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 Denumirea legii, 

numărul şi conţinutul 

articolelor, care se 

propun spre 

modificare sau 

completare 

 

Propunerile de modificare şi 

completare 

Expunerea explicită a motivelor şi argumentul propunerilor de 

modificare şi completare, de asemenea prezentarea impactului 

bugetar, după caz 

Data intrării în 

vigoare 

 1 2 3 4 

1.  Hotărîrea Guvernului  Nr. 338  

din  21.03.2003 cu privire la 

aprobarea Catalogului 

mijloacelor  fixe şi activelor 

nemateriale 

Reexaminarea Catalogului  Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale este unul care 

nu mai satisface necesitățile agenților economici. Reclasificarea 

mijloacelor fixe după modelul României ar  fi o soluție în acest 

sens 

01 01 2020 

2.  Codul Fiscal al Republicii 

Moldova Nr. 1163 din 

24.04.1997 

Crearea unui mecanism eficient de 

înstrăinare și înregistrare a bunurilor 

imobile care se vor activa în 

momentul încheierii tranzacțiilor 

imobiliare. 

Nu putem impune persoanele să-și înregistreze dreptul de 

proprietate pe de o parte, pe de altă parte întreprinderile 

dezvoltatoare înstrăinează bunurile imobile. În schimb este 

necesar oferirea dreptului pentru întreprinderi de a scoate 

obligațiile pe care le au în raport cu bunul înstrăinat din sarcina 

fiscală a acestora. Este cunoscut faptul că întreprinderea poate 

incasa prin regres impozitele pe imobil achitate pentru cei care nu 

si-au înregistrat bunurile imobile la Cadastru, totuși acest 

mecanism este unul disproporționat. 

În cazul în care bunul a fost înstrăinat de întreprindere, dar nu a 

fost înregistrat de beneficiar la organul Cadastral întreprinderea 

la plata impozitului utilizată valoarea contabilă a bunului, la 

rândul său Cadastru operează cu noțiunea de valoare evaluată a 

bunului care este atașată bunului începând cu 2004-2006 chiar 

dacă acest bun a fost construit recent. În acest caz întreprinderea 

se confruntă cu situația, că ea de fiecare dată trebuie să 

demonstreze apariția diferenței între valoarea contabilă și 

valoarea bunului evaluat retroactiv. Nu reprezintă o problemă din 

partea autorităților fiscale situația când valoarea contabilă este 

mai mare, dar cazul contrar cauzează întreprinderii disconfort 

deaorece aceasta trebuie să dea explicații frecvente organului 

fiscal. 

 

01 01 2020 

3. 3 Codul fiscal nr. 1163- Reintroducerea art. 511 fiind numit Acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului asigurării 01 01 2020  
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XIII  din  24.04.1997,   

art. 511, art. 283 alin. (1) lit. m) 

„Prestatorii de servicii medicale”, 

cu următorul conținut „Prestatorii de 

servicii medicale care acordă 

asistență medicală în cadrul 

sistemului asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală se scutesc de 

impozitul pe venit realizat din 

această activitate” 

 

În  art. 283 alin. (1) lit. m) de exclus 

cuvântul „publice”. 

obligatorii de asistență medicală, este o activitate care cuprinde în 

sine un set de elemente distincte în ceea ce ține de organizarea 

acesteia.  

Aici merită a fi scoase în lumină tarifele unice pentru serviciile 

medicale incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de 

asistență medicală, proceduri identice în ceea ce ține de 

acceptarea, acordarea și raportarea actelor medicale efectuate, 

indiferent de tipul și forma de organizare a prestatorului de 

servicii medicale. 

Cu toate acestea, prestatorii privați de servicii medicale se 

confruntă cu anumite provocări, inclusiv de domeniul politicii 

fiscale a statutlui. 

Aceste provocări sunt rezultatul lacunelor existente în legislația 

în vigoare care aduc atingere principiului egalității prestatorilor 

de servicii medicale și principiului autonomiei în cadrul 

sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală. 

