
 

 

 

Sinteza obiecţiilor şi propunerilor 

la proiectul Legii cu privire la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială 
 

Nr. Organul competent Conţinutul obiecţiei/propunerii Decizia Ministerului Justiţiei 

1.  Ministerul Mediului Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri. 

 

 

2. Ministerul Sănatăţii Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri. 

 

 

3. Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene al 

Republicii Moldova 

Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri.  

4. Ministerul 

Transportulrilor și 

Infrastructurii 

Drumurilor 

Comunică lipsa de obiecţii şi propuneri.  

5. Ministerul Educaţiei Am examinat şi avizăm favorabil proiectul Legii privind importul 

mijloacelor de transport cu destinaţie specială.  

Totodată, propunem să se completeze art.1 cu un punct nou, după cum 

urmează: 

“ lit. j) scopuri educaţionale, clasificate la poziţiile tarifare 8701-8703.”. 

Se acceptă. 

6. Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale Şi 

Familiei al Republicii 

Moldova 

1. Sintagma  „Fără drept de înstrăinare” utilizată în proiect ridică     

probleme de constituţionalitate, din moment ce aduce atingere dreptului de 

proprietate prin excluderea definitivă şi categorică a dreptului de dispoziţie 

asupra autovehiculelor importate cu scutirile prevăzute în proiect. Din 

considerentul expus, opinăm necesitatea excluderii sintagmei precitate. 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu art. 296 Cod Civil, 

bunurile domeniului public sunt 

inalienabile, insesizabile și 

imprescriptibile. Mai mult decît atît, 

reieșind din scopul proiectului, 

mijloacele de transport oferite cu titlu 

gratuit sunt destinate pentru a fi 

utilizate în conformitate cu interesele și 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Considerăm, că noţiunea „oferite”, utilizată în acest proiect nu se 

potriveşte întocmai esenţei. Conform dicţionarului explicativ al limbii 

române, pe lîngă “a dona” ori „ a dărui ”, această noţiune înseamnă în 

acelaşi context „ a pune la dispoziţie”, “a propune”, „ a înfăţişa ”, fără 

determinarea altor condiţii aferente, precum ar fi durata de timp pe care se 

oferă, clauze vizavi de contribuirea la acoperirea unor cheltuieli legate de 

ofertă, restituire a ofertei, etc. O noţiune cu semnificaţie exhaustivă este „ a 

dona”, adică  “a aduce în dar” , „a dărui”. Prin urmare, considerăm mai 

potrivit ca cuvintele „oferite cu titlu gratuit (donaţie)” , să fie substituite cu 

cuvintele  „donate cu titlu de asistenţă umanitară”. 

competențele autorității, sporirea 

patrimoniului autorității fiind un efect 

subsidiar al acestuia. Acordarea 

dreptului de înstrăinare a mijloacelor de 

transport cu destinație specială va crea 

anumiți factori susceptibili de 

comportament corupțional ce, de fapt, 

excede scopul și obiectul proiectului de 

lege.  

 

Nu se acceptă. 

Nu este oportun de a include scopul 

donației nemijlocit în proiectul de lege. 

Expresia „asistență umanitară” este 

una limitativă pentru dezvoltarea 

relațiilor internaționale a Republicii 

Moldova pe diferite domenii. Astfel, 

orice donație a unui mijloc de transport 

cu destinație specială, în sensul 

prezentului proiect, nu va putea fi 

făcută decît cu titlu de „asistență 

umanitară”. 

7. Ministerul Afacerilor 

Interne 

Proiectul legii are drept scop importul unor mijloace de transport cu 

destinaţie specială clasificate la anumite poziţii tarifare. Reieşind din 

prevederile proiectului, precum şi din nota informativă, intenţia autorilor 

constă în evitarea adoptării legilor derogatorii privind importul 

autovehiculelor respective. In acest sens, considerăm că este necesară 

amendarea Codului vamal, astfel încât să se indice expres categoria 

mijloacelor de transport şi anul fabricării acestora, care pot fi importate ca 

excepţie de la norma generală. In caz contrar, ceea ce se propune în proiect 

nu este altceva decât încă o lege derogatorie, or asemenea iniţiative necesită 

a fi reglementate nu prin legi derogatorii, ci nemijlocit în legile speciale 

care reglementează domeniul importurilor bunurilor pe teritoriul vamal al 

Nu se acceptă. 

