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Direcţia generală juridică a examinat proiectul de lege nominalizat, prin prisma
prevederilor art.54 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996
şi a prevederilor Legii privind actele normative nr.100/2017 şi expune următoarele.
Proiectul de lege a fost înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un grup
de deputaţi în Parlament, fapt cé corespunde prevederilor art.73 din Constituţia
Republicii Moldova şi art.47 din Regulamentul Parlamentului.
i.

2. Proiectul de lege prevede o normă de derogare de la prevederile Codului
vamal nr.1149/2000, Codul fiscal nr.1163/1997, ale Legii nr.1380/1997 cu privire la
tariful vamal şi ale Legii nr172/2O14 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor se permite SRL „Agrodenidan" introducerea în ţară şi plasarea sub regim
vamal de import a 8 clopote, în set cu limbile acestora, destinate bisericii „Naşterea
Maicii Domnului" din satul Cotiujeni, raionul Briceni, cu scutirea de plata drepturilor
de import, fară drept de înstrăinare.

3. Nota informativă la proiectul de lege nu conţine informaţii privind:
calculele economico-financiare privind suma drepturilor de import calculată,
pentru care se acordă scutirea şi care poate constitui sursă de venit la bugetul de stat,
fapt ce implică necesitatea respectării art. 131 alin.(4) din Constituţie şi a art.58 din
Regulamentul Parlamentului, care prevăd avizarea obligatorie a proiectului de act
legislativ de către Guvern. De äsernenea, reieiňddiń Hotărîrea Curţii Constituţionale
nr.29 din 22.05.2001 privind interpretarea prevederilor art.131 alin.(4) din Constituţia
Republicii Moldova, adoptarea proiectului de lege este condiţionată de existenţa unei
acceptări exprese prealabile a Guvernului.
-

4. Proiectul de lege nu corespunde prevederilor art.4 din Legea nr.100/2017
privind actele normative, care stabilesc în mod expres că actul normativ are caracter
general şi impersonal
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5. În scopul respectării exigenţelor de tehnică legislativă şi pentru o exactitate

expresă vizavi de conţinutul textului proiectului de lege, propunem:
pentru a se evita repetiţia poziţiei tarifare în conţinutul anexei, sugerăm
includerea în textul Art.L, după textul „în set cu limbile acestora," a textului
-

clasĘficate la poziţia tarĘfară 8306,

“

cu excluderea ulterioară ao1oanei din anexă

care face referire la poziţia tarifară.
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