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Proiect  
 

Sinteza propunerilor de modificare şi completare 
a unor acte legislative în corespundere cu Legea nr.181 din 25.07.2014, precum și de ajustare și îmbunătățire a Legii în 

cauză în corespundere cu unele modificări în legislație care au intervenit ulterior adoptării acesteia 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Legea nr.64-XII din 24 mai 1990 cu privire la 
Guvern 

 
 
 

Articolul 11. Principalele împuterniciri ale 
Guvernului în domeniul dezvoltării sociale, 
învăţămîntului, tineretului şi sportului, culturii şi 
ocrotirii sănătăţii  

Guvernul:  

4) asigură condiţii social-economice, 
creează o bază tehnico-materială şi fonduri 
speciale pentru dezvoltarea învăţămîntului 
public, tineretului, culturii, ocrotirii sănătăţii, 
protecţiei mediului ambiant;  

Art.I - Legea nr.64-XII din 24 mai 
1990 cu privire la Guvern (Veştile, 
1990, nr.8, art.191), cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. La articolul 11 alineatul (4), cuvintele 
„și fonduri speciale” se exclud. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
 

 

Guvernul asigură finanțarea 
domeniilor publice din resursele 
bugetare totale, inclusiv din 
fonduri cu destinație specială, care 
sunt parte a bugetului, iar alocarea 
mijloacelor de la buget se 
efectuează pe programe. 

Drept temei, sunt art.8, 11, 19, 43, 
48, 53 și 58 din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 

Articolul 13. Principalele împuterniciri ale 
Guvernului în domeniul finanţelor, creditelor, 
impozitelor, preţurilor şi circulaţiei monetare  

2) elaborează şi prezintă anual 
Parlamentului spre examinare şi aprobare 
proiectele bugetului de stat şi bugetului 
asigurărilor sociale de stat, precum şi proiectul 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

2. La articolul 13, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins:  

 

“2) monitorizează şi asigură realizarea 
în termen a activităţilor procesului 
bugetar;” 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
 

Se aduce în concordanță cu 
articolul 19 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 

Se susține. 

 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

medicală;  

 

 

2014,  care reglementează 
responsabilitățile Guvernului în 
domeniul finanțelor publice. 
Redacția nouă are un caracter 
cuprinzător, Guvernul fiind 
responsabil în practică nu numai de 
proiectele de legi, dar de 
monitorizarea procesului bugetar 
în întregime, inclusiv si 
prezentarea rapoartelor privind 
excutarea bugetelor – BS, BASS și 
FAOAM. 

Articolul 15. Principalele împuterniciri ale 
Guvernului în domeniul ştiinţei şi tehnicii  

Guvernul:  

2) asigură elaborarea şi realizarea 
programelor de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii, 
creînd în acest scop fonduri republicane speciale; 

 

3. La articolul 15 alineatul (2) cuvintele 
“creînd în acest scop fonduri 
republicane speciale” se exclud. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Guvernul asigură finanțarea 
domeniilor publice din resursele 
bugetare totale, inclusiv din 
fonduri cu destinație specială, care 
sunt parte a bugetului, iar alocarea 
mijloacelor de la buget se 
efectuează pe programe în baza 
priorităților Guvernului. Drept 
temei, sunt art.8, 11, 19, 43, 48 și 
53 din Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 31. Cancelaria de Stat  

Finanţarea cheltuielilor de întreţinere a 
Cancelariei de Stat se efectuează în limita 
mijloacelor bugetare aprobate de Parlament 
pentru Guvern. 

4. La articolul 31 alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 

 “Cancelaria de Stat se finanțează de la 
bugetul de stat în limita alocațiilor 
bugetare aprobate prin legea bugetară 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Se propune o redacție îmbunătățită 
în temeiul art.53 din Legea 
finanțelor publice și 

Se susține. La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 anuală”. 

 

responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, cu privire 
la conținutul legilor bugetare 
anuale. 

Codul Funciar nr. 828 din 25 decembrie 1991 

  

 

 

Articolul 35. Folosirea plăţilor pentru terenuri. 

   Plăţile pentru terenuri se încasează la 
bugetele respective ale autorităţilor administraţiei 
publice locale şi se centralizează parţial în 
bugetul republican.  

Art.II - Codul Funciar nr. 828 din 25 
decembrie 1991 (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 35 cuvintele ”bugetele 
respective ale autorităţii administraţiei 
publice locale” se substituie cu 
cuvintele ”bugetele locale”, iar cuvîntul 
”bugetul republican” se substituie cu 
”bugetul de stat”. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în concordanță cu 
noțiunile noi prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, precum și 
cu art.26 alin.(3), care 
reglementează componentele 
bugetului public național. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

La data publicării 

Articolul 70. Organizarea şi modul de 
efectuare a reglementării regimului proprietăţii 
funciare  

Reglementarea regimului proprietăţii 
funciare se efectuează, în baza hotărîrii autorităţii 
administraţiei publice locale la iniţiativa 
organelor de reglementare a regimului 
proprietăţii funciare sau la cererea deţinătorilor 
de terenuri interesaţi, de către organizaţiile de stat 
de proiectare a regimului proprietăţii funciare din 
contul mijloacelor bugetului republican şi celui 
local.  

2. La articolul 70, cuvintele „din contul 
bugetului republican și celui local” se 
substituie cu “bugetului de stat și 
bugetelor locale”. 

Articolul 701. Consolidarea terenurilor agricole  

Toate cheltuielile de consolidare a 

3.  La articolul 703 cuvintele ”de la 
bugetul unităţii administrativ-teritoriale 
respective” se substituie cu cuvintele 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

terenului agricol întreprinse cu concursul 
primăriei în vederea investigării şi evaluării 
terenului, perfectării proiectului de consolidare, 
implementării acestuia şi înregistrării în registrul 
bunurilor imobiliare se vor suporta de la bugetul 
de stat, de la bugetul unităţii administrativ-
teritoriale respective sau din alte surse de 
finanţare.  

”de la bugetele locale”  

 

 

 

 

Se aduce în concordanță cu 
principiul unității și universalității 
bugetului, reglementate la art.7 și 8 
din Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale. 
Fondurile speciale sunt parte  a 
bugetului de stat şi a bugetelor 
locale. 

Articolul 703 Cheltuielile pentru efectuarea 
investigaţiilor şi evaluarea terenului, elaborarea 
proiectului de consolidare a terenurilor, 
perfectarea documentelor de înregistrare în 
registrul bunurilor imobile vor fi suportate de la 
bugetul de stat sau de la bugetele locale (fonduri 
speciale). 

4.  La articolul 703 cuvintele ”(fonduri 
speciale)” se exclud. 

Se susține. 

 

La data publicării 

Articolul 81. Stimularea economică a 
folosirii raţionale şi a protecţiei terenurilor  

Prin stimularea economică a folosirii 
raţionale şi a protecţiei terenurilor se urmăreşte 
ridicarea interesării deţinătorilor în păstrarea şi 
îmbunătăţirea fertilităţii solurilor, în protejarea 
terenurilor de urmările negative ale activităţii de 
producţie.  

Stimularea economică prevede:  

alocarea mijloacelor de la bugetul 
republican şi de la cel local pentru restabilirea 
terenurilor distruse nu din vina deţinătorilor;  

5. La articolul 81 alineatul trei, 
cuvintele “de la bugetul republican și de 
la cel local” se substituie cu “de la 
bugetul de stat și de la bugetele locale”. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC, DCGPBF) 

Se aduce în concordanță cu 
noțiunile noi prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

Se susține. 

 

La data publicării 

Legea nr.880 din 22 ianuarie 1992 privind 
Fondul Arhivistic al Republicii Moldova  

Art.III - Articolul 42 din Legea nr.880 
din 22 ianuarie 1992 privind Fondul 
Arhivistic al Republicii Moldova   

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 

Se susține. 

 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Articolul 42.  
Statul asigură şi finanţează din contul 

mijloacelor bugetare crearea bazei tehnico-
materiale a arhivelor de stat ale Republicii 
Moldova şi desfăşurarea activităţii lor.  