Principiul egalității conform art. 5 alin. (1) lit. b) al Legii Nr. 

1585 din  27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de 

asistenţă medicală prevede că participanţilor la sistemul de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală (plătitori de prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală, prestatori de servicii 

medicale şi beneficiari de asistenţă medicală) li se asigură un 

tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de lege. 

În această ordine dei idei, merită de menționat că prin prisma 

legislației în vigoare în cadrul sistemului moldovenesc de 

sănătate prestatorii privați de servicii medicale nu vin să 

completeze sau să asigure serviciile medicale neacoperite de 

prestatorii publici de servicii medicale, dar activează pe principiu 

de egalitate cu aceștia. 

Raportând aceste prevederi la conținutul normelor cuprinse în art. 

511 și 283 ale Codului Fiscal al Republicii Moldova observăm că 

politica fiscală a statului contravine în esență principiilor 

fundamentale ale politicii statului în domeniul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, or, prestatorii privați de servicii 

medicale sunt limitați în drepturi față de cei publicii, fiind puși și 

într-o situație anti-concurențială. 

La acest capitol, nu poate fi trecută cu vederea instituirea 
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obligației (prin excluderea art. 511 al Codului fiscal) prestatorilor 

privați de servicii medicale de a achita impozitul pe venit din 

activitățile desfășurate în cadrul sistemului asigurării obligatorii 

de asistență medicală. 

Această obligație nu este impusă și prestatorilor publici, or, prin 

modificările operate (de legea Legea nr.288 din 15.12.2017, în 

vigoare 01.01.2018) la art. 51 al Codului fiscal, prestatorii publici 

de servicii medicale în calitate de instituții publice rămân în 

continuare scutiți de la achitarea impozitului pe venit. 

La capitolul inegalitate dintre prestatorii de servicii medicale 

publici și cei privați (cu excepția medicinei de familie) se atribuie 

și art 283 (1) lit. m) care contravine prevederilor art. 5 alin. (1) 

lit. b) al Legii Nr. 1585 din  27.02.1998. 

Prin urmare,  impunerea achitării impozitului pe venit de 

prestatorii privați de servicii medicale  se atribuie la capitolul 

incompatibilității legislației fiscale cu cea din sistemul asigurării 

obligatorii de asistență medicală, nu numai prin prisma 

principiului egalității dar și prin prisma principiului autonomiei. 

În acest sens, art. 5 alin. (1) lit. g) al Legii Nr. 1585 din  

27.02.1998 (principiul autonomiei) prevede express că sistemul 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală se administrează de 

sine stătător, în baza legii, iar prestatorii de servicii medicale 

care acordă asistenţă medicală în sistemul respectiv activează 

pe principii de autofinanţare şi nonprofit. 

Cuvântul „nonprofit” consolidează ideia precum că prestatorii de 

servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de 

servicii medicale nu urmează să achite impozitul pe venit, or, a 

priori această activitatea prin prisma legii nu este aducătoare de 

venit. 

În spiritul celor expuse, considerăm că propunerile înaintate vor 

contribui la eliminarea lacunelor existente prin armonizarea 

legislației fiscale și celei din domeniul asigurării obligatorii de 

asistență medicală. 

4.  Codul fiscal nr. 1163-

XIII  din  24.04.1997 art. 103 

alin. (1) pct. 10 

În art. 103 alin. (1) pct. 10 după 

sintagma „serviciile medicale” de 

introdus sintagma „și cele 

nemedicale asociate acestora” 

În fapt, pe lângă serviciile medicale prestate de către instituțiile 

medico sanitare pacienților asigurați în cadrul  sistemului 

asigurării obligatorii de asistență medicală sunt prestate și 

anumite servicii nemedicale, care sunt indispensabile celor din 

urmă. 

