Biroul Permanent al Parlamentului

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 47
din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlul de iniţiativă legislativă proiectul
de lege privind importul unui autovehicul.
Anexă:
1. Proiectul de lege (1 filă)
2. Nota informativă (1 filă)

Deputaţii în Parlament:

Proiect

Lege
pentru importul unui autovehicul

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, de excepţie Uniunii Cineaştilor din Moldova,
întroducerea în ţară şi plasarea sub regim de import a autovehiculului Iveco Truck/5
Seats cu destinaţie specială, clasificat la poziţia tarifară 8705, numărul caroseriei ZCFC
4980005054045, anul fabricării 1996, procurat de la Pille Filmgerateverleih, Germania,
cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare.

Preşedintele Parlamentului

Nota informativă
la proiectul de lege privind importul unui autovehicul

La momentul actual, un grup de cineaşti din Republica Moldova condus de
cunoscutul regizor de film Sergiu Prodan, a demarat lucrările pentru producerea unui
nou film ,,2438 km sau toate drumurile duc la Roma”. Grupul de creaţie pentru turnarea
filmului beneficiază de susţinerea a mai multor sponsori. Necesităţile în echipament şi
utilaj pentru filmări sunt numeroase, autorii fiind nevoiţi să identifice diverse
posibilităţi de procurare, închiriere sau confecţionare a acestor echipamente. În
rezultatul negocierilor, grupul de creaţie, cu concursul Uniunii Cineştilor din Moldova,
a reuşit să procure de la compania germană Pille Filmgerateverlein GmbH un
autovehicul dotat tehnic pentru curent, aparataj de montare etc.
Reieşind din faptul că anul fabricării autovehiculului Iveco Truck este – 1996, se
propune prezentul proiect de lege, care prevede permisiunea pentru Uniunea Cineştilor
din Moldova de a importa acest vehicul. Deopotrivă, întru susţinerea producerii filmului
şi diminuării cheltuielilor, se propune respectivul autovehicul să fie scutit de plata
drepturilor de import.
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