementează procedura de efectuare a
controlului de către instituțiile cu atribuții de control și cu statut special, vor
asigura corectitudinea, coerența și consecvența controlului de stat,
recurgerea controlului în baza evaluării riscurilor, proporționalitatea și
oportunitatea privind durata și desfășurarea controlului, dreptul de
contestare a acțiunilor inspectorilor, evitarea conflictului de interese de
competență, eliminarea dublărilor și deficiențelor din cadrul controalelor,
reducerea poverii controalelor asupra mediului de afaceri etc.
Proiectul va fi definitivat de autor conform celor convenite în cadrul
şedinţei.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_123.pdf

1.3. Avizul
asupra
amendamentelor
la
proiectul de lege pentru modificarea și
completarea unor acte legislative cu privire
la antreprenoriatul social
În cadrul ședinței Guvernului din 23 iunie 2017 a
fost prezentat și aprobat Avizul asupra
amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor
acte legislative (nr. 510 din 23 decembrie 2016).
Guvernul nu susține proiectul prezentat în varianta propusă în temeiul
elementelor discriminatorii ale certificării categoriale a persoanelor social
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vulnerabile în activitatea de antreprenoriat social, precum și posibilelor
efectelor fiscale negative și consecințe negative asupra bugetului de stat în
urma acordării de facilități întreprinderilor sociale și/sau de inserție.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr03_119.pdf

1.4. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte
legislative privind reglementarea activității de control pus în
competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
(ANSA), Agenția pentru Supravegherea Pieței Produselor
Nealimentare (ASPPN) și a Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM)
La ședința din 12 iunie 2017 a fost
înaintat proiectul de lege pentru
modificarea și completarea unor acte
legislative privind reglementarea
activității de control pus în
competența Agenției Naționale pentru
Alim entelor
Siguranța
(ANSA),
Agenția pentru Supravegherea Pieței
Produselor Nealimentare (ASPPN) și a Inspectoratului de Stat al Muncii
(ISM).
Scopul proiectului de lege este crearea cadrului legislativ pentru realizarea
de către ANSA, ASPPN și a ISM a noilor atribuții date în competența lor
prin Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, și anume:
- Pentru ANSA – controlul de stat în domeniul producerii și circulației
vinului și produselor alcoolice, protecției consumatorilor în domeniul
alimentar, siguranței ocupaționale și al respectării condițiilor de licențiere
conform domeniului aferent;
- Pentru ASPPN – pentru delimitarea clară competențelor de
supraveghere a pieței doar în partea produselor nealimentare, nu și în partea
ce se referă la produsele alimentare, preluarea competențelor de
supraveghere și control al conformității tuturor serviciilor, inclusiv
serviciilor turistice; precum și competențe de supraveghere și control în
domeniul siguranței ocupaționale;
8
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- Pentru ISM – în competența acestei autorități rămân doar com petențele
de control ale respectării prevederilor legale referitoare la raporturile de
muncă, cele privind siguranța ocupațională (siguranța și sănătatea muncii)
fiind distribuite altor organe – ANSA, ASPPN și Inspectoratului pentru
Supraveghere Tehnică (IST), Agenției Navale (AN), Autorității Aeronautice
Civile (AEC) etc.;
- Eficientizarea procedurilor de control prin clarificarea unor prevederi ale
Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.
Prevederile proiectului dat vor crea cadrul legislativ național corespunzăto r
pentru diminuarea sarcinii controalelor de stat asupra activității de
întreprinzător, dar și concentrarea activității instituțiilor vizate pe domenii
distincte, evitând conflictul de competență dintre acestea.
Proiectul a fost aprobat și va fi definitivat de autor conform celor convenite
în cadrul şedinţei.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_121.pdf
1.5. Proiectul legii contabilității
La ședința din 8 iunie 2017 Guvernul a
înaintat Parlamentului spre examinare
și aprobare proiectul legii contabilității.