Arhivele centrale de stat şi filialele lor sînt 
finanţate din mijloacele bugetului republican, iar 
arhivele de stat, orăşeneşti şi raionale sînt 
finanţate de organele autoadministrării locale, 
care creează baza tehnico-materială a arhivelor 
din contul mijloacelor bugetului local.  

(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1992, nr.1, art.20), cu 
modificările și completările ulterioare, 
la alineatul doi, cuvintele “bugetului 
republican” se substituie cu “bugetului 
de stat”. 

Se aduce în concordanță cu 
noțiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 
decembrie 1992  
 
Articolul 9. Organele care efectuează verificarea 
corectitudinii încasării taxei de stat  

Organele financiare şi inspectoratele 
fiscale de stat efectuează verificarea 
corectitudinii încasării taxei de stat, precum şi a 
trecerii ei în termen şi integral la buget în toate 
instituţiile care o încasează.  

Art.IV - La articolul 9 din Legea taxei 
de stat nr.1216-XII din 03 decembrie 
1992 (republicat: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1992, nr.12, 
art.359), cu modificările şi completările 
ulterioare, sintagma „organele 
financiare” se substituie cu sintagma 
„organele de inspectare financiară”, iar 
după cuvîntul „corectitudinii” se 
introduce sintagma „calculării şi”. 

Ministerul Finanțelor (Inspecția 
financiară) 
Potrivit articolului 78 din Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţi bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, Inspecţia 
financiară efectuează inspectări 
financiare. 

 

Nu se susține. 

Articolul 78 din 
Legea finanțelor 
publice nu prevede 
expres această 
competență a 
Inspecției financiare. 

Totodată, se propune 
excluderea sintagmei 
„organele financiare 
şi” deoarece potrivit 
practicii țărilor din 
vecinătate (România, 
Rusia) verificarea 
corectitudinii 
calculării și încasării 
taxei de stat este 
exclusiv competența 
instituțiilor fiscale. În 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

plus, se va evita 
dublarea şi confuzia 
în ce priveşte 
atribuţiile de 
verificare a 
corectitudinii 
încasării taxei de stat. 

Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 privind 
protecţia mediului înconjurător  

 

 

 

Art.12. - Autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu activează în conformitate cu 
Constituţia, cu prezenta lege, cu Regulamentul 
autorităţii centrale abilitată cu gestiunea 
resurselor naturale şi cu protecţia mediului 
înconjurător, aprobat de către Guvern, cu alte legi 
şi acte normative.  

Autoritatea centrală pentru resursele naturale şi 
mediu este persoana juridică, are ştampila sa cu 
imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi 
cu denumirea acestuia, dispune de conturi, 
inclusiv valutare, în băncile republicii.  

 

 

 

 

Art.V - Legea nr.1515-XII din 16 iunie 
1993 privind protecţia mediului 
înconjurător (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1993, nr.10, 
art.283), cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. La articolul 12: 

 

 

 
 

la propoziţia a doua, cuvintele „dispune 
de conturi, inclusiv valutare, în băncile 
republicii” se substituie cu „dispune de 
conturi trezoreriale”.  

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFENCC) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Se aduce în concordanță cu 
articolele 62 alin.(5) și 63 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, prin care 
se interzice autorităților/instituțiilor 
bugetare deschiderea conturilor 
bancare pentru efectuarea 
operațiunilor de încasări și plăți 
prin instituțiile financiare și care 
stabilește că executarea bugetului 

Se susține. La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Bugetul autorităţii centrale pentru resursele 
naturale şi mediu şi al subdiviziunilor ei 
principale se aprobă de Guvern.  

 

Propoziţia a treia se expune în 
următoarea redacție: 
„Autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu se finanțează de la 
bugetul de stat în limita alocațiilor 
bugetare aprobate prin legea bugetară 
anuală”. 

se efectuează prin sistemul 
trezorerial. 

Potrivit art.53 alin.(2) litera c) din 
legea mentionată bugetele 
autorităților publice centrale se 
aprobă prin legea anuală a 
bugetului de stat. 

Art.15. – Sarcinile de bază a autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu:  

a) efectuarea controlului de stat asupra 
stării mediului şi componenţilor lui, respectării 
legislaţiei cu privire la protecţia mediului, a 
acordurilor interstatale şi internaţionale, 
elaborarea şi desfăşurarea de acţiuni în scopul 
diminuării presingului antropic asupra 
ecosistemelor, biodiversităţii şi sănătăţii 
oamenilor, prognozarea eventualelor crize, 
accidente şi catastrofe ecologice;  

b) organizarea şi asigurarea funcţionării 
monitoringului ecologic complex, evaluării 
impactului asupra mediului şi efectuării auditului 
ecologic;  

c) efectuarea recensămîntului resurselor 
naturale, reglementarea în comun cu Guvernul a 
folosirii lor pentru satisfacerea cerinţelor 
economice şi sociale ale generaţiilor prezente şi 
viitoare, stabilirea limitelor de folosire a 
resurselor naturale, de emisii şi deversări nocive 
în mediu, de depozitare a deşeurilor de producţie 
şi menajere;  

2. La articolul 15, alineatul unic devine 
alineatul (1), după care se completează 
cu alineatul doi cu următorul conținut: 

“(2) Autoritatea publică centrală de 
specialitate, în comun cu organele 
teritoriale ale acesteia, va organiza 
sistemul de planificare, monitorizare şi 
raportare a programelor de mediu şi 
utilizarea resurselor bugetare în 
conformitate cu principiile bunei 
guvernări.” 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFENCC) 
Se aduce în concordanță cu art.21 
al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează responsabilitatea 
autorităților publice centrale. 

Se susține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

d) coordonarea activităţii de ocrotire a 
ecosistemelor naturale, landşafturilor, 
monumentelor naturii de importanţă ştiinţifică, 
instructivă şi istorico-culturală; 

e) organizarea şi coordonarea cercetărilor 
ştiinţifice în problemele ecologice, elaborarea de 
programe pentru restabilirea ecosistemelor 
degradate, organizarea pregătirii şi reciclării 
cadrelor în domeniul ecologiei;  

f) formarea şi gestionarea fondului 
ecologic naţional;  

g) generalizarea practicii de aplicare a 
legislaţiei cu privire la protecţia mediului, 
elaborarea actelor legislative în domeniul 
ecologiei;  

h) informarea opiniei publice despre starea 
mediului, propagarea cunoştinţelor ecologice.  

Art.20. - (1) Autoritatea centrală pentru resursele 
naturale şi mediu este formată din subdiviziuni, 
direcţii şi secţii.  

(2) Subdiviziunile principale ale autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu sînt: 
Inspectoratul Ecologic de Stat, serviciul 
"Hidrometeo" şi Institutul Naţional de Ecologie, 
care în calitatea lor de persoane juridice au 
ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii 
Moldova şi au denumirea acestora, dispun de 
conturi, inclusiv valutare, în băncile republicii.  

 

 

 
 
3. La articolul 20 alineatul (2), cuvintele 
„dispun de conturi, inclusiv valutare, în 
băncile republicii” se substituie cu 
„dispun de conturi trezoreriale”.  

 

Se aduce în concordanță cu 
articolele 62 alin.(5) și 63 ale Legii 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, prin care 
se interzice autorităților/instituțiilor 
bugetare deschiderea conturilor 
bancare pentru efectuarea 
operațiunilor de încasări și plăți 
prin instituțiile financiare și care 
stabilește că executarea bugetului 
se efectuează prin sistemul 
trezorerial. 

Se susține. La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Capitolul VIII  

FONDURILE ECOLOGICE  
   

Art.83.- Fondurile ecologice:  

Fondul ecologic naţional (de pe lîngă 
autoritatea centrală pentru resursele naturale şi 
mediu) şi fondurile ecologice locale (de pe lîngă 
organele teritoriale ale autorităţii centrale pentru 
resursele naturale şi mediu) se creează în scopul 
colectării de resurse financiare suplimentare 
pentru protecţia mediului şi reconstrucţia 
ecosistemelor. Nu mai puţin de 70% din 
mijloacele fondurilor ecologice locale se 
utilizează la prevenirea şi combaterea poluării 
mediului, la restabilirea stării lui şi lichidarea 
consecinţelor poluării.  

