Biroul Permanent al Parlamentului

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi ale
art.47 din regulamentul Parlamentului se înaintează, cu titlu de iniţiativă legislativă,
proiectul de lege privind importul unor bunuri.
Rugăm ca proiectul în cauză să fie examinat până a finele sesiunii curente.

Anexe:
1. Proiectul de lege – 1 filă
2. Nota informativă – 1 filă.
Deputaţii în Parlament:

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind importul unor bunuri

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.
1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii
nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de
excepţie, Bisericii Sf. Dumitru din microraionul Gara Făleşti, or.Făleşti în persoana
preotului protoireu Ion Pelin introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import, fără
drept de înstrăinare, a clopotului bisericii sinicostul căruia este de 16213 dolari SUA
echivalent cu 185963,11 lei procurat din Federaţia Rusă or.Iaroslav, cu scutirea de plata
drepturilor de import.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
asupra proiectului legii privind importul unor bunuri

Proiectul de lege privind importul unor bunuri vizează introducerea în ţară şi
plasarea sub regim vamal de import a unui clopot pentru biserica Sf.Dumitru din
microraionul Gara Făleşti, or.Făleşti .
Conform prevederilor Codului vamal, este permisă introducerea pe teritoriul
Republicii Moldova şi plasarea sub regim vamal de import a bunurilor respective cu
achitarea plăţilor de vamă.
De asemenea, persoanele achită taxele respective în condiţiile Legii cu privire la
tariful vamal şi Codului fiscal.
Dat fiind că enoriaşii Bisericii sf. Dumitru au procurat la un preţ impunător
clopotul respectiv, iar achitarea plăţilor vamale va face dificilă introducerea în ţară a
bunului respectiv din motivul lipsei surselor financiare, se propune de a permite, cu titlu
de excepţie, să introducă clopotul sus menţionat cu scutirea de plata drepturilor de import
şi fără drept de înstrăinare.
Adoptarea prezentului proiect de lege va contribui la amenajarea completă a
Bisericii respective în binele populaţiei băştinaşe şi va avea un impact pozitiv asupra
dezvoltării culturii religioase în ţară.