01 01 2020 
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Serviciile nemedicale nu sunt parte a programului unic și se 

prestează înafara sistemului asigurărilor obligatorii de asistență 

medicală, deși acestea sunt direct asociate actului medical 

(asigurat) și nu pot fi furnizate separat de acesta. 

Pe lângă cele enunțate acestor servicii li se aplică taxa pe valoare 

adaugată  în mărime de 20% ceea ce constituie o majorare 

considerabilă a prețului final. 

Prin urmare, ținând cont că TVA se achită din contul pacientului 

pentru serviciile nemedicale indispensabile actului medical 

asigurat nu se consideră oportună menținerea TVA, or, în esență 

aceasta nu se poate considera ca satisfăcând necesitățile 

populației din domeniul ocrotirii sănătății.  

În asemenea condiții se solicită scutirea serciviilor nemedicale de 

TVA, în scopul asigurării și facilitării accesului pacientului 

asigurat la aceste servicii. 

5.  Codul fiscal nr. 1163/1997 

Capitolul 4  

ÎNLESNIRI LA PLATA 

TAXELOR LOCALE  

Articolul 295. Scutirea de taxe  

Se scutesc de plata:  

a) tuturor taxelor locale – 

autorităţile publice şi 

instituţiile finanţate de la 

bugetele de toate nivelurile;  

b) tuturor taxelor locale – 

misiunile diplomatice şi 

oficiile consulare acreditate în 

Republica Moldova, precum şi 

reprezentanţele organizaţiilor 

internaţionale acreditate în 

Republica Moldova, în baza 

principiului reciprocităţii, în 

conformitate cu tratatele 

internaţionale la care 

Republica Moldova este parte; 

c) tuturor taxelor locale – 

Banca Naţională a Moldovei; 

Se va completa cu un aliniat nou f) 

cu următorul cuprins: 

k)  taxei de aplicare a simbolicii 

locale -  întreprinderile proprietatea 

cărora este declarată drept obiect al 

patrimoniului cultural-naţional al 

Republicii Moldova și/sau 

întreprinderile care aplică prevederile 

Legii  Nr. 66  din  27.03.2008 privind 

protecţia indicaţiilor geografice, 

denumirilor de origine şi 

specialităţilor tradiţionale garantate. 

De la începutul promovării reformelor (2014) care aveau ca scop 

excluderea plafoanelor și a valorilor concrete a taxelor locale 

CNPM a atenționat autoritatea responsabilă de elaborarea și 

promovarea politicilor în domeniul fiscal despre faptul că o 

asemenea intervenție este una prematură. Austeritatea bugetelor 

și subfinanțarea autorităților publice locale impun administrația 

să mărească taxele locale, care se reflectă negativ asupra 

rezultatelor financiare și concurenței întreprinderilor. Cum și era 

firesc de așteptat taxele locale imediat au manifestat o creștere 

bruscă și în multe cazuri neargumentată.  

Cu certitudine că după lansarea reformei de excludere a 

plafoanelor și a valorilor concrete a taxelor locale legislația 

fiscală a suferit ajustări și modificări benefice, care au adus 

claritate pentru întreprinderile autohtone plătitoare de taxe locale. 

În plus, concret pentru taxa de aplicare a simbolicii locale, 

întreprinderile pot recurge la mecanisme legale de diminuare a 

cheltuielilor realizate sub formă de taxe locale aplicând 

mecanismele de ”Rebranding”. Acest procedeu permite 

redenumirea produsului fabricat și respectiv atrage după sine 

economii prin neplata taxei locale de aplicare a simbolicii locale. 

