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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 
HOTĂRÎRE  nr. ___________ 

 

din ____  _____________ 2016 

 

 

 

 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii taxei de 

stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992. 

 

 

 

Prim-ministru      

 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul justiţiei      

  

  

 Ministrul finanțelor      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
Proiect 

 

 

Lege  

pentru completarea Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992   

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică 

 

 Art. I. – Articolul 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 

1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53-55, art. 

302) se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

 „(11) Cetățenii străini, care implementează proiecte de dezvoltare sau de 

asistență tehnică externă în baza unui tratat internațional, sînt scutiţi, în condițiile și 

în limitele stabilite de tratatul internațional, de plata taxei de stat pentru serviciile 

prestate de autoritățile și instituțiile publice.”. 

  

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.    

    

 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI 



NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 

taxei de stat 

 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului. Scopul și obiectivele urmărite. 

Prin scrisoarea nr. 2503-121 din 21 martie 2016, Cancelaria de Stat a indicat 

asupra necesității completării art. 4 al Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 

decembrie 1992 pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii 

Federale Germania și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru 

dezvoltare, ratificat prin Legea nr. 58 din 9 aprilie 2015 (în continuare – Acord 

privind  cooperarea pentru dezvoltare), care reprezintă baza legală pentru inițierea 

și implementarea proiectelor de dezvoltare în Republica Moldova în cooperare cu 

Guvernul Republicii Federale Germania.  

Întru asigurarea implementării garanțiilor pe care Republica Moldova și le-a 

asumat (conform art. 6 din Acordul menționat supra) să le asigure specialiștilor 

delegați pentru implementarea proiectelor de dezvoltare, inițiate în baza Acordului 

precitat, în partea ce ține de scutirea de taxele de stat pentru actele sau serviciile 

oferite de autoritățile și instituțiile publice ale Republicii Moldova (cu excepția 

instanțelor de judecată), cît și pentru a asigura aplicarea unor prevederi similare din 

alte tratate internaționale la care Republica Moldova este parte, Ministerul Justiției 

a inițiat și promovează proiectul Legii pentru completarea Legii nr. 1216-XII din 3 

decembrie 1992 taxei de stat.  

Expunerea problemelor abordate în proiect prin prisma cadrului normativ în 

vigoare, argumentarea necesităţii de reglementare, evidenţierea elementelor 

noi 

   Art. 6 alineat (2) din Acordul privind cooperarea pentru dezvoltare prevede: 

„Pentru gestionarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare stabilite în art. 4, 

Republica Moldova va întreprinde referitor la impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii 

următoarele reglementări:  

    1. va scuti organizaţiile de implementare germane şi birourile acestora de 

impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii în Republica Moldova. Această reglementare 

este valabilă şi pentru întreprinderile străine şi locale şi experţi independenţi, ce au 

fost însărcinaţi sau finanţaţi direct de către organizaţiile de implementare, precum 

şi pentru prestarea şi oferirea altor servicii directe, cu excepţia cînd experţii 

contractaţi sunt rezidenţi ai Republicii Moldova.   

    2. va scuti de impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii, prestaţiile directe, bunurile  

şi vehiculele livrate pentru birouri şi va asigura ca devamarea materialului şi 

vehiculelor să fie efectuată neîntîrziat. La cererea organizaţiei de implementare, 

scutirile preconizate urmează a fi acordate în cazul prestaţiilor directe şi pentru 

bunurile achiziţionate în Republica Moldova. În locul acordării scutirii depline de 

impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii, acestea ar putea fi suportate de către 

partenerii de implementare locali sau de către partenerii de cooperare; 

    3. va scuti de impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii toate recuperările din 

finanţări, garanţii şi înţelegeri similare; 

    4. va asigura ca impozitele, taxele şi alte plăţi obligatorii, pe care partenerul de 

implementare urmează să le achite, de exemplu conform numărului 2, nu vor fi 

achitate din mijloacele financiare acordate prin intermediul organizaţiei de 



implementare.”. 

Potrivit art. 19 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999, tratatele 

internaţionale se execută cu bună-credinţă, în conformitate cu principiul „pacta 

sunt servanda”. Republica Moldova nu poate invoca prevederile legislaţiei sale 

interne ca justificare a neexecutării unui tratat la care este parte. 

În conformitate cu  art. 20 din Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 

privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, ”Dispoziţiile tratatelor 

internaţionale care, după modul formulării, sunt susceptibile de a se aplica în 

raporturile de drept fără adoptarea de acte normative speciale, au caracter 

executoriu şi sînt direct aplicabile în sistemul juridic şi sistemul judiciar ale 

Republicii Moldova. Pentru  realizarea  celorlalte dispoziţii ale tratatelor, se adoptă 

acte normative corespunzătoare.”. 

În acest sens, propunem completarea art. 4 din Legea taxei de stat nr. 1216-XII 

din 3 decembrie 1992 cu un alineat nou, care prevede scutirea de plata taxei de stat 

a cetățenilor străini implicați în proiecte de dezvoltare sau de asistență tehnică în 

baza vreunui tratat internațional, în limitele și condițiile stabilite de tratatul 

internațional respectiv. 

Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea proiectului de lege nu atrage cheltuieli financiare suplimentare. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare, 

actele normative care trebuie elaborate sau modificate 

Amendamentele propuse în proiectul de lege nu implică necesitatea modificării sau 

completării altor acte normative. 

Avizarea și consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a 

Ministerului Justiţiei (directoriul „Transparenţa decizională”, compartimentul 

„proiecte de acte legislative remise spre coordonare”). 

 

 

 

Viceministru       Nicolae EȘANU 