Prezenta lege transpune parțial
Directiva 2013/34/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie
2013 privind situațiile financiare
anuale, situațiile financiare consolidate
și rapoartele conexe ale anumitor tipuri
de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și
83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 182/19 din 29 iunie 2013.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr15_1_0.pdf
9

AGENDA NAŢIONALĂ DE BUSINESS

1.6. Spre consultare publică: modificarea şi completarea unor acte
legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale
pentru anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi coordonare setul de
materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în
partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2018 şi
perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.
Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare,
perfecționare şi completare a unor acte legislative, car e rezultă din
obiectivele politicilor fiscale și vamale și politicii de administrare fiscală și
vamală pentru anul 2018 și din Conceptul de rescriere a Codului fiscal și
Codului vamal, bazate pe prevederile Programului de activitate a
Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere
între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și
Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora,
pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale.
De asemenea, proiectul de lege vizează pe anumite domenii alinierea
politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniul fiscal şi vamal la ACQUISul comunitar, Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), Acordul
privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț
(TRIPs) etc.
Scopul proiectului de lege este asigurarea încasărilor la buget suficiente și
stabile, necesare finanțării cheltuielilor publice, în condiții de eficiență și
eficacitate verticală și orizontală, asigurarea unor condiții clare, echitabile și
competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, edificarea unui stat de
orientare socială, asigurarea redistribuirii corecte a veniturilor și
solidaritatea socială, îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale
naționale, precum și asigurarea echității și stabilității fiscale.
Expunerea explicită a motivelor şi argumentul propunerilor de modificare şi
completare, precum și propunerile de modificare şi completare pot fi găsite
la adresa:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4305
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1.7. Spre consultare publică: proiectul de lege de modificare și
completare a Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor
A fost expus consultărilor publice proiectul de lege de modificare și
completare a Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor.
Conform Convenţiei internaţionale privind Sistemul armonizat de descriere
şi codificare a mărfurilor din 14 iunie 1983, aprobat de Organizaţia
Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte, prevede
actualizarea cuadrienală (la fiecare 4 ani calendaristici) a codificării și
descrierii mărfurilor. Astfel, începând cu anul 2017 a intrat în vigoare
versiunea nouă, care urmează a fi implementată și în Republica Moldova.
Prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea racordării Nomenclaturii
Combinate.
Ca rezultat al modificărilor, față de redacția actuală, la nivel de 8 cifre, au
fost excluse 961 poziții tarifare și introduse 1010 poziții tarifare noi. Astfel,
din punct de vedere al acumulărilor la bugetul de stat, nu vor surveni
schimbări majore la suma încasărilor din taxele vamale.
Implementarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare şi de
altă natură, fiind importante în procedura vămuirii mărfurilor și statistica
operațiunilor de import și export.
Proiectului de lege este compatibil cu reglementările legislaţiei comunitare,
fiind prototipul Nomenclaturii Combinate al Uniunii Europene.
Pentru mai multe detalii, consultați:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4255
privind
1.8. Supravegherea
pieței
comercializarea produselor nealimentare
În cadrul ședinței Guvernului din 8 iunie 2017 a
fost elaborat proiectul pentru abrogarea unor
Hotărâri ale Guvernului.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 187 din 22 iulie 2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 105 -XV din 13 martie 2003
privind protecția consumatorilor. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.
105-XV din 13 martie 2003 urmează să reglementeze toate aspectele legate
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de vânzări de produse și garanțiile conexe, pentru asigurarea unui nivel
minim, uniform al protecției consumatorului în contextul pieței interne.
Respectiv apare necesitatea abrogării Hotărârii Guvernului nr.1465 din 08
decembrie 2003 Cu privire la aprobarea regulilor de înlocuire a produselor
nealimentare și termenelor de garanție (Monitorul Oficial al RM, 2003,
nr.248-253, art. 1530).
De asemenea, Legea nr. 7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea
pieței privind comercializarea produselor nealimentare cadru legal de norme
și principii legate de supravegherea pieței în parte ce ține de corespunderea
produselor nealimentare introduse pe piață și/sau puse în funcție cu cerințele
esențiale stabilite în reglementările tehnice, în scopul asigurării prin
activitățile de supraveghere efectuate de autoritățile împuternicite,
protejarea intereselor publice.