Totuși există o serie de întreprinderi pentru care nu pot recurge la 

diminuarea cheltuielilor prin metoda descrisă mai sus. Printre 

întreprinderile de acest gen se regăsesc cele pentru care simbolica 
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d) taxei de organizare a 

licitaţiilor şi loteriilor pe 

teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale – organizatorii 

licitaţiilor desfăşurate în scopul 

asigurării rambursării datoriilor 

la credite, acoperirii pagubelor, 

achitării datoriilor la buget, 

vînzării patrimoniului de stat şi 

patrimoniului unităţilor 

administrativ-teritoriale;  

e) taxei de plasare (amplasare) 

a publicităţii (reclamei) – 

producătorii şi difuzorii de 

publicitate socială şi de 

publicitate plasată pe 

trimiterile poştale;  

f) taxei pentru amenajarea 

teritoriului – fondatorii 

gospodăriilor ţărăneşti (de 

fermier) care au atins vîrsta de 

pensionare; 

g) taxei pentru unităţile 

comerciale şi/sau de prestări 

servicii – persoanele care 

practică activităţi de pompe 

funebre şi acordă servicii 

similare, inclusiv care 

confecţionează sicrie, coroane, 

flori false, ghirlande; 

g1) taxei pentru amenajarea 

teritoriului şi taxei pentru 

unităţile comerciale şi/sau de 

prestări servicii – persoanele 

fizice care desfăşoară activităţi 

independente în cadrul pieţelor 

create în condiţiile art. 12 din 

Legea nr. 231/2010 cu privire 

locală este însăși brandul  și el oferă avantaje concurențiale, dar 

și întreprinderile proprietatea cărora este declarată drept obiect al 

patrimoniului cultural-naţional al Republicii Moldova.  

La adoptarea și promovarea politicii de fortificare a 

independenței bugetare a autorităților publice locale nu sa ținut 

cont de această caracteristică specifică când proprietatea 

întreprinderilor este declarată drept obiect al patrimoniului 

cultural-naţional al Republicii Moldova și posesorii acestui statut 

sunt titulari de drept preferenţial la folosirea indicaţiei geografice 

în denumirea firmei, în mărci de produs şi în denumirea altor 

obiecte ale proprietăţii industriale supuse înregistrării in 

Republica Moldova. La rândul său acest fapt diminuează numărul 

de contribuabili de la care APL ar putea colecta acest tip de taxă 

locala. În vederea echilibrării acestui fapt autoritatea publică 

locală stabilește taxe exorbitante pentru utilizarea simbolicii 

locale, acestea din urmă cifrându-se la nivelul sutelor de mii ba și 

mai mult. 

La moment nu este diferențiată și abordarea autorității de control 

în domeniul fiscal care ar clarifica delimitarea mai bună a 

situațiilor în care simbolica locală este folosită ca denumire a 

produsului versus situațiilor când denumirea produsului este 

diferită iar denumirea întreprinderii folosește simbolica locală. 
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la comerţul interior; 

i) tuturor taxelor locale – 

proprietarii sau deţinătorii 

bunurilor rechiziţionate în 

interes public, pe perioada 

rechiziţiei, conform legislaţiei 

6.  Codul fiscal nr. 1163/1997 

Titlul V 

 

Interzicerea blocării integrale a 

contului(rilor) contribuabililor.  

În opinia mediului de faceri această măsură trebuie să se aplice 

doar pentru sumele contestate lăsând în acest fel posibilitatea 

operațională pentru întreprinderi de a-și desfășura activitatea. 

01 01 2019 

7.  Codul fiscal nr. 1163/1997 art. 

901 alin. (31) 

- 12% din royalty achitate în 

folosul persoanelor fizice. 

 

Cifra ”12” se va substitui cu cifra ”9”   01 01 2020 

8.  Codul fiscal nr. 1163/1997 art. 

901 alin. (3) 

(3) Persoanele specificate la 

art.90 reţin un impozit în 

mărime de 10% din veniturile 

obţinute de către persoanele 

fizice care nu desfăşoară 

activitate de întreprinzător, de 

la transmiterea în posesie 

şi/sau folosinţă (locaţiune, 

arendă, uzufruct) a proprietăţii 

mobiliare şi imobiliare, cu 

excepţia arendei terenurilor 

agricole. 