 

 

 

 

4. Articolul 83 va avea următorul 
cuprins: 

„Fondul ecologic național și fondurile 
ecologice locale se instituie în cadrul  
bugetului de stat în scopul colectării de 
resurse financiare suplimentare pentru 
protecţia mediului şi reconstrucţia 
ecosistemelor. Nu mai puţin de 70% din 
mijloacele fondurilor ecologice locale 
se utilizează la prevenirea şi combaterea 
poluării mediului, la restabilirea stării 
lui şi lichidarea consecinţelor poluării.” 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificarea este necesară pentru a 
concretiza că fondurile ecologice, 
ca și alte fonduri speciale, sunt 
parte a bugetului.  

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

La data publicării 

Art.84. - Sursele de formare a fondurilor 
ecologice sînt: plăţile pentru poluarea mediului, 
amenzile pentru încălcarea legislaţiei cu privire la 
protecţia mediului, mijloacele parvenite de la 
repararea prejudiciilor aduse mediului, de la 
comercializarea producţiei confiscate ce a fost 
obţinută prin exploatarea ilicită a florei şi faunei, 
donaţiile şi depunerile benevole.  

Toate mijloacele încasate se acumulează la 
conturi speciale ale organelor teritoriale ale 
autorităţii centrale pentru resursele naturale şi 
mediu şi se repartizează după cum urmează: 30% 

5. La articolul 84, alineatul unic devine 
alineatul (1), după care se completează 
cu un alineat nou cu următorul cuprins: 

“ (2) Fondurile ecologice se formează și 
se gestionează în conformitate cu 
regulile stabilite pentru gestionarea 
veniturilor colectate de 
autoritățile/instituțiile bugetare.” 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu art.42 
și art.43 din Legea finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, cu 
privire la modul de gestionare a 
veniturilor colectate de 
autoritățile/instituțiile bugetare. 

 

Se susține.  La 1 ianuarie 2016 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

din mijloace - în Fondul ecologic naţional, 70% 
din mijloace - în fondul ecologic local.  

Art.85. - Mijloacele fondurilor ecologice 
pot fi folosite numai în limita următoarelor 
activităţi:  

a) elaborarea şi implementarea 
programelor locale şi republicane de protecţie a 
mediului şi a biodiversităţii, de îmbunătăţiri 
funciare, amenajări silvice a teritoriilor, de 
reconstrucţie ecologică a landşafturilor şi rîurilor 
mici, afectate prin intervenţii antropice;  

b) construirea, reconstruirea şi reutilarea 
obiectivelor de protecţie a mediului, inclusiv a 
sistemelor de protecţie (diguri) împotriva 
inundaţiilor, a sistemelor hidrotehnice şi 
ameliorative;  

c) procurarea de mijloace tehnice, utilaje, 
aparatură, reactive pentru laboratoarele autorităţii 
centrale pentru resursele naturale şi mediu şi 
subdiviziunile lui;  

d) efectuarea de lucrări ştiinţifice în 
domeniul protecţiei mediului la comanda 
autorităţii centrale pentru resursele naturale şi 
mediu;  

e) reinstruirea şi reciclarea cadrelor în 
domeniul protecţiei mediului;  

f) propaganda cunoştinţelor ecologice;  
g) construirea şi întreţinerea colaborării 

internaţionale în domeniul protecţiei mediului;  
h) premierea colectivelor – indiferent de 

apartenenţă departamentală – care au adus un 
aport real în domeniul protecţiei mediului. 
Sumele pentru premiere nu vor depăşi 5% din 

6. La articolul 85, literele e) și h) se 
abrogă. 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFENCC) 

Destinațiile prevăzute la literele e) 
și h) depășesc destinația stabilită 
pentru fondurile ecologice și 
denotă o utilizare ineficientă a 
banilor publici. Atît cheltuielile 
legate de instruirea și reciclarea 
cadrelor în domeniul protecției 
mediului, ctî și cele legate de 
premierea colectivelor, urmează a 
fi efectuată în conformitate cu 
legislația muncii din contul 
mijloacelor prevăzute în aceste 
scopuri în bugetul autorității 
publice centrale de mediu. 

În plus, aportul la protecția 
mediului trebuie să fie o 
responsabilitate a tuturor, în 
special a celor care activează în 
acest domeniu, iar încălcarea 
căreia trebuie  sancționată. Însă, 
astfel de prevederi  

Se susține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

mijloacele fondurilor ecologice.  

Legea nr. 1530 din 22 iunie 1993 privind 
ocrotirea monumentelor 

 

 

        Art.161. – (2) Agenţia de Inspectare şi 
Restaurare a Monumentelor este o instituţie 
specializată, subordonată Ministerului Culturii, 
care activează în baza unui regulament aprobat 
de Guvern şi este finanţată din bugetul de stat în 
limita fondurilor stabilite. 

Art.VI - La articolul 161 alineatul (2) 
din Legea nr. 1530 din 22 iunie 1993 
privind ocrotirea monumentelor 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.15-17, art. 23) cu 
modificările şi completările ulterioare, 
sintagma „în limita fondurilor stabilite” 
se substituie cu „în limita alocaţiilor 
stabilite”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Se aduce în corespundere cu 
terminologia și noțiunile prevăzute 
de Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu 
privire la protecția civilă  

 
Articolul 25. Asigurarea financiară a 

protecţiei civile  
(1) Finanţarea protecţiei civile se 

efectuează:  
a) în republică în întregime şi în unităţile ei 

administrativ-teritoriale – din contul mijloacelor 
bugetului de stat şi ale bugetelor locale alocate în 
mod centralizat Serviciului Protecţiei Civile şi 
Situaţiilor Excepţionale al Ministerului 
Afacerilor Interne;  

b) în ministere, alte autorităţi şi instituţii 
publice – din contul mijloacelor bugetului de stat 
alocate Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi din fondurile sale centralizate şi din 
mijloacele de rezervă;  

Art.VII - Articolul 25 din Legea nr. 
271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu 
privire la protecția civilă (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1994, 
nr.20 art.231), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 

 

 

 

1. La alineatul (1) litera b), cuvintele 
“precum şi din fondurile sale 
centralizate şi din mijloacele de 
rezervă” se substituie cu “precum și din 
mijloacele proprii ale acestora” . 

 

Ministerul Afacerilor Interne, 
Ministerul Finanțelor 
Se aduce în corespundere cu art. 36 
alin. (1) lit. a) și alin. (2) al Legii 
nr. 181 din 25 iulie 2014, prin 
legea bugetară anuală în cadrul 
bugetului de stat poate fi creat 
fondul de intervenție, pentru 
finanțarea cheltuielilor urgente 
legate de înlăturarea consecințelor 
calamităților naturale, în caz de 
epidemii, precum și în alte situații 
excepționale. Fondul de rezervă și 
fondul de intervenție se 
administrează în baza 
regulamentelor aprobate de 
Guvern. 

Totodată, în temeiul art.37 din 
Legea sus-menționată, la nivel 

Se susține. La data publicării 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

c) în unităţile economice – din contul 
mijloacelor unităţilor economice.  

(2) Activităţile de protecţie civilă pot fi 
finanţate şi din alte surse, stabilite prin lege, în 
cazul achitării taxelor cu caracter obligatoriu 
pentru acţiunile (serviciile) organelor 
supravegherii de stat în domeniul protecţiei 
civile, ori aprobate în condiţiile legii de Guvern – 
în celelalte cazuri.  

(3) Cheltuielile legate de desfăşurarea 
activităţilor de protecţie a populaţiei şi de 
lichidare a efectelor situaţiilor excepţionale se 
acoperă din contul fondurilor centralizate şi 
mijloacelor de rezervă.  

(4) Cheltuielile pentru protecţia civilă în 
bugetul de stat, bugetele locale, bugetele 
ministerelor, altor autorităţi şi instituţii, unităţilor 
economice constituie un compartiment (articol) 
aparte.  

 

 

 

 

 

 

2. La alineatul (3), sintagma ”din contul 
fondurilor centralizate și mijloacelor de 
rezervă” se substituie cu sintagma ”din 
fondul de intervenție al Guvernului și 
din fondurile de rezervă ale autorităților 
administrației publice publice locale”. 

local cheltuielile menționate pot fi 
acoperite din fondurile de rezervă 
ale autoritățile administrației 
publice locale, instituite și aprobate 
prin decizia bugetară anuală. 

