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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
privind modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.I – Legea nr.1491-XV din 28 noiembrie 2002 cu privire la ajutoarele
umanitare acordate Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.23-24/79 din 18.02.2003), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completeză după cum urmează:
1. La articolul 5, cuvintele „recepţionare şi distribuire” se substituie cu
cuvintele „recepţionare, păstrare, distribuire, utilizare şi evidenţă”, în continuare
după text.
2. La atrticolul 7:
litera a) după cuvintele „distribuirii ajutoarelor umanitare,” se completează
cu
următorul
text
„recomandă
instituţiilor
şi
organizaţiilor
recepţionare/distribuitoare de ajutoare umanitare repartizarea ajutoarelor umanitare
conform necesităţilor evaluate de către Agenţie, comisiile teritoriale şi cele
specializate pentru ajutoarele umanitare;”
literea b) după cuvintele „în mod prioritar,” se completează cu următorul text
„coordoneză demersurile persoanelor fizice şi juridice privind solicitarea asistenţei
umanitare de la organizaţiile recepţionare/distribuitoare de ajutoare umanitare;”
3. La articolul 8, aliniatul (1):
litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) să solicite şi să primească, de la instituţiile de stat şi organizaţiile
obşteşti informaţii aferente procesului de recepţionare/distribuire, utilizarea şi
evidenţa ajutoarelor umanitare;”
la articolul 8, aliniatul (1), după litera c) se întroduce literă c1) cu următorul
cuprins:
„c1) să determine dacă bunurile oferite în calitate de asistenţă umanitară
corespund noţiunii de ajutoare umanitare de prima necesitate, destinate păturilor
defavorizate ale populaţiei;”
4. La articolul 11 aliniatul (1) cuvintele „echipament medical, precum şi din
articole şi materiale protecto-ortopedice” se substituie cu cuvintele „şi dispozitive
medicale”, în continuare după text
5. Articolul 14, după litera e) se completează cu literă e1), cu următorul
cuprins:
„e1) autorităţile publice locale;”
6. Articolul 15:
aliniatul (2) după cuvintele „instituţiile medico-sanitare” se introduce
cuvîntul „publice”, în continuare după text;

aliniatul (2) sintagma „art.14 lit.a)-e)” se substituie cu sintagma „art.14
lit.a)-e1)”, în continuare după text;
articolul se completează cu un nou aliniat (3), cu următorul cuprins:
„(3) Ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova in scopul prevenirii
lichidării sau deminuării consecinţelor calamităţilor naturale, inclusiv secetei,
inundaţiilor, cutremurilor de pămînt, alunecărilor de teren, catastrofelor tehnogene,
incendiilor altor cazuri excepţionale, pot fi distribuite şi întreprinderilor,
organizaţiilor şi instituţiilor cu profit impozitabil.”
7. La articolul 16, in continutul titlului şi in text cuvintul „primi” se
substituie cu cuvintele „recepţiona, distribui şi benificia de”, în continuare după
text;
în text, după cuvintele „obţinerea profitului”, se întroduc cuvintele „cu
excepţia cazurilor prevăzute la aliniatul (3) din articolul 15.”
8. La articolul 17
aliniatul (1) cuvintele „echipament medical” se substituie prin cuvintele
„dispozitive medicale”, în continuare după text;
aliniatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Ajutoarele umanitare în formă bănească pot fi acordate în monedă
naţională sau valută străină, inclusiv în numerar.”.
9. La articolul 18 în denumirea articolului, cuvîntul „valută” se înlocuieşte
cu cuvintele „formă bănească”;
la aliniatul (1), textul „valută se trec în contul valutar al recepţionarului sau
al Agenţiei” se înlocuieşte cu textul „formă bănească se trec în conturile bancare,
inclusiv în valută străină al recepţionarului sau ale Agenţiei”, în continuare după
text;
la aliniatul (2), în prima propoziţie, textul „În ordinul de transfer al
mijloaceor valutare” se înlocuieşte cu textul „În documentele de transfer/de
depunere a mijloacelor băneşti” în continuare după text;
În propoziţia a doua, cuvîntul „valută” se înlocuieşte cu cuvintele „formă
bănească”;
după aliniatul (2) se introduce aliniatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) La valorificarea mijloacelor valutare acordate se aplică cota zero a
taxei pentru valoarea adaugată.”
aliniatul (3) se exclude.
10. La articolul 19:
aliniatul (2) se expune în următoarea redacţie:
„Bunurile care constituie ajutoare umanitare se supun expertizei sanitare,
fitosanitare, veterinare, ecologice, radiologice respective, in raport de genul
mărfurilor donate şi, după caz, unei expertize suplimentare efectuate de către
organele abilitate prin lege”
aliniatul (2) se completează în final cu textul:
„Eliberarea avizelor sau certificatelor pentru întroducerea în ţară a
ajutoarelor umanitare şi expertizarea acestora se efectuiază gratis.”
11. La articolul 20 aliniatul (1) sintagma „Centrului Naţional de Medicină
Preventivă şi Certificare” se substituie prin sintagma „Centrului Naţional
Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă”, în continuare după text.