 

Cifra ”10” se va substitui cu cifra ”9”   01 01 2020 

9.  Hotărîrea Guvernului Nr. 10 

din 05.01.2012 pentru 

aprobarea Regulamentului cu 

privire la delegarea salariaţilor 

entităţilor din Republica 

Moldova 

Revederea plafoanelor și 

mecanismelor de aplicare  

Propunem revizuirea în totalitate a prevederilor Hotărîrii în 

vederea facilitării utilizării acestuia. Astfel, considerăm că 

restricțiile privind utilizarea taximetrelor sau obligarea 

salariatului de a utiliza transportul public într-o localitate 

necunoscută acestuia este depășită. De asemenea, efectuarea 

calculului diurnelor în cazul traversării mai multor state este unul 

anevoios și necesită mult timp din partea contabilului. Spre 

exemplu, calculul avansului la cursul zilei eliberării acestuia, iar 

calculul soldului avansului la cursul zile de rambursare. 

01 01 2020 
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Diferențele de sumă sunt nesemnificative, iar timpul necesar 

pentru calcule efectuate este mare. Totodată și calculul diurnelor 

în cazul traversării a mai multor țări necesită utilizarea a mai mult 

timp și resurse decît diferența de sumă primită. Prin urmare, 

considerăm că Regulamentul în cauză necesită o abordare nouă în 

vederea simplificării utilizării acestuia. 

10.  Legea pentru modificarea unor 

acte legislative nr. 173 di 12 08 

2019 

Abrogarea actului legislativ Argumentele pentru  neimplementarea acțiunilor au fost expuse 

în numeroase ședințe cu participarea asociațiilor mediului de 

afaceri. Măsurile promovate sunt în decrementul capacității 

întreprinderii de a menține forța de muncă, concurența regională 

etc. 

 

11.  Codul fiscal nr. 1163 Scutirea de plată a TVA pentru 

echipament importat în scop de 

producție.  

Crearea stimulentelor fiscale pentru producerea de bunuri.  

12.  Codul fiscal nr. 1163/ Art. 27. 

Valoarea mijloacelor fixe 

(8) Deducerea 

cheltuielilor pentru reparaţia 

proprietăţii se efectuează după 

cum urmează:  

b) dacă cheltuielile 

suportate pe parcursul 

perioadei fiscale pentru 

reparaţia proprietăţii depăşesc 

15% din baza valorică pentru 

fiecare obiect a categoriei I de 

proprietate şi baza valorică a 

categoriilor II-V de proprietate, 

mărimea acestui surplus se 

consideră drept cheltuieli 

pentru recondiţionare şi se 

reflectă la majorarea bazei 

valorice pentru fiecare obiect a 

categoriei I de proprietate şi 

baza valorică a categoriilor II-

V de proprietate.  

 

 

Cifra ”15” se va substitui cu cifra 

”20”  

 

Datorită faptului că durata medie de viață a vehiculelor depășește 

10 ani, costurile reale de reparare sunt mai mari decât costurile 

normative. 

 

 

 

01.01.2020 

13.  Articolul 49, Codul  Propoziția ”Pentru transporturile Emiterea foii de parcurs pentru transporturi naționale o dată pe 01 01 2020 
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transporturilor rutiere Nr. 

150 din 07/17/2014 

Art. 49. – Operatorii de 

transport rutier/întreprinderile 

care efectuează operaţiuni de 

transport rutier au următoarele 

obligaţii: 

        i) să asigure efectuarea 

controlului medical al 

conducătorului auto înainte de 

a începe operaţiunea de 

transport rutier în baza unei foi 

de parcurs noi. Criteriile 

conform cărora conducătorii 

auto vor fi supuşi controlului 

medical se aprobă prin 

instrucţiune de către organul 

central de specialitate, după 

consultarea Ministerului 

Sănătății, Muncii și Protecţiei 

Sociale; să asigure efectuarea 

verificării tehnice generale a 

fiecărui vehicul rutier înainte 

de a începe operaţiunea de 

transport rutier în baza unei foi 

de parcurs noi, cu excepţia 

celor de pe rute internaţionale 

care vor fi supuse controlului 

tehnic înainte de plecare în 

fiecare cursă. Criteriile privind 

controlul tehnic al vehiculelor 

rutiere se aprobă prin 

instrucţiune de către organul 

central de specialitate. 