Legea 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu 
privire la Curtea Constituțională 

 

 

 
 
Articolul 8. Atribuţiile Preşedintelui Curţii 

Constituţionale   

(2) Preşedintele Curţii Constituţionale este 
ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în 
limita bugetului aprobat.  

Art.VIII - Legea nr.317-XIII din 13 
decembrie 1994 cu privire la Curtea 
Constituțională (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1995, nr.8 art.86), 
cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 8, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Președintele Curții Constituționale 
organizează și implementează sistemul 
de management financiar și control 
intern și poartă răspundere managerială 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Propunerea are drept scop 
accentuarea responsabilității 
conducătorului instituției, în 
temeiul art.21 din Legea 181 din 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 pentru administrarea bugetului 
instituției și a patrimoniului public aflat 
în gestiune;” 

25.07.2014. În plus, în legislația 
bugetară nu există noțiunea de 
„ordonator mijloacelor financiare”. 

Articolul 37. Finanţarea activităţii  

(1) Curtea Constituţională are un buget 
propriu, care face parte integrantă din bugetul de 
stat.  

(2) Bugetul Curţii Constituţionale se 
aprobă de Parlament, la propunerea Plenului 
Curţii Constituţionale, şi se include în bugetul de 
stat. 

 
 

 

2. Articolul 37 va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul 37. Finanțarea activității 
Curții Constituționale 

(1) Curtea Constituțională se 
finanțează de la bugetul de stat în limita 
alocațiilor bugetare aprobate prin legea 
bugetară anuală. 

(2) Bugetul Curții Constituționale 
se elaborează, se aprobă și se 
administrează în conformitate cu 
principiile, regulile și procedurile, 
stabilite de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art. 21, 51, 52 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și stabilirea 
cerințelor privind respectarea de 
către autoritățile bugetare 
independente a calendarului 
bugetar și a metodologiei generale 
de elaborare, aprobare și executare 
a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 
2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului, iniţial prin 
hotărîre şi ulterior ca parte 
integrantă a legii bugetare anuale, 
nu este justificată. 

Se susține. La data publicării 

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 
1995 

 

 

Art.__ - La articolul 7 din Legea 
ocrotirii sănătăţii nr. 411 din 28 martie 
1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu 
modificările ulterioare, alineatele (1) şi 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Articolul 7. Finanţarea ocrotirii sănătăţii  

    (1) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-
sanitare publice provin din fondurile asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală (în bază de 
contract de asistenţă medicală încheiat cu 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină 
sau cu agenţiile ei teritoriale), din sursele 
bugetare, din serviciile prestate contra plată, din 
donaţii, granturi şi sponsorizări, din alte surse 
financiare permise de legislaţie. 

    (2) Activitatea instituţiilor medico-sanitare 
publice încadrate în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală se desfăşoară pe 
principiul de autofinanţare, de non-profit. 
     

 

 

 
 
(3) Mijloacele financiare ale instituţiei medico-
sanitare private provin din prestarea serviciilor 
contra plată şi din alte surse financiare permise 
de legislaţie. 

(3) se expun în următoarea redacție:  

    (1) Cheltuielile instituției medico-
sanitare publice se finanţează din: 
veniturile colectate de instituţie 
(efectuarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor contra plată, chiria sau darea 
în arendă a patrimoniului public, 
donaţii, sponsorizări şi alte mijloace 
băneşti intrate legal în posesia 
instituţiei), resursele proiectelor 
finanţate din surse externe, veniturile 
generale şi sursele de finanţare ale 
bugetului de la care se finanţează 
instituţia respectivă, fondurile 
asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală (în bază de contract de 
asistenţă medicală încheiat cu 
Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină sau cu agenţiile ei teritoriale) 
şi alte resurse financiare permise de 
legislaţie. 

     (3) Cheltuielile instituției medico-
sanitare private se finanţează din: 
veniturile colectate de instituţie şi alte 
resurse financiare permise de legislaţie. 

Ministerul Sănătății, 
Se propune o redacție îmbunătățită, 
reieșind din necesitatea ajustării 
terminologiei cu privire la 
veniturile colectate de instituțiile 
bugetare. Ca temei, sunt articolele 
3, 42 și 43 din Legea finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

Nu se susține. 
Redacția existentă 
cuprinde toate 
sursele posibile de 
finanțare a 
instituțiilor medico-
sanitare publice. 

Noțiunea de venituri 
colectate este 
aplicabilă doar în 
cazul instituțiilor 
bugetare, în timp ce, 
conform alin.(1), 
majoritatea 
instituțiilor medico-
sanitare publice 
activează pe 
principiul de 
autofinanțare. 

 

La data publicării 

Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 
privind organizarea judecătorească 

 

 

 

Art.IX - Articolul  22 din Legea nr.514-
XIII din 6 iulie 1995 privind 
organizarea judecătorească (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1995, 
nr.58/641), cu modificările și 
completările ulterioare, va avea 
următorul cuprins: 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Modificările se propun în temeiul 
art. 1 alin. (2), art. 21, 51, 52 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 

Se susține. 
 

La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 Articolul 22. Cheltuielile pentru 
înfăptuirea justiţiei  

(1) Mijloacele financiare necesare bunei 
funcţionări a instanţelor judecătoreşti sînt 
aprobate de Parlament, la propunerea Consiliului 
Superior al Magistraturii, şi sînt incluse la 
bugetul de stat. Aceste mijloace nu pot fi 
micşorate fără acordul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi se alocă în mod regulat.  

2) Cheltuielile de judecată sînt 
reglementate de lege şi se includ la capitolul 
cheltuieli în bugetele instanţelor judecătoreşti 
respective, la un articol aparte.  

 

“Articolul 22. Cheltuielile pentru 
înfăptuirea justiţiei  

(1) Cheltuielile pentru înfăptuirea 
justiției se efectuează de la bugetul de 
stat în limita alocațiilor bugetare 
aprobate Consiliului Superior al 
Magistraturii prin legea bugetară 
anuală.  

(2) Bugetele instanțelor judecătorești se 
elaborează și se administrează în 
conformitate cu principiile, regulile și 
procedurile, prevăzute de legislația în 
domeniul finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale.” 

nr.181 din 25 iulie 2014și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și stabilirea 
cerințelor privind respectarea 
calendarului bugetar și a 
metodologiei generale de 
elaborare, aprobare și executare a 
bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 
2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului instanţelor 
judecătoreşti, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale, nu este justificată. 

Legea fondului rutier nr.720 din 02 februarie 
1996 

 
 
 
 
 
Articolul 1. Destinaţia şi distribuirea 

fondului  
(1) Fondul are o destinaţie speciala, fiind 

utilizat pentru finanţarea:  
a) întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei 

drumurilor publice naţionale locale, comunale şi 

Art.X - Legea fondului rutier nr.720 din 
02 februarie 1996 (Republicat: 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.247-251 art.753), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 1 alineatul (1), preambula 
se expune în următoarea redacție: 
“Fondul rutier se instituie în cadrul 
bugetului de stat și este destinat:” și mai 
departe după text.  

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Modificarea rezultă din necesitatea      
prevederii legale, potrivit căreia 
fondul rutier se instituie în cadrul 
bugetului de stat.  

Din redacția actuală a alin.(2) și (3) 
din art.2 rezultă, că Fondul este 
unul în afara bugetului, pe cînd în 
realitate Fondul este parte a 
bugetului de stat. 

(a se vedea modificările la art.2 

Se susține. La data publicării 
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a străzilor;  
b) proiectării de drumuri;  
c) dezvoltării bazei de producţie a 

unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a 
drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului pentru 
acestea; 

d) producerii de materiale de construcţie 
rutieră;  

f) lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de 
proiectare şi construcţie în domeniu;  

g) administrării gospodăriei drumurilor;  
h) cheltuielilor de deservire şi rambursare 

a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate 
prin lege, conform art.2 alin.(2) din prezenta 
lege.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Litera h) se exclude. 

alin.(2) și (3)). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Modificarea rezultă din excluderea 
alin.(2) din art.2 din Legea 
fondului rutier nr.720 din 02 
februarie 1996. Cheltuielile de 
deservire şi rambursare a 
împrumuturilor se acoperă din 
resursele generale ale bugetului de 
stat. 