Având în vedere că legea prenotată întră în vigoare la 01.04.2017 este
necesar de abrogat HG nr.597 din 13 august 2012 Cu privire la aprobarea
regulamentului privind modul de efectuare a activităților de supraveghere a
pieței de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor, precum și a HG nr.
862 din 26 iulie 2004 Cu privire la perfecționarea sistemului de control de
stat specializat.
Proiectul va intra în vigoare la data publicării acestuia în monitorul oficial.
De asemenea, proiectul privind aprobarea cerințelor unificate ale
programelor de supraveghere a pieței a fost expus consultărilor publice pe
pagina web particip.gov.md.
Proiectul are drept scop desfăşurarea activităţilor de supraveghere a pieţei în
baza unui program general sau a programelor sectoriale, şi respectiv
evaluarea efectelor implementării acestor programe.
Programul sectorial/general va conține:
 resursele financiare, personalul, mijloacele tehnice și de altă natură
alocate autorităților;
 mecanismele de coordonare între diferitele autorități și cu autoritățile
vamale.
 informații privind activitățile planificate de îmbunătățire a organizării
generale a supravegherii pieței la nivel național (de exemplu, mecanisme de
coordonare între diferite autorități, resurse acordate acestora, metode de
lucru etc.) și inițiative în domenii de intervenție specifice (de exemplu,
categorii de produse, categorii de riscuri, tipuri de utilizatori etc.).
Se consideră că proiectul Hotărârii de Guvern va permite autorităților,
precum și cetățenilor în general, să înțeleagă cum, când, unde și în ce
12
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domenii este efectuată supravegherea pieței. Pentru mai multe detalii,
consultați: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4295

1.9.

Avizul asupra amendamentelor la proiectul
de lege cu privire la modificarea și
completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din
24 aprilie 1997: taxele pentru folosirea
drumurilor Republicii Moldova: pro și
contra

În cadrul ședinței Guvernului din 23 iunie 2017 a fost înaintat spre aprobare
avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea
și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.
Amendamentele respective vizează modificarea cuantumului taxelor rutiere
prevăzute în Anexa nr. 2 Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii
Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova,
Anexa nr.3 Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală,
sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise,
Anexa nr. 5 Taxa pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de
protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru efectuarea
lucrărilor de construcție și montaj și Anexa nr. 6 Taxa pentru folosirea zonei
drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului
localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.
Din toate amendamentele înaintate a fost susținut doar CD nr. 3 din 18
ianuarie 2017.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06_121.pdf
1.10. Proiectul pentru aprobarea Cerințelor minime de
securitate privind exploatarea sistemelor de
distribuție a gazelor combustibile naturale
La ședința Guvernului din 8 iunie 2017 a fost elaborat
proiectul pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate
privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor
13
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combustibile naturale.
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea cerințelor minime de
securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție ale gazelor
combustibile naturale a reieșit din necesitatea armonizării prevederilor
documentelor normativ-tehnice în domeniul securității industriale cu noul
concept al Legii nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și Legii
nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor
industriale periculoase, precum și prevederilor standardelor europene (circa
1138 de standarde europene în domeniul gazelor combustibile naturale au
fost aprobate în calitate de standarde moldovenești). De asemenea, din
cauza numărului mare de incidente și avarii, care au avut loc în ultimii ani
în domeniul gaze lor.
Acest proiect prevede toate cerințele necesare de întreprins, de la etapa de
proiectare a unui sistem de alimentare cu gaze combustibile naturale până la
cerințele față de modul de exploatare a sistemului de alimentare cu gaze
combustibile integru, cu scopul de a proteja interesele publice, ca sănătatea
și siguranța la locul de muncă și în general, protecția consumatorilor, a
mediului și securitatea industrială și antiincendiară, cu scopul stabilirii unor
principii pentru autoritățile împuternicite cu funcții de control și
supraveghere tehnică de stat în domeniul gazelor, ceea ce va permite
excluderea golului normativ privind gestionarea buteliilor de uz casnic și
favorizarea creării de noi întreprinderi ce vor efectua umplerea, repararea și
scoaterea uz a buteliilor GPL. Pentru mai multe detalii puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_128.pdf

1.11. Spre consultare publică: proiectul hotărârii
Guvernului cu privire la darea în
exploatare
a
obiectelor
industriale
periculoase
A fost expus consultărilor publice proiectul hotărârii
Guvernului cu privire la darea în exploatare a
obiectelor industriale periculoase.
