LEGE
cu privire la plata contribuțiilor obligatorii în Fondul
Viei şi Vinului și pentru modificarea Legii viei
și vinului nr. 57/2006

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Prin derogare de la prevederile art. 323 alin. (7) din Legea viei şi
vinului nr. 57/2006:
1) Producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuțiilor
obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.
2) Contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului achitate de către
producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020 se transferă în contul
obligațiilor de plată pentru perioadele ulterioare.
3) Mărimea alocațiilor din bugetul de stat pentru Fondul Viei și Vinului
acordate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pentru
anul 2021, nu va fi mai mică decât suma contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei și
Vinului aprobate în bugetul de stat pentru anul 2020.
Art. II. – Legea viei şi vinului nr. 57/2006 (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2013, nr. 64–68, art. 193), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
1. La articolul 3, după cuvintele „sînt persoanele juridice şi persoanele fizice”
se introduce textul „ , inclusiv rezidenţii zonelor economice libere menționați la
art. 6 din Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere,”.
2. La articolul 322 alineatul (3), primul enunț va avea următorul cuprins:
„Consiliul de coordonare este compus din 13 membri şi include: 3 reprezentanți ai
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, dintre care un reprezentant
este angajat al acestui minister, câte 2 reprezentanți de la Asociația Vitivinicolă a
Regiunii Geografice Delimitate „Codru” şi de la Asociația Producătorilor de Vinuri cu
Indicaţie Geografică Protejată „Ştefan Vodă”, 3 reprezentanți de la Uniunea
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Vitivinicolă a Regiunii Geografice Delimitate „Valul lui Traian”, câte un
reprezentant de la Asociația Producătorilor de Divin şi Brandy de Moldova, de la
Asociația Pepinieriștilor Viticoli și un reprezentant al unei asociații vitivinicole, din
cele menționate, cu cele mai mari contribuții calculate și achitate în Fondul Viei și
Vinului pentru ultimii 4 ani de activitate a Consiliului de coordonare.”
3. Articolul 323:
la alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:
„a) contribuţiile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole, inclusiv
ale producătorilor de produse vitivinicole − rezidenţi ai zonelor economice libere;”
alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Plata contribuţiei prevăzute la alin. (5) lit. b) se efectuează de către
unitatea vinicolă care a achiziţionat struguri destinaţi vinificării.”
articolul se completează cu alineatul (61) cu următorul cuprins:
„(61) Obligativitatea calculării și achitării contribuțiilor intervine din data
eliberării facturii fiscale, a declarației de import/export sau a bonului de plată.”
la alineatul (13):
litera b) va avea următorul cuprins:
„b) realizarea programelor/proiectelor de dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei,
în parteneriat cu asociațiile de profil, cu entitățile economice din sectorul vitivinicol,
cu instituțiile de învățământ și de cercetare de profil și cu specialiștii în domeniu;”
litera d) va avea în următorul cuprins:
„d) transferarea tehnologiilor şi a know-how-urilor, inclusiv pentru crearea și
exploatarea loturilor experimental-demonstrative, asigurarea proiectelor cu materiale,
echipamente și utilaje, elaborarea și editarea materialelor informaționale/didactice.
După finalizarea proiectelor implementate de către Oficiul Național al Viei și
Vinului, bunurile achiziționate în cadrul acestora din Fondul Viei şi Vinului pot fi
transmise gratuit în posesia partenerilor proiectului. Criteriile și modul de selectare
a partenerilor de proiecte se vor stabili în conformitate cu regulamentul aprobat de
către Consiliul de coordonare al Oficiului Național al Viei și Vinului;”.
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Art. III. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce
actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.
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