Articolul 2. Sursele de constituire a 
fondului  

(1) Sursele de constituire a fondului sînt:  

a) nu mai puţin de 50% în anul 2010, 65% 
în anul 2011, 80% în anul 2012 şi în anii 
următori din volumul total al accizelor la 
produsele petroliere, cu excepţia gazului 
lichefiat, supuse accizelor; 

b) taxele rutiere percepute conform 
legislaţiei fiscale;  

c) taxele pentru eliberarea autorizaţiilor 

2. Articolul 2: 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri 
şi ocazionale de călători, în limita în care acestea 
nu formează bugetul autorităţii publice 
responsabile de eliberarea lor; 

d) amenzile aplicate pentru nerespectarea 
regulilor transportului de călători, deteriorarea 
drumurilor, construcţiilor şi utilajelor rutiere, a 
plantaţiilor aferente drumurilor;  

 f) taxa pentru comercializarea gazelor 
naturale destinate utilizării în calitate de 
carburanţi pentru unităţile de transport auto. 

(2) În fond pot fi vărsate mijloacele 
obţinute din împrumuturile cu destinaţie specială 
şi mijloace de la bugetul de stat (conform 
hotărîrii Parlamentului).  

(3) Partea fondului constituită din sursele 
indicate la alin.(1) face parte integrantă la bugetul 
de stat şi se aprobă anual de Parlament.  

(4) Mijloacele prevăzute în alin.(1) şi 
alin.(2) se acumulează la contul fondului 
Trezoreriei de Stat. Finanţarea cheltuielilor 
fondului se efectuează conform prevederilor 
programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi 
întreţinere a drumurilor publice, aprobate de 
Guvern, în limitele concrete pe obiective şi 
categorii de lucrări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

alineatele (2) și (3) se abrogă; 

 

 

 

la alineatul (4), prima propoziție va 
avea următorul cuprins:  
”(4) Mijloacele prevăzute la alineatul 
(1) se încasează la bugetul de stat, 
conform modului de încasare a plăților 
la bugetul public național prin sistemul 
trezorerial al Ministerului Finanțelor.” 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 

În redacția existentă, alineatul (2) 
tratează împrumuturile cu 
destinație specială separat de 
bugetul de stat, ceea ce este 
incorect. Mai mult, din redacția 
actuală a alin.(2) și (3) rezultă, că 
Fondul este unul în afara bugetului, 
pe cînd în realitate Fondul este 
parte a bugetului de stat (a se 
vedea modificarea propusă la 
alineatul (1) al Legii în cauză). 

Redacția actuală este confuză. 
Actualmente Fondul nu are cont 
separat în trezorerie, iar veniturile 
acestuia acumulate la buget în 
conformitate cu alin.(1) al acestui 
articol sunt direcționate și se 
reflectă la programul respectiv de 
cheltuieli în conformitate cu 
metodologia de bugetare pe 

 

 

 

 

 

 
 
Se susține. 

 

 

 

 

 

 
 
La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

programe. 

 

Legea nr.789-XIII din 26 martie 1996 cu 
privire la Curtea Supremă de Justiție 

 
Articolul 7. Atribuţiile Preşedintelui Curţii 
Supreme de Justiţie  

(1) Preşedintele Curţii Supreme de Justiţie 
exercită următoarele atribuţii:  

a) convoacă şi prezidează şedinţele 
Plenului Curţii, asigură executarea hotărîrilor 
adoptate;  

b) propune Plenului spre aprobare 
obligaţiile de serviciu ale vicepreşedinţilor Curţii 
preşedinţi ai colegiului şi ale vicepreşedinţilor 
colegiilor;  

c) numeşte membrii Curţii responsabili 
pentru întocmirea rapoartelor asupra cauzelor de 
complexitate deosebită ce se vor judeca în 
colegii;  

d) coordonează activitatea de generalizare 
a practicii judiciare şi face propuneri Plenului 
privitor la emiterea hotărîrilor explicative;  

e) organizează efectuarea altor lucrări ce 
ţin de competenţa Curţii;  

f) reprezintă Curtea Supremă de Justiţie în 
relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice atît 
din ţară, cît şi de peste hotare;  

g) numeşte în funcţie funcţionarii publici, 
modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile 
legii, raporturile de serviciu ale acestora, 
angajează, modifică, suspendă şi încetează 

Art.XI - Legea nr.789-XIII din 23 
martie 1996 cu privire la Curtea 
Supremă de Justiție (Republicat: 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.247-251 art.753), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 



 

19 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

raporturile de muncă ale personalului contractual 
al secretariatului Curţii;  

h) aplică sancţiuni disciplinare şi adoptă 
măsuri de stimulare pentru angajaţii 
secretariatului Curţii;  

i) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.  

1. La articolul 7, alineatul (1) se 
completează cu litera h1) cu următorul 
cuprins: 

“h1) organizează şi implementează 
sistemul de management financiar şi 
control intern şi poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului instituției                                                                                 
şi a patrimoniului public aflat în 
gestiune;” 

DFJOPASS)  

Se prezintă o redacţie îmbunătăţită, 
ce descrie mai amplu 
responsabilitatea conducătorului 
instituţiei pentru administrarea 
bugetului instituției, în temeiul 
art.21 din Legea 121 din 
25.07.2014. 

 

Articolul 27. Finanţarea activităţii Curţii 
Supreme de Justiţie  

(1) Bugetul Curţii Supreme de Justiţie este 
parte componentă a bugetului sistemului 
judecătoresc şi se formează din contul 
mijloacelor bugetului de stat. 

  
[Alin.(2) art.27 exclus prin Legea nr.153 

din 05.07.2012, în vigoare 31.08.2012]  
  
(3) Reducerea cheltuielilor legate de 

activitatea Curţii Supreme de Justiţie sau 
folosirea mijloacelor pentru asigurarea activităţii 
ei, pentru alte necesităţi se admite numai prin 
hotărîre a Parlamentului.  

  
[Alin.(4) art.27 exclus prin Legea nr.153 

din 05.07.2012, în vigoare 31.08.2012]  
  
(5) Preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii 

Supreme de Justiţie sînt asiguraţi cu mijloace de 
transport de serviciu.  

2. La articolul 27,  alineatele (1) și (3) 
vor avea următorul cuprins: 

„ (1)  Curtea Supremă de Justiție se 
finanțează de la bugetul de stat.  

(3) Bugetul Curții Supreme de Justiție       
este parte integrantă a bugetului 
instanțelor judecătorești și se 
administrează în conformitate cu 
principiile, regulile și procedurile, 
prevăzute de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin. (2), art.21, 51, 52 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și stabilirea 
cerințelor privind respectarea de 
către autoritățile bugetare 
independente a calendarului 
bugetar și a metodologiei generale 
de elaborare, aprobare și executare 
a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 

Se susține. 

 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 
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se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului instanţelor 
judecătoreşti, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale, nu este justificată. 