Pentru transporturile rutiere de 

mărfuri în trafic naţional, foaia 

de parcurs este valabilă pentru 

o perioada de 48 de ore din 

rutiere de mărfuri în trafic naţional, 

foaia de parcurs este valabilă pentru 

o perioada de 48 de ore din 

momentul eliberării.” Urmează a fi 

exclusă. 

lună asigură evidența consumului de combustibil, la fel ca și 

pentru transportul  internațional, unde o cursă în ambele direcții 

durează mai mult de 48 de ore! 
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momentul eliberării. 

Pentru transporturile rutiere de 

persoane în trafic naţional, 

foaia de parcurs este valabilă 

pentru 36 de ore (cu excepţia 

transporturilor în regim de taxi 

la care valabilitatea foii de 

parcurs nu poate depăşi 24 de 

ore). 

Pentru transporturile rutiere de 

mărfuri și persoane în trafic 

internaţional, foaia de parcurs 

este valabilă pînă la efectuarea 

cursei tur-retur; 

14.  CODUL VAMAL al 

Republicii Moldova  Nr. 1149  

din  20.07.2000 

Stabilirea posibilității de  amânare a 

plații taxelor vamale și a TVA pentru 

un termen de 30 zile bancare! 

Obiectivul este de a aduce obligația de plată a impozitelor și 

taxelor cu perioada reală de vânzare a bunurilor, pentru a elimina 

riscul unui deficit de capital circulant al întreprinderii 

01 01 2020 

15.  Hotărîrea nr. 764 din 

25.11.1992 privind aprobarea 

Normelor pentru efectuarea 

operațiunilor de casă în 

economia națională a 

Republicii Moldova 

Revizuirea integrală a textului 

Hotărîrii. 

Propunem revizuirea integrală a conținutului acestui Regulament. 

Luînd în considerare că acesta a fost aprobat în anul 1992, multe 

prevederi le considerăm depășite atît din punct de vedere 

funcțional, cît și tehnic. Spre exemplu obligația de a semna 

dispozițiile de plată de casier/contabil-șef o considerăm 

învechită, deoarece majoritatea deja utilizează semnătura 

electronică. Totodată, prevederile ce țin de păstrarea mijloacelor 

bănești, safeurile sunt învechite, ect. 

01 01 2019 

16.  Legea nr.721-XIII din 2 

februarie 1996 privind 

calitatea în construcţii art. 37  

HOTĂRÎREA 

GUVERNULUI Nr. 1436 din  

17.12.2008 pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la 

administrarea mijloacelor 

pentru finanţarea sistemului 

de documente normative în 

construcţii 

Resetarea sistemului privind 

defalcările pentru dezvoltarea bazei 

normative în construcții. 

Acest tip de impozit colectat de o perioadă foarte lungă nu a adus 

beneficii sectorului construcțiilor.  

01 01 2019 

17.  LEGE Nr. 1134 din  

02.04.1997 privind societăţile 

pe acţiuni     

Prima propoziție al Art. 49 alin. (11) 

va avea următorul cuprins: 