Proiectul Hotărâri Guvernului cu privire la aprobarea cerinţelor pentru darea
în exploatare specifice fiecărei categorii de obiecte industriale periculoase
este elaborat în vederea executării prevederilor art.10 alin.(3) din Legea
nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor
14
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industriale periculoase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.135141, 2012, art.445).
Proiectul este elaborat în scopul consolidării cadrului normativ în domeniul
securităţii industriale prin stabilirea cerinţelor exhaustive pentru darea în
exploatare a obiectelor industriale periculoase (OIP). În prezent, cadrul
normativ ce ţine de reglementarea recepţiei în exploatare a OIP este
reglementat de prevederile Legii nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea
industrială a obiectelor industriale periculoase şi documentele normativtehnice în domeniul securităţii industriale. De notat că, cerinţele specifice la
darea în exploatare pentru fiecare categorie de OIP indicate în documentele
normativ-tehnice sunt perimate şi contravin prevederilor reglementărilor
tehnice pentru unele tipuri de obiecte.
Proiectul HG instituie cerinţe referitor la componenţa comisiei de recepţie,
reglementează situaţiile când recepţia în exploatare este admisă, respinsă
sau amânată, modelul actului de predare-recepţie a OIP, inclusiv cerinţele la
darea în exploatare specifice a obiectelor industriale periculoase.
Proiectul HG va asigura un nivel sporit de protecție a sănătății și siguranței
populaţiei. Totodată, prin introducerea cerinţelor concrete la darea în
exploatare pentru fiecare categorie de OIP se urmăreşte simplificarea şi
eficientizarea mecanismului de activitate a comisiei de recepţie, inclusiv
predictibilitatea acţiunilor membrilor comisiei de recepţie la verificarea
cerinţelor de securitate la darea în exploatare.
Proiectul HG urmează a fi consultat şi avizat cu instituţiile publice
cointeresate şi societatea civilă în conformitate cu prevederile Legii nr.317XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
Pentru mai multe detalii, consultați:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4286

1.12. Avizul asupra proiectului de lege privind pentru completarea
unor acte legislative
În cadrul ședinței din 23 iunie 2017, Guvernul RM a examinat proiectul de
lege înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 121 din 18 aprilie 2017) de
către Președintele Republicii Moldova și cons ideră că proiectul nu poate fi
susținut din motivul lipsei unui studiu detaliat de evaluare privind rezervele
de hidrocarburi neconvenționale în RM, beneficiile economice și
15
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macroeconomice, impactul pe termen mediu și lung a consumatorilor de
resurse energetice, de evaluare a riscurilor exploatării acestora. De
asemenea, avizul abordează și noțiunea de substanțe minerale utile, precum
și procedura de concesiune, dreptul de explorare și extragere a substanțelor
minerale utile.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr05_123.pdf

1.13. Spre consultare publică: Proiectul Hotărârii Guvernului cu
privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
articolului 3 din Legea nr. 39-XVI din 02.03.2006 privind
instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de
întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale
raionului Dubăsari
Proiectul în cauză are drept scop aducerea în
concordanță a condițiilor de înregistrare în
calitate de plătitor al T.V.A. a contribuabililor
care desfășoară activitate de întreprinzător în
localităţile din stânga Nistrului ale raionului
Dubăsari cu cele stabilite în Codul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Codul fiscal, în redacția Legii
nr.71 din 12 aprilie 2015, în vigoare 01 mai 2015, subiectul care desfăşoară
activitate de întreprinzător are dreptul să se înregistreze în calitate de
contribuabil al T.V.A. dacă el preconizează efectuarea livrărilor impozabile
de mărfuri sau servicii.