Legea nr.797 din 2 aprilie 1996 pentru 
adoptarea Regulamentului Parlamentului 

 
 
 
 
 
Articolul 13. Atribuţiile Biroului 

permanent al Parlamentului  
(1) Biroul permanent al Parlamentului are 

următoarele atribuţii:  
l) elaborează proiectul bugetului 

Parlamentului şi îl prezintă Parlamentului spre 
aprobare împreună cu o notă de fundamentare, iar 
în caz de necesitate, modifică bugetul în limita 
unui trimestru şi a mijloacelor aprobate;  

 

Art.XII - Legea nr.797 din 2 aprilie 
1996 pentru adoptarea Regulamentului 
Parlamentului (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1996, nr.81-82, 
art.765), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 13 alineatul (1), litera l), 
cuvintele “Parlamentului spre aprobare” 
se substituie cu “Ministerului 
Finanțelor”, iar textul “, iar în caz de 
necesitate, modifică bugetul în limita 
unui trimestru şi a mijloacelor aprobate” 
se exclude. 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
articolelor 1(2), 21, 51, 52 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014  și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării prevederilor legale ce 
vizează aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului, 
inclusiv de modificare a bugetului 
pe parcursul anului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 
2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului, iniţial prin 
hotărîre şi ulterior ca parte 
integrantă a legii bugetare anuale, 
nu este justificată. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 14. Atribuţiile Preşedintelui 2. La articolul 14, alineatul (1) se Ministerul Finanțelor Se susține. La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Parlamentului  

(1) Preşedintele Parlamentului are 
următoarele atribuţii:  

j) dispune de mijloacele bugetare ale 
Parlamentului şi le administrează, cu informarea 
lunară a Biroului permanent;  

j1) dispune de fondul Preşedintelui 
Parlamentului; 

completează cu litera j2) cu următorul 
conținut: 

„j2) organizează şi implementează 
sistemul de management financiar şi 
control în cadrul Parlamentului şi poartă 
răspundere managerială pentru 
administrarea bugetului şi a 
patrimoniului public aflat în gestiunea 
Parlamentului;” 

(DCGPBF) 

Se propune o redacție îmbunătățită 
în temeiul art.21 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează responsabilitățile 
autorităților publice centrale în 
domeniul finanțelor publice. 

 

Articolul 150. Aprobarea bugetului anual 
al Parlamentului  

(1) Parlamentul aprobă bugetul anual 
propriu pentru anul bugetar următor pînă la data 
de 1 iulie a anului în curs, cu avizarea prealabilă 
a Guvernului.  

(2) Bugetul aprobat de Parlament se aduce 
la cunoştinţa Guvernului şi a Ministerului 
Finanţelor, care îl include în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul următor.  

(3) În bugetul anual al Parlamentului pot fi 
prevăzute distinct mijloace financiare pentru 
asigurarea activităţii Preşedintelui Parlamentului, 
a vicepreşedinţilor Parlamentului, a fracţiunilor 
parlamentare, precum şi a comisiilor permanente.  

(4) Bugetul Secretariatului Parlamentului 
este parte integrantă a bugetului Parlamentului.  

(5) Activitatea financiară a Secretariatului 
Parlamentului se determină prin regulamentul 

3. La articolul 150: 

denumirea se expune în următoarea 
redacție  „Bugetul Parlamentului”  

alineatele (1) și (2) vor avea următorul 
conținut: 

”(1) Parlamentul se finanțează de la 
bugetul de stat în limita alocațiilor 
bugetare aprobate prin legea bugetară 
anuală.  

(2) Bugetul Parlamentului se 
elaborează, se aprobă și se 
administrează conform principiilor, 
regulilor și procedurilor, stabilite de 
legislația în domeniul finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale.” 

 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 

Modificările se propun în temeiul 
articolelor 1 alin. (2), 21, 51, 52 
din Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării prevederilor legale ce 
vizează aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 
2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului, iniţial prin 
hotărîre şi ulterior ca parte 
integrantă a legii bugetare anuale, 

Se susține. 

 

La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

acestuia. nu este justificată. 

Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII  din  26 
iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la constituirea şi utilizarea fondului 
rutier  

 43. Resursele fondului neutilizate în 
decursul anului se reportează pentru anul 
următor.  

Art.XIII - Punctul 43 din Hotărîrea 
Parlamentului nr. 893-XIII  din  26 
iunie 1996 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la 
constituirea şi utilizarea fondului rutier 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1996, nr.57, art.557), se 
abrogă. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în corespundere cu art.70 
alin.(2) din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează 
închiderea anului bugetar. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire 
la Consiliul Superior al Magistraturii 

 

 

 

 

Articolul 6. Atribuţiile Preşedintelui  

Preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii:  

a) convoacă şi prezidează şedinţele 
Consiliului;  

b) coordonează activitatea Consiliului şi 
repartizează materialele spre examinare, 
desemnează un raportor pentru prezentarea 
materialelor examinate;  

c) reprezintă Consiliul în faţa autorităţilor 
publice din ţară şi din străinătate;  

d) este ordonatorul mijloacelor financiare 
ale Consiliului;  

e) exercită alte atribuţii în condiţiile legii.  

Art.XIV - Legea nr.947-XIII din 19 
iulie 1996 cu privire la Consiliul 
Superior al Magistraturii (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1996, 
nr.64 art.641), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 6, litera d) va avea 
următorul cuprins: 

„d) organizează și implementează 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 

În legislația bugetară nu există 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului instituției și a patrimoniului 
public aflat în gestiune;” 

 

noțiunea de „ordonatorul 
mijloacelor financiare”. 
Modificarea are drept scop 
accentuarea responsabilității 
conducătorului instituției, în 
temeiul art.21 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014. În legislația bugetară nu 
există noțiunea de „ordonator 
mijloacelor financiare”. 

Articolul 27. Asigurarea activităţii 
Consiliului Superior al Magistraturii  

(1) Pentru asigurarea activităţii sale, Consiliul 
Superior al Magistraturii are buget propriu, care 
este parte integrantă a bugetului de stat.  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Din contul bugetului Consiliului Superior 
al Magistraturii, membrii detaşaţi sînt salarizaţi 
în mărimea stabilită la art.241 din Legea nr.544-
XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul 
judecătorului, iar membrii Consiliului din rîndul 

2. La articolul 27, alineatul (1) se 
expune în următoarea redacție: 

„(1) Consiliul Superior al Magistraturii 
se finanțează de la bugetul de stat în 
limita alocațiilor bugetare aprobate prin 
legea bugetară anuală.” 

După alineatul (1) se completează cu 
alineatul (11) cu următorul cuprins: 

(11)  Bugetul Consiliului Superior al 
Magistraturii se elaborează, se aprobă și 
se administrează în conformitate cu 
principiile, regulile și procedurile, 
prevăzute de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Modificările se propun în temeiul 
art. 1 alin. (2), art. 21, 51, 52 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și alinierea 
la regulile şi procedurile generale 
de elaborare, aprobare și executare 
a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14.05. 
2010,  aprobarea repetată de către 
Parlament a bugetului instanţelor 
judecătoreşti, iniţial prin hotărîre şi 

Se susține. La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

profesorilor de drept titulari primesc o 
indemnizaţie lunară în mărime de 50% din 
salariul membrilor Consiliului din rîndul 
judecătorilor, cu excepţia persoanei alese în 
calitate de preşedinte al Consiliului.  

ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale, nu este justificată. 

Legea nr.1036 din 17 decembrie 1996 cu 
privire la sistemul penitenciar  

  

 

Articolul 7. Finanţarea sistemului 
penitenciar  

(1) Finanţarea sistemului penitenciar se 
face cu destinaţie specială de la bugetul de stat, 
prin Departamentul instituţiilor penitenciare, în 
baza normativelor aprobate de Guvern, 
mijloacele indicîndu-se la o poziţie distinctă în 
bugetul de stat, precum şi pe contul mijloacelor 
obţinute din activitatea de producţie şi al altor 
mijloace speciale.  

(2) Autorităţile administraţiei publice 
locale sînt în drept să aloce mijloacele de care 
dispun pentru întreţinerea instituţiilor 
penitenciare aflate în raza lor teritorială.  

(3) Veniturile obţinute din activitatea 
instituţiilor penitenciare şi a întreprinderilor din 
cadrul sistemului penitenciar se folosesc pentru 
sporirea volumului de lucrări executate şi de 
servicii prestate, pentru necesităţile gospodăreşti, 
pentru stimularea materială a personalului, pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi pentru 

Art.XV - Legea nr.1036 din 17 
decembrie 1996 cu privire la sistemul 
penitenciar (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1997, nr.15 
art.154), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 7:  

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
“Finanţarea sistemului penitenciar se 
efectuează de la bugetul de stat în limita 
alocațiilor bugetare aprobate prin legea 
bugetară anuală.” 
 
 
 
 
 
 
 
alineatul (3) se abrogă. 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se prezintă o redacție îmbunătățită 
aliniată la principiile universalității 
și unității bugetului reglementate 
de art. 7 și 8 ale Legii finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
precum și se ajustează la noua 
terminologie privind mijloacele 
speciale. Astfel, în conformitate cu 
art.42 și 43 ale legii menționate, 
termenul de “mijloace speciale” 
este substituit cu „venituri 
colectate”. 