(11)  Societăţile pe acţiuni al căror 

Dificultățile convocării Adunării generale (nevalidare, lipsă de 

cvorum, contestări în instanță privind legalitatea adunării etc.) fac 

practic imposibil prezentarea și defalcările de dividende. 
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Art49 alin. (11) Societăţile pe 

acţiuni al căror capital social 

cuprinde şi o cotă a proprietăţii 

publice transferă la bugetul 

respectiv, pînă la 1 iulie a 

anului imediat următor anului 

de gestiune, dividende, 

calculate în funcţie de 

rezultatele activităţii din anul 

de gestiune, pe baza hotărîrii 

adunării generale a acţionarilor 

şi în conformitate cu structura 

capitalului social. În acelaşi 

termen, darea de seamă privind 

dividendele calculate în funcţie 

de rezultatele activităţii 

societăţii pe acţiuni se prezintă 

inspectoratului fiscal de stat 

teritorial. În caz de neachitare 

în termen la buget a 

dividendelor aferente cotei 

proprietăţii publice în capitalul 

social al societăţii pe acţiuni, 

organele Serviciului Fiscal de 

Stat vor aplica majorarea de 

întîrziere, precum şi executarea 

silită a obligaţiilor neonorate în 

termen, conform titlului V al 

Codului fiscal.   

capital social cuprinde şi o cotă a 

proprietăţii publice transferă la 

bugetul respectiv, în trimestrul 

imediat următor celui în care a avut 

loc adunarea generală a acționarilor 

dividende, calculate în funcţie de 

rezultatele activităţii din anul de 

gestiune, pe baza hotărîrii adunării 

generale a acţionarilor şi în 

conformitate cu structura capitalului 

social. 

18.  LEGEA SALARIZĂRII Nr. 

847 din 14.02.2002  

Articolul 24. Salarizarea 

membrilor organelor de 

conducere ale întreprinderilor 

de stat şi ale societăţilor pe 

acţiuni 

(1) Membrilor organelor de 

conducere ale întreprinderilor 

de stat şi ale societăţilor pe 

acţiuni (consiliul de 

Din art. 24. alin. (1) se va exclude 

sintagma ”şi ale societăţilor pe 

acţiuni (consiliul de administraţie; 

consiliul societăţii)” 

Considerăm că reglementarea dată trebuie să se reflecte asupra  

întreprinderilor de stat exclusiv. 
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administraţie; consiliul 

societăţii) li se stabilesc 

indemnizaţii lunare în mărime 

de pînă la trei salarii minime 

pe ţară, determinate în 

condiţiile Legii nr.1432-XIV 

din 28 decembrie 2000 privind 

modul de stabilire şi 

reexaminare a salariului 

minim. 

19.    Hotărîrea Guvernului  Nr. 108 

din  03.02.2005 art. 97. Plata 

indemnizaţiilor se efectuează 

astfel:  

    a) plata indemnizaţiilor de 

asigurări sociale prevăzute la 

pct. 12 lit. b), с), d) şi e) şi pct. 

37 lit. a) din prezentul 

Regulament se efectuează 

integral de la bugetul 

asigurărilor sociale de stat din 

prima zi;  

    b) plata indemnizaţiilor de 

asigurări sociale prevăzute la 

pct. 12 lit. a) pentru primele 

cinci zile calendaristice de 

incapacitate temporară de 

muncă se efectuează din 

mijloacele financiare ale 

angajatorului, dar nu mai mult 

de 15 zile calendaristice 

cumulative, în cazul fiecărui 

angajat, pe parcursul unui an 

calendaristic, începînd cu a 

şasea zi calendaristică de 

incapacitate de muncă, iar în 

cazul multiplelor perioade de 

incapacitate de muncă, 

Va avea următorul cuprins    ”a) plata 

indemnizaţiilor de asigurări sociale 

prevăzute la pct. 12 şi pct. 37 lit. a) 

din prezentul Regulament se 

efectuează integral de la bugetul 

asigurărilor sociale de stat din prima 

zi;  

Litera b) se va exclude 

Angajatorul achită contribuția de asigurări sociale de stat prin 

care acoperă riscul asigurat de incapacitate de muncă. 

Considerăm o taxare dublă situația prin care întreprinderile mai 

plătesc primele 5 zile de incapacitate de muncă. 
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începînd cu prima zi după 

expirare a 15 zile cumulative 

plătite de angajator, 

indemnizaţia se plăteşte din 

mijloacele bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 