Totodată, potrivit redacției actuale a art. 3 alin. (2) din Legea nr.39 -XVI din
02 martie 2006, rezidentul zonei economice are dreptul să se înregistreze
benevol ca contribuabil al T.V.A. dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni
consecutive, a efectuat livrări de mărfuri producţie proprie şi/sau servicii în
sumă ce depăşeşte 50 000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de T.V.A.
Astfel, prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr.39-XVI din 02 martie 2006
stabilesc condiții mai nefavorabile pentru contribuabilii care desfăşoară
activitate de întreprinzător în localităţile din stânga Nistrului ale raionului
Dubăsari.
Amendamentele propuse la art.3 alin.(2) din Legea nr.39-XVI din 02 martie
2006, vin să egaleze condițiile de înregistrare în calitate de contribuabil al
16
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T.V.A. agenții economici care activează în localităţile din stânga Nistrului
ale raionului Dubăsari cu cele stabilite în Codul fiscal.
Concomitent, amendamentele propuse la art. 3 alin. (3) din Legea
nominalizată au drept scop aducerea în concordanță a acestora cu
prevederile actuale ale art. 90 din Codul fiscal.
Pentru mai multe detalii, consultați:
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4311
1.14. Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea și
completarea Legii nr. 1527-XIII din 19 februarie 1998 privind
Zona Antreprenoriatului Liber – Parkul de Producție Valkaneș
În atenția antreprenorilor din UTA Gagauzia, în cadrul ședinței din din 23
iunie 2017, Guvernul a venit cu o propunere redacțională a proiectului de
lege privind Zona Antreprenoriatului Liber – Parkul de Producție Valkaneș,
și a susținut inițiativa legislativă cu scopul de a accelera dezvoltarea social economică a UTA Gagauzia.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr04_125.pdf

1.15. Proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii
Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite
privind cooperarea economică și tehnică
La ședința Guvernului din 8 iunie 2017 a fost elaborat
proiectul cu privire la acordare de împuterniciri în vederea parafării
proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Emiratelor Arabe Unite privind cooperarea economică și tehnică.
Acest acord este bilateral, interguvernamental, structurat în 8 articole și
orientat spre consolidarea și impulsionarea relațiilor de cooperare
economică dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite.
Încheiat pe o perioadă de 5 ani, pe bază de principii și avantaj reciproc,
acesta va diversifica relațiile bilaterale în domeniile: comerțul bilateral cu
bunuri și servicii; investiții; domeniul financiar-bancar; industrie; turism;
agricultură; infrastructură; construcții și imobiliare; tehnologii
informaționale; telecomunicații și dezvoltarea societății informaționale;
transport și logistică; mediu; energie, inclusiv eficiența energetică și
17
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energiile regenerabile; știință, tehnologie și inovație; inovație și sectorul
întreprinderilor mici și mijlociii (IMM); educație și dezvoltarea resurselor
umane; sănătate.
Ambele părți vor asigura adoptarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea
cooperării economice și tehnice ale instituțiilor guvernamentale,
comunităților de afaceri, precum și entităților regionale și locale; pentru
facilitarea schimbului de informații privind situația economică, precum și
asupra legilor și reglementărilor, programelor și proiectelor economice,
activităților comerciale și altor informații de interes reciproc etc.
Mandatul pentru negocieri aparține Ministerului Economiei, Direcți ei
Generale Cooperare Economică Internațională. Grupul de negociatori
urmează să discute principiile de aplicare. Acordul va intra în vigoare la
data primirii ultimei notificări în scris pe canale diplomatice.
1.16. Proiectul de lege pentru constituirea comisiei
mixte interguvernamentale de colaborare
economică în cadrul Acordului între Guvernul
Republicii Moldova și Guvernul Georgiei
La ședința din 12 iunie 2017 a fost înaintat și aprobat proiectul de lege
pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul
Georgiei privind constituirea comisiei mixte interguvernamentale de
colaborare economică.
Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei a fost
încheiat la Tbilisi la 28 aprilie 2017 în vederea dezvoltării relațiilor
economice moldo-georgiene prin consolidarea platformelor de cooperare și
crearea cadrului juridic în această sferă.
Încheiat în baza principiilor și avantajului reciproc, pe o perioadă
nedeterminată, acesta prevede cooperarea, în corespundere cu legislația
națională a părților, în domeniile comerțului, investițiilor, tehnologiilor și
altor sfere relevante, prin intermediul schimbului de informații și
coordonarea activităților între instituțiile responsabile; încurajarea
cooperării între sectoarele private; dezvoltarea proiectelor investiționale
comune; schimbul de informații privind programele de dezvoltare
economică și promovarea investițiilor naționale; analiza și dezvoltarea
cooperării economice bilaterale și înaintarea propunerilor privind
consolidarea relațiilor economice bilaterale.
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Pentru examinarea subiectelor specifice de interes comun, Comisia mixtă
interguvernamentală moldo-georgiană poate forma grupuri de lucru ad-hoc,
instituție responsabilă de realizarea acordului fiind Ministerul Economiei al
RM.
Pentru mai multe detalii, puteți consulta:
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr07_115.pdf
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2. Alte noutăți de interes pentru mediul de afaceri
2.1. Îmbunătățirea serviciilor publice în discuția Consiliului Economic
pe lângă Prim-ministru
Urmare a indicației Prim-ministrului, autoritățile
publice centrale au prezentat o scurtă sinteză privind
îmbunătățirea serviciilor publice prestate.
Printre măsurile întreprinse de către autorități se
numără:
În cadrul Ministerului Economiei au fost aprobate Regulile metodologice cu
privire la procedura de monitorizare și evaluare a performanței serviciilor
publice prestate de Ministerul Economiei și structurile organizaționale din
sfera de competență a Ministerului. Rezultatele vor fi sursa informațională
pentru ajustarea Standardelor de calitate. Pe parcursul anilor 2014-2016 a
fost eficientizat un șir de servicii. Au fost integrate mai multe e -servicii. Au
fost instruiți noi specialiști implicați în procesul de reformare a serviciilor
publice.
Ministerul Finanțelor: Drept acțiune întreprinsă pentru înlăturarea
proceselor birocratice, Inspectoratul Fiscal de Stat a enumerat
înregistrarea/anularea online a plătitorilor de TVA (Sistemul Informațional
Automatizat e-Cerere), eliberarea formularelor tipizate (e-factura),
consultanță telefonică privind aplicarea legislației fiscale (IS
Fiscservinform), lărgirea spectrului de servicii fiscale electronice.
Serviciul Vamal a menționat promovarea în continuare a conceptului de
vămuire electronică (în 2016, ponderea exportului perfectat electronic a fost
de cca 97,91%, iar a importului – 18,03%) și o serie de activități pentru
implementarea obiectivelor stipulate în Planul de acțiuni privind reforma de
modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.
Ministerul Justiției a menționat simplificarea procedurii de înregistrare și
reducerea termenului privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a
întreprinzătorilor individuali, și lansarea Registrului garanțiilor reale
mobiliare.
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat în 2016 procesul de
acreditare pe Sistemul de Management al Calității, au fost evaluate
subdiviziunile interne, cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor
publice.
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Ministerul Transportului și Infrastructurii Drumurilor a aprobat
Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi
rutiere, care stabilește criterii clare de repartizare a autorizațiilor din
domeniul transporturilor de mărfuri și persoane, inițierea implementării SI
e-Autorizație Transport; perfectarea și înregistrarea vinietelor prin aplicarea
TI.
Agenția Turismului a venit cu mai multe propuneri de modificare și
completare a unor acte legislative, care să îmbunătățească evidența
statistică, să elimine unele bariere în activitatea agențiilor de turism,
calitatea prestării serviciilor de cazare, monitorizarea activită ții de turism,
cu trecerea primei lecturi.
2.2. Conferința ”Combaterea Corupției în Moldova: Ce Poate Face
Business-ul?”