 

 

 

Totodată, alineatul (3) se abrogă în 
temeiul art.43 alin.(3) din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
stabilește că veniturile colectate de 
către autoritățile/instituțiile 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

La data publicării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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dezvoltarea sferei sociale a sistemului 
penitenciar.  

(4) Veniturile obţinute prin munca 
condamnaţilor rămîn la dispoziţia sistemului 
penitenciar şi se folosesc pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de deţinere a condamnaţilor, 
antrenarea lor la muncă, precum şi pentru 
dezvoltarea sferei sociale a sistemului.  

(5) Departamentul instituţiilor penitenciare 
va centraliza pînă la 1/3 din veniturile 
mijloacelor speciale ale instituţiilor penitenciare 
şi o parte din veniturile întreprinderilor din cadrul 
sistemului penitenciar, care se vor utiliza pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului 
penitenciar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alineatul (5) se abrogă. 

bugetare se utilizează, alături de 
resursele bugetare generale, pe 
măsura încasării lor pentru 
finanțarea cheltuielilor totale 
aprobate în bugetele acestora, fără 
a fi condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 
 
 

Prevederile alin.(5) reprezintă o 
practică negativă în managementul 
finanțelor publice, fiind în 
contradicție cu principiile și 
regulile de alocare și gestionare a 
mijloacelor bugetare. Abrogarea 
acestor prevederi se argumentează 
prin următoarele: 

a) Universalitatea bugetului 
abordează cheltuielile 
necondiționat de sursa de finanțare 
a acestora (venituri colectate sau 
generale).  

b) Centralizarea produce o 
denaturare a informației privind 
administratorii reali ai veniturilor, 
in timp ce tranzacțiile de 
transferuri in cadrul unui buget nu 
sunt permise. 

c) Centralizarea veniturilor 
întreprinderilor de stat constituie o 
imixtiune în activitatea economică 
a acestora și contravine Legii 
privind întreprinderile de stat. 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 8. Bunurile sistemului 
penitenciar  

 (2) Funcţiile de administrare a bunurilor, 
transmise sistemului penitenciar, sînt exercitate, 
în conformitate cu legea, de Departamentul 
instituţiilor penitenciare, ca ordonator principal 
de credite. 

2. La articolul 8 alineatul (2), cuvintele 
“ca ordonator principal de credite” se 
exclud. 

 

Noțiunea de „ordonator principal 
de credite” nu se mai regăsește în 
legislația bugetară, sensul acestuia 
fiind înlocuit cu noțiunea de 
“autoritate bugetară”. 

Se susține. La data publicării 

Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997  

 
 
Art.7. Stabilirea, modificarea și 

anularea impozitelor și taxelor de stat și locale  

(5) Contribuabilii care au subdiviziuni în 
afara unităţii administrativ-teritoriale în care se 
află sediul central prezintă pentru acestea din 
urmă dări de seamă fiscale şi plătesc impozite şi 
taxe (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată, a 
accizelor şi a taxelor destinate transferării în 
fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale de la sediul subdiviziunilor.  

(6) Subdiviziunile amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale, al căror buget nu 
constituie parte componentă a bugetului public 
naţional, plătesc impozitele şi taxele la bugetul 
unităţii administrativ-teritoriale unde se află 
reşedinţa de bază a întreprinderii, instituţiei, 
organizaţiei.  

  

Art.XVI - Codul fiscal nr.1163-XIII din 
24 aprilie 1997 (Republicat: Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
ediție specială), se modifică după cum 
urmează: 
1. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) vor 
avea următorul cuprins: 
“(5) Contribuabilii care au subdiviziuni 
în afara unităţii administrativ-teritoriale 
în care se află sediul central, prezintă 
pentru acestea din urmă dări de seamă 
fiscale şi plătesc impozite şi taxe (cu 
excepţia taxei pe valoarea adăugată, a 
accizelor şi a taxelor destinate 
transferării în fondul rutier) la bugetul 
consolidat local de la sediul 
subdiviziunilor.  

(6) Subdiviziunile amplasate în unităţile 
administrativ-teritoriale, al căror buget 
nu constituie parte componentă a 
bugetului public naţional, plătesc 
impozitele şi taxele la bugetul 
consolidat  local unde se află reşedinţa 
de bază a întreprinderii, instituţiei, 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(Inspectoratul Fiscal Principal 
de Stat) 
Propunerea de modificare  este 
înaintată în temeiul  prevederilor  
art. 26 al Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.   

Noțiunea respectivă substituie 
noțiunile prevăzute de art. 2 a 
Legii privind sistemul bugetar și 
procesul bugetar nr. 847 din 
24.05.1996.  

 

 

 

Se susține parțial. 
În tot textul Codului 
sintagma “bugetele 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale” se 
substituie cu 
“bugetele locale” la 
cazul gramatical 
corespunzător. 

 

 

 

 

La data publicării 
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organizaţiei.”  

   Articolul 103. Scutirea de T.V.A. 

(1) T.V.A. nu se aplică la importul 
mărfurilor, serviciilor şi pentru livrările de 
mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii 
impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor 
de întreprinzător în Republica Moldova: 

 

2. La articolul 103: 

TVA nu se aplică la importul tehnicii, 
utilajului şi echipamentelor destinate 
digitalizării/ retehnologizării 
radiodifuzorului public 

Teleradio-Moldova 
IPNA Compania „Teleradio-
Moldova”  (TRM) nu este plătitor 
de taxa pe valoare adăugată (TVA) 
şi nu beneficiază de restituirea 
sumelor TVA în situaţiile 
prevăzute în Titlului III al Codului 
fiscal „Taxa pe valoarea adăugată”. 
Totodată, planul financiar din 
Caietul de sarcini la capitolul 
achiziţionarea utilajului destinat 
digitalizării/retehnologizării 
(proiectelor tehnice) include plăţile 
pentru TVA şi procedurile vamale 
(accize, taxe vamale).      
Mijloacele financiare acumulate în 
urma scutirii de la plata taxelor şi 
impozitelor la importul 
echipamentului destinat 
retehnologizării vor fi direcţionate 
la diversificarea programelor, 
îmbunătăţirea calităţii emisiunilor 
televizuale şi radiofonice.  

 

Nu se susține. 
Modificările propuse 
nu rezultă din 
adoptarea Legii 
finanțelor publice și 
responsabilității 
bugetar-fiscale 
nr.181 din 
25.07.2014. 

 

 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997  

 
 
 
Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale 

Art.XVII - Codul electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul 
Oficial, 1997, nr. 81, art.667), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
În conformitate cu prevederile art. 
62 alin.(5) din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, se 
interzice autorităţilor /instituţiilor 

Se susține. La data publicării 
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Centrale. 

              (5) Comisia Electorală Centrală este 
persoană juridică, are buget propriu, cont bancar 
și sigiliu cu imaginea stemei de stat. 

1. La articolul 16, alineatul (5), 
sintagma „cont bancar” se substituie cu 
sintagma „conturi trezoreriale”. 

bugetare deschiderea conturilor 
bancare pentru efectuarea 
operaţiunilor de încasări şi plăţi 
prin instituţiile financiare. 

 

Articolul 24. Finanțarea activității Comisiei 
Electorale Centrale. 

              Activitatea Comisiei Electorale Centrale 
se finanţează de la bugetul de stat. Comisia 
prezintă anual Parlamentului, pînă la data de 1 
octombrie, propunerea privind includerea în 
bugetul de stat a cheltuielilor legate de 
funcţionarea sa şi de efectuarea alegerilor, 
inclusiv pentru activităţile pe care preconizează 
să le desfăşoare pe parcursul următorului an 
bugetar, însoţită de avizul Ministerului 
Finanţelor. În cazul în care cheltuielile Comisiei 
nu au fost prevăzute în bugetul de stat, cuantumul 
acestora se stabileşte, la propunerea Guvernului, 
de Parlament. 

 

2. Articolul 24 va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul 24. Finanțarea Comisiei 
Electorale Centrale 

        (1) Comisia Electorală Centrală se 
finanțează din bugetul de stat în limita 
alocațiilor bugetare aprobate prin legea 
bugetară anuală. 