12. La articolul 21 în titlu, precum şi în aliniatul (1) cuvintele
„echipamentelor medicale” se substituie cu cuvintele „dispozitivelor medicale”;
aliniatul (3) cuvintul „preparate” se substituie cu cuvintele „inclusiv
medicamente”, iar cuvintele „ alte preparate” se substituie prin cuvintele „alte
produse medicamentoase”;
aliniatul (4) cuvintele „Preparatele medicamentoase” se substituie cu
cuvintul „Medicamentele”.
13. La articolul 22 după cuvintele „confecţionarea articolelor protectoortopedice,” se intorduc cuvintele „se permite in baza avizului Centrului
Republican Experimental, Protezare, Ortopedie şi Reabilitare al Ministerului
Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, iar”, în continuare după text;
14. După articolul 22, Legea se completează cu articolul 221 cu următorul
cuprins:
„Articolul 221. Întroducerea în ţară a literaturii, obiectelor cu semnificaţie
culturală, religioasă şi etnică.
(1) Întroducerea în ţară a manualelor şcolare, literaturii ştiinţifice şi
metodologice, precum şi a suporturilor informaţionale didactice se efectuiază în
baza avizului Ministerului Educaţiei şi Tineretului.
(2) Întroducerea în ţară a literaturii artistice, şi altei producţii editoriale,
monumentelor, busturilor şi altor obiecte cu semnificaţie culturală sau etnică, se
efectuiază în baza avizului Ministerului Culturii şi Turismilui.
(3) Întroducerea în ţară a literaturii religioase şi a obiectelor de cult se
efectuiază în baza avizului Ministerului Justiţiei.”
15 La articolul 23 după cuvintele „umanitare se efectuiază” se întroduce
cuvintul „gratis”, în continuare după text.
16. La articolul 24 după cuvintele „recepţionarea, păstrarea, distribuirea” se
întroduce cuvăntul „utilizarea”, în continuare după text;
aliniatul (1) după cuvintele „recepţionare, păstrare, distribuire” se introduce
cuvăntul „utilizare”, în continuare după text;
17. La articolul 25 cuvintele „echipamentelor medicale” se substituie prin
cuvintele „dispozitivelor medicale”, în continuare după text;
aliniatul (1) cuvintul „echipamente medicale” se substituie cu cuvintul
„dispozitive medicale”, în continuare după text;
aliniatul (2) cuvintele „preparatele medicamentoase” se substituie cu
cuvintul „medicamentele”.
18. La articolul 27 aliniatul (2) cuvintele „echipamente medicale” se
substituie cu cuvintele „dispozitive medicale”, în continuare după text.
19. La capitolul VI din cuprinsul Legii, după cuvintele „recepţionarea,
păstrarea, distribuirea” se întroduce cuvăntul „utilizarea”, în continuare după text.
Art.II.- Legea nr.1216-XII din 03 decembrie 1992 taxei de stat cu
modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează:
La articolul 4 punctul (15) sintagma „Direcţia generală pentru Rezerve
Materiale de pe lîngă Guvern” se substituie prin sintagma „Agenţia Rezerve
Materiale, Aghiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare”.

Preşedintele Parlamentului

Notă informativă
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Urmînd dezideratul integrării în Uniunea Europeană, statul nostru tinde în
permanenţă să-şi ralieze cadrul legal la cerinţele şi reglementările comunitare, sarcină
abordată în multiple acte normative.
Elaborarea proiectului de modificare şi implimentare a Legii cu privire la
ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, este condiţionată de necesitatea
stabilirii unui cadru legislativ-normativ performant, care ar reglementa in mod detaliat
procedura de recepţionare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare,
precum şi de creare a unui sistem (mecanism) unic de reguli şi măsuri ce necesită a fi
intreprinse in cadrul acesteia.
La elaborarea proiectului de lege a fost studiată legislaţia şi experienţa a mai
multor ţări, cum ar fi legislaţia Federaţiei Ruse, Ucrainei, Republicii Belarusi,
Republicii Cazahstan, României ş.a. în domeniul ajutoarelor umanitare, în urma căreia
am fost familiarizaţi cu tendinţele şi procedurile de modernizare şi perfectare a
legislaţiei la acest compartiment.
Proiectul se prezintă oportun reieşind şi din faptul că actualmente, întru
aplicarea univocă a legislaţiei privind ajutoarele umanitare acordate Republicii
Moldova, se impune, in mod riguros, consultarea unei multitudini de acte legislativ –
normative, inclusiv hotărîrilor de Guvern, Regulamentelor şi Instrucţiunilor
Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Sănătăţii,
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului precum şi ale Serviciului vamal.
Procesul continuu de armonizare a legislaţiei statului nostru cu cea europeană
impune, de asemenea, elaborarea şi implimentarea unei proceduri simplificate de
întroducere în ţară a ajutoarelor umanitare precum şi a vămuirii acestora, contribuind
astfel la facilitarea relaţiilor cu donatorii străini.
Această procedură poate fi aplicată doar prin respectarea condiţiilor impuse în
cadrul prezentului proiect, vizînd: condiţii de autorizare a drepturilor de import a
ajutoarelor umanitare, etape de vămuire şi depunere a declaraţiilor, precum şi
evidenţei centralizate (sistemului informatic integrat) a ajutoarelor umanitare
întroduse în ţară.
Urmare celor relatate conchidem că proiectul elaborat asigură armonizarea legislaţiei
interne cu prevederile europene privind ajutoarele umanitare, prezentînd, de altfel şi o
deosebită importanţă practică, fără a implica cheltuieli financiare, motive din care
considerăm promovarea acestuia necesară.
Modificările propuse în legea taxei de stat sînt operate în legătură cu schimbarea
denumirii Organului public central conform Legii nr.23 din 14 .04.2005.
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