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Proiect

LEGE
cu privire la modificarea unor acte legislative.
Parlamentul adoptă prezenta Iege organică.

Art. I Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20 iulie 2000 (publicat în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova 0 1 .O 1 .2007 ediţie specială), cu rnodificările ulterioare, se modifică după curn urmează:
—

Articolul 20 aliniatul (4):
la Iiniuţa a cincea, cifra „7" se substituie cu cifra 1 O".
„

Art. II Litera a) de la articolul 1O alineatul (1) din Legea nr. 1569/2002 cu privire la
inodul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către
persoane fizice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189, art. 1416),
cu rnodificările ulterioare, se rnodifică după curn urinează:
—

la liniuţa a cincea, cifra „7" se substituie cu cifra „10,,.
Art. III

—

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Preedinte1e Parlamentului

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte Iegislative.
1. Denumirea autorului
Prezentul proiect de lege cu privire la rnodificarea unor acte legislative este înaintat în terneiul art. 73 din Constituţia Republicii Moldova i art. 47 din Legea nr. 797 din
02.04. 1996 pentru adoptarea Regularnentului Parlarnentului, acte care stabilesc dreptul
la iniţiativă legislativă a deputatului în Parlarnentul Republicii Moldova.
2. Condiţiile ce au imptls elaborarea proiectului de act normativ i finalităţile urmărite
Prin rnodificările i cornpletările anterioare aduse la articolul 20 alin. (4) din Codul Varnal al Republicii Moldova, s-a admis o eroare care aduce atingeri subiecţilor de
drept la dreptul de irnport a unui mijloc de transport clasificat la poziţia tarifară 8702.
Finalităţile pe care le urrnărete acest proiect rezidă în înlăturarea acestei erori i uniforrnizarea legislaţiei.
Constatărn că, actuala redacţie a articolul 20 alin. (4) din Codul Varnal, la prirna
liniuţă i a cincea stabi1ete condiţii inechitabile pentru potenţialii subiecţi de drept privind irnportul rnijloacelor de transport clasificate la poziţia tarifară 8702.
Mijloacele de transport clasificate la poziţia tarifară 8702, reprezintă autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv oferuI.
Prevederile actuale ale norrnelor indicate stabilesc duble standarde de irnport a
rnijloacele de transport clasificate la poziţia tarifară 8702, deoarece la prirna liniuţă a
articolului rnenţionat supra se subînţelege perrnisiunea irnportului rnijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20
de persoane, cu terrnenul de exploatare de până la 10 ani, iar la liniuţa a cincea a
ace1uiai articol se stabi1ete irnportul rnijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 concepute pentru transportul a inaximum 20 de persoane, cu terrnenul de exploatare de până la 7 ani.
Practic, putern constata că un rnicrobuz care în paaportu1 tehnic deţine 21 de locuri poate fi irnportat în ţară cu terrnenul de exploatare de până la 10 ani, iar unul de 19
locuri nu poate fi, deoarece legea indică că terrnenul de exploatare trebuie să fie de până la 7 ani. În final dreptul de irnport a unui rnicrobuz cu terrnenul de exploatare de
până la 10 ani este deterrninat nurnai de 2 locuri. Totodată, este inexplicabilă această
lirnită de locuri irnpusă în legislaţie care deterrnină în final terrnenul de exploatare a
autovehiculului necesar la irnport, or potrivit legislaţiei în vigoare autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8702 sunt predestinate pentru transportul de rninirn 10 persoane fără a fi deterrninate careva lirnite rnaxirne de Iocuri.
În practică putern constata că la un rnicrobuz de aceiai rnarcă i cu ace1eai ca
racteristici tehnice potrivit paaportu1ui tehnic nurnărul de locuri pot să difere în de
pendenţă de utilitatea acestuia.
Prin urrnare, un rnicrobuz care va fi irnportat cu scopul de a transporta persoane
cu dizabilităţi locornotorii care potrivit paaportu1ui tehnic deţine nurnai 14 locuri pentru a asigura un conforrn din punct de vedere al spaţiului în autovehicul nu va putea fi

irnportat, dacă terrnenul de exploatare va fi rnai rnare de ‘7 ani.
În aceste condiţii potenţialii subiecţi de drept al irnportului unui asemenea rnijloc
de transport clasiťicat la poziţia tarifară 8702 pot întirnpina irnpedirnente financiare rnai
rnari la procurare unui rnicrobuz în cornparaţie cu subiecţii de drept ce se încadrează la
prevederile de la prirna liniuţă a articolul 20 alin. (4) din Codul Varnal, care urrnăresc
scopul de a presta servicii de transport de pasageri i bagaje cu obţinerea ulterioară a
venitului ťinanciar.
În situaţia dată, este oportun de a elirnina această lacună, barieră legislativă astfel
încât i-nijloacele de transport clasiťicate la poziţia tarifară 8702 să ťie irnportate cu un
terrnen de exploatare de până la 10 ani.
3. Fundamentarea economico-financiară
Irnplernentarea proiectului de lege respectiv, nu va atrage cheltuieli suplirnentarea
de la bugetul de stat, din contra acesta va genera venituri suplirnentare la buget.
4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul este elaborat în conforrnitate cu Legea nr. 100/2017 cu privire la actele
norrnative. Având în vedere conţinutul prezentului proiect i speciťicul de reglernenta
re, acesta este un proiect de lege organică.
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