Nu este suficient argumentată 

oportunitatea substituirii Legii 

derogatorii cu o lege de modificare a 

Codului Vamal, Legii privind tariful 

vamal și a Codului Fiscal. Or, 

dificultatea identificării actului 

normativ din multitudinea actelor 

legislative nu poate servi ca argument 

valabil în detrimentul promovării 

proiectului. 



Republicii Moldova. 

Suplimentar, dintre multitudinea de acte legislative care au ca obiect de 

reglementare importul unor mijloace de transport, va fi dificilă identificarea 

anume a acestui act normativ care prevede expres poziţiile tarifare a 

bunurilor care pot fi importate prin derogare de la norma legală din Codul 

vamal. 

De asemenea, cu referire la Art. 2, considerăm că abilitarea Guvernului cu 

dreptul de a reglementa procedura de import a bunurilor care fac excepţie de 

la prevederile generale ale legii, necesită a fi reflectat într-un act normativ 

de bază, cum ar fi Codul vamal sau Legea privind tariful vamal nr. 1380 din 

20 noiembrie 1997, dar nu în cuprinsul unui act legislativ de derogare. 

 

Totodată, în eventualitatea în care se decide promovarea şi implicit, 

adoptarea proiectului în formula propusă, reieşind din necesitatea dotării 

Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale cu tehnică necesară 

în scopul intervenţiilor prompte în cazurile situaţii excepţionale, propunem 

completarea lit. g) a Art. 1 din proiect cu poziţiile tarifare 8702-8705, 8802, 

8905, 8906, iar lit. h) cu poziţiile tarifare 8705, 8802, 8905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă parțial. 

Poziția tarifară 8802 excede obiectul de 

reglementare al lit. h) din prezentul 

proiect de lege. 

8. Ministerul Apărării În proiectul legii, în art. 1, lit.(d), după sintagma „poziţiile tarifare 8701-

8705" de introdus sintagma ,,8708". 

În acest context reiterăm faptul, că conform prevederilor Legii nr. 172 din 

25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. 

Capitolul 87. poziţia tarifară ,,8708" cuprinde „părţi şi accesorii de 

autovehicule de la poziţiile tarifare 8701-8705". 

Reieşind din faptul că în proiectul legii au fost introduce „poziţiile tarifare 

8701-8705", considerăm oportun şi rezonabil completarea proiectului cu 

amendamentul propus 

Nu se acceptă. 

Amendamentul propus excede obiectul 

de reglementare a prezentului proiect. 

9. IPNA Compania 

„Teleradio-Moldova” 

Cu referire la scrisoarea nr. 03/2832 din 26.03.2015 Vă comunicăm 

următoarele: în urma examinării proiectului de lege privind impactui 

mijloacelor de transport cu destinaţie specială şi reieşind din faptul că IPNA 

Compania „ Teleradio - Moldova " este un serviciu public ce are în 

componenţă nu doar televiziune, ci şi radiodifuziune, propunem 

reformularea prevederilor incluse la litera c) a proiectului, astfel încât 

Parțial se acceptă. 

Completarea cu pozițiile tarifare 8702-

8704 excede obiectul de reglementare a 

prezentului proiect.  



Compania să poată importa diverse tipuri de unităţi de transport şi nu numai 

de cele ce urmează a fi dotate cu echipament tehnic de televiziune. Drept 

model de formulare propunem: 

c) realizarea atribuţiilor în domeniul serviciului public de televiziune şi 

radiodifuziune, clasificate la poziţiile 8702-8705. 

  

 

 

                                             MINISTRU                                                                     Vladimir GROSU 


