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Nr. 45   din 23 martie  2022 

 

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII 

MOLDOVA 

 

Copie: SERVICIUL FISCAL DE STAT   

 

Aviz 

la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale 

Guvernului” (număr unic 182/MF/2022) 

 

1. Consideraţii generale 

 Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul de 

Hotărâre a Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” (număr unic 

182/MF/2022), în continuare Proiect. 

CALM a analizat prevederile Proiectului în cauză prin prisma respectării principiilor 

de organizare, funcţionare şi a intereselor autorităţilor administraţiei publice locale (APL), 

stabilind următoarele. 

 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediţia oficială 

"Tratate internaţionale", 1999, volumul 14, pag.14; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435-XVI din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006; 

❖ Legea privind finanțele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003; 

❖ Hotărârea Guvernului nr.693/2018 „Cu privire la determinarea obligațiilor fiscale 

aferente impozitului pe venit”; 

❖ Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”; 

❖ Hotărârea Guvernului nr.704/2019 „Pentru aprobarea Regulamentului privind evidența 

și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale„; 

❖ Hotărârea Guvernului nr.998/2003 „Privind activitatea de colectare a impozitelor și 

taxelor locale din cadrul primăriei”; 

❖ Hotărârea Guvernului nr.941/2020 „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor 

fixe„. 
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3. Constatări/obiecții 

CALM menţionează că Proiectul este binevenit în aspectul asigurării mecanismelor 

necesare de organizare a executării noilor prevederi și cerințe din legi și jurisprudența 

constituțională.   

Concomitent atragem atenția că ar fi fost binevenit ca la pct. 3 (notă: credem că este 

vorba de pct. 4) din Proiect (privind Regulamentul – tip privind serviciul de colectare a 

impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriei)) să fie introduse prevederi ce ar permite 

serviciului respectiv să administreze și unele taxe speciale instituite în rezultatul modificării 

Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, mecanism care așa și nu a fost dus la bun 

sfârșit (notă: deși legislația respectivă este chiar mai veche). 

La pct. 5 (notă: credem că este vorba de pct. 6) din Proiect, privind modul de intrare în 

vigoare a actului în cauză, ar trebui să fie respectate principiile constituționale și ale 

legislației privind actele normative, conform cărora o hotărâre de Guvern până la publicarea 

acesteia este inexistentă (notă: „perioada fiscală a anului 2022” este anul calendaristic: 01 

ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022) și ea întră în vigoare, cu excepțiile prevăzute de lege, 

peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  Aceste rigori 

trebuie respectate pentru fiecare prevedere în parte din Proiect. 

Ținând cont de cele menţionate, CALM consideră că Proiectul poate fi susținut 

spre a fi promovat, doar după introducerea propunerilor menţionate mai sus. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  

 

Exec: V.Rusu, expert CALM 
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