La 29 iunie 2017, Agenda
Națională de Business a
organizat
conferința
”Combaterea Corupției în
Moldova: Ce Poate Face
Business-ul?”.
Businessul poate deveni parte a
soluției pentru combaterea
corupției, dar și cu ce pot
contribui oamenii de afaceri în
soluționarea problemei corupției. Experți și oameni de faceri au discutat și
elaborat recomandări în cadrul conferinței.
Oamenii de afaceri au declarat în cadrul conferinței care sunt problemele
stringente cu care se confruntă și care sunt organele statului cel mai mult
implicate în acte de corupție. Este vorba de centrele de Sănătate Publică,
Poliția și Serviciul Vamal, urmate de Procuratură și Inspectoratul Fiscal de
Stat. 47,9% din antreprenori consideră corupția impedimentul pentru
desfăşurarea afacerilor în Republica Moldova, iar 20,4% afirmă despre
blocajul corupției în desfăşurarea afacerilor în țară.
Valoarea totală a mitelor plătite de oamenii de afaceri s-a cifrat în 2015 la
381 de milioane de lei. Acești bani, plătiți an de an, ar fi putut ajuta la
dezvoltarea sectorului privat, modernizarea lui, asigurarea calității înalte a
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produselor/serviciilor. Corupția continuă să influențeze asupra formării
prețurilor de consum la toate categoriile de mărfuri, ori, agentul economic
este nevoit să includă la ”cheltuieli” toate ”plățile neoficiale”.
Totodată, 70% din oamenii de afaceri susțin că fenomenul corupției este
răspândit pe larg în Republica Moldova. Cauzele principale care favorizează
corupția în afaceri ar fi birocrația excesivă, politizarea economiei, obţinerea
licențelor, autorizaţiilor şi actelor permisive în procesele legate de
declarații/control vamal. În acest context, se afirmă că de cele mai multe ori
agentul economic se confruntă cu aspectele legate de corupție atunci când
este vorba despre controale și achiziții publice.
Participanții la conferință au propus metode de
combatere a corupției. La discuției au fost prezenți
și implicați invitați din SUA, Slovacia, România,
Ucraina, care au prezentat metodele altor state de
eradicare a corupției. Printre recomandări se
numără: implementarea guvernării electronice,
instituirea unor ”ghișee unice” funcționale , unde
agentul economic se poate adresa şi obţine toate
serviciile, excluderea reglementărilor inutile și implementarea procedurilor
clare în activitatea autorităților publice, companiile mici trebuie să se
asocieze și să acționeze solidar la abuzurile birocraților.
Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 511 oameni de afaceri din 5 zone
geografice (Chișinău, Bălți, Nord, Centru și Sud). Domeniul de activitate al
întreprinderilor cercetate este diferit: agricultură, industrie, construcții,
transport, servicii ș.a. Informațiile au fost colectate în perioada 19 aprilie –
17 mai 2017, la domiciliile respondenților.
Conferința poate fi urmărită pe pagina:
https://www.privesc.eu/arhiva/76967
sau regăsită și pe alte pagini mass-media:
http://chamber.md/sergiu-harea-a-participat-la-conferinta-combaterea-coruptiei-in-republica-moldova-cepoate-face-businessul/
https://www.mold-street.com/?go=oportunitati&n=551
http://agora.md/stiri/34172/idis-viitorul-a-elaborat-topul-celor-mai-corupte-institutii-moldovenesti
http://www.realitatea.md/topul-celor-mai-corupte-institu-ii-jumatate-din-oamenii-de-afaceri-din-republicamoldova-dau-mita_60268.html
https://news.yam.md/ro/story/6024580
http://independent.md/studiu-centrul-de-sanatate-publica-si-politia-printre-institutiile-care-se-da-mita-celmai-frecvent/#.WVqoRPnyjIU
http://realitatealive.md/embed/60071.html
http://tvrmoldova.md/economic/69-dintre-antreprenori-cred-despre-coruptie-ca-este-pe-larg-raspandita-inmediul-de-afaceri/
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