        (2) Bugetul Comisiei Electorale 
Centrale se elaborează, se aprobă și se 
administrează în conformitate cu 
principiile, regulile și procedurile 
bugetare, prevăzute de legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale și alte acte normative în 
domeniu. 

        (3) Președintele Comisiei 
Electorale Centrale organizează și 
implementează sistemul de management 
financiar și control intern și poartă 
răspundere managerială pentru 
administrarea bugetului instituției și a 
patrimoniului public aflat în gestiune.” 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 35. Asigurarea mijloacelor 
necesare pentru desfăşurarea alegerilor  

3. La articolul 35: 
 

Ministerul Finanțelor (DFAP) Se susține. La data publicării 
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(1) Cheltuielile legate de pregătirea şi 
desfăşurarea alegerilor le suportă statul.  

 

(2) Cuantumul mijloacelor financiare este 
stabilit de Parlament în limitele prevăzute de 
legea bugetului de stat pe anul în care au loc 
alegerile. Propunerile respective se înaintează 
Guvernului de către Comisia Electorală Centrală. 
După examinarea lor, Guvernul le prezintă spre 
aprobare Parlamentului. În cazul în care 
cheltuielile pentru anul în curs nu sînt prevăzute 
în bugetul de stat, cuantumul acestora se 
stabileşte de Parlament, la propunerea Comisiei 
Electorale Centrale.  

(3) Mijloacele financiare, în cuantumul 
stabilit de Parlament, se transferă lunar pe contul 
Comisiei Electorale Centrale în limita bugetului 
aprobat. După încheierea alegerilor, Comisia 
Electorală Centrală prezintă Parlamentului, într-
un termen cît mai scurt posibil, un raport asupra 
gestionării mijloacelor financiare alocate 
împreună cu avizul Curţii de Conturi.  

(4) Mijloacele financiare neutilizate se fac 
venit la bugetul de stat.  

La alineatul (1), cuvintele “le suportă 
statul” se substituie cu “se suportă de la 
bugetul de stat.” 
 
alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
 ”(2) Cheltuielile pentru  pregătirea şi 
desfăşurarea alegerilor sînt parte 
integrantă a bugetului Comisiei 
Electorale Centrale.” 
 
 
 
 
 
 

la alineatul (3), prima propoziţie se 
exclude. 
 
 
 

 

 

alineatul (4) se abrogă. 

 

Modificarea la alineatul (1) - (3) se 
argumentează prin necesitatea 
clarificării sursei de finanțare a 
cheltuielilor necesare pentru 
desfăşurarea alegerilor și modul de 
refelctare a acestora în bugetul de 
stat – ca parte a bugetului CEC. 

Prima propoziţie din alineatul (3) 
se exclude, deoarece Parlamentul 
aprobă suma anuală, şi nu suma 
lunară care se transferă CEC. 
Finanţarea cheltuielilor în cauză se 
efectuează în modul stabilit la 
art.67 al Legii 181 din 25.07.2014. 

Totodată, alineatul (4) se abrogă în 
temeiul art.70 din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, 
care stabilește, că la data încheierii 
anului bugetar, alocațiile bugetare 
nevalorificate, precum și soldul 
mijloacelor din conturile 
trezoreriale ale instituțiilor 
bugetare se închid. 
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Legea nr. 1536-XIII  din 25 februarie 1998 
privind activitatea hidrometeorologică  
 

 

 

 
Art.10. (1) Finanţarea activităţii 
hidrometeorologice se asigură din:  

a) bugetul de stat;  
b) mijloacele speciale;  
c) plăţile beneficiarilor de informaţie 

specializată;  
d) alte surse neinterzise de legislaţie.  

 (5) În scopul sporirii potențialului de producție și 
tehnico-științific al Serviciului, asigurării 
eficiente în realizarea programelor social-
economice, pot fi constituite fonduri speciale. 

Art.XVIII - Articolul 10 din Legea nr. 
1536-XIII  din 25 februarie 1998 
privind activitatea hidrometeorologică 
(Monitorul Oficial, 1998, nr. 60-61, 
art.409), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La alineatul (1), litera a) se expune în 
următoarea redacție: 

a) bugetul de stat, inclusiv din venituri 
colectate; 

2. Litera b) se abrogă. 

 
 
3. Alineatul (5) se abrogă. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Redacţia existentă este incorectă, 
deoarece mijloacele speciale şi 
fondurile speciale sunt parte 
componentă a bugetului de stat. În 
noua Lege a finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, noţiunile 
de „mijloace/fonduri speciale” sunt 
înglobate în noţiunea de ”venituri 
colectate”.   Modificarea respectivă 
reiese din necesitatea  conformării 
cu principiul universalității 
bugetului, precum și alinierea la 
regulile generale pentru 
planificarea şi gestionarea 
cheltuielilor în cadrul programelor 
de cheltuieli. 

Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale legii 
menționate.  

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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Legea nr. 1538-XIII  din 25 februarie 1998 
privind fondul ariilor naturale protejate de 
stat  
 

 

 

Art.90. – (1) Finanțarea rezervațiilor științifice, 
parcurilor naționale, rezervațiilor biosferei, 
grădinilor dendrologice a grădinilor zoologice se 
face de la bugetul de stat, din mijloace speciale, 
din fonduri ecologice, din donații ale persoanelor 
fizice și juridice, inclusiv străine, din alte 
mijloace.   

(2) Celelalte categorii de arii naturale 
protejate se finanţează de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, din fondul ecologic 
local, din mijloacele deţinătorilor de terenuri 
proprietate publică, din donaţiile persoanelor 
fizice şi juridice, inclusiv străine, din alte surse 
financiare neinterzise de legislaţia în vigoare.  

Art.XIX - Legea nr. 1538-XIII  din 25 
februarie 1998 privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat (Monitorul 
Oficial, 1998, nr. 66-68, art.442), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 90: 

la alineatul (1),    cuvintele ”din 
mijloace speciale, din fonduri ecologice, 
din donații ale persoanelor fizice și 
juridice, inclusiv străine,”  se substituie 
cu ”inclusiv din venituri colectate și din 
fonduri ecologice”. 
 
la alineatul (2), cuvintele “de la 
bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale” se substituie cu “de la 
bugetele locale”. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Redacţia existentă este incorectă, 
deoarece mijloacele speciale şi 
fondurile speciale sunt parte 
componentă a bugetului de stat. În 
noua Lege a finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, noţiunea 
de „mijloace speciale” este 
substituită cu noţiunea de ”venituri 
colectate”, iar art.43 alin.(1) 
reglementează sursele de formare a 
acestora și cuprinde inclusiv 
donațiile și alte mijloace bănești 
intrate legal în posesia instituțiilor 
bugetare.    

Totodată, conform art.3 și 26 ale 
legii menționate mai sus noțiunea 
de “bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale” este 
substituită prin “bugetele locale”. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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(3) Programele anuale de cercetări ştiinţifice ale 
rezervaţiilor ştiinţifice, parcurilor naţionale, 
rezervaţiilor biosferei, grădinilor dendrologice şi 
grădinilor zoologice, precum şi ale celorlalte 
categorii de arii naturale protejate, se finanţează 
prin intermediul comenzii de stat şi din mijloace 
bugetare speciale gestionate de Consiliul 
Ştiinţific General prevăzut la art.89 şi, după caz, 
din sursele financiare prevăzute la alin.(1) şi (2).  

la alineatul (3), cuvintele „prin 
intermediul comenzii de stat şi din 
mijloace bugetare speciale” se substituie 
cu cuvintele „din mijloacele bugetare, 
inclusiv din veniturile colectate”. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se prezintă o redacție actualizată, 
deoarece finanțarea programelor de 
cercetări științifice se efectuează de 
la bugetul de stat. Totodată, în 
corespundere cu principiul 
universalității bugetului și 
reglementările privind formarea 
gestionarea veniturilor colectate, 
acestea se utilizează de rînd cu 
veniturile generale la finanțarea 
cheltuielilor toale aprobate în 
buget. 
 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42(3) și  43(3) ale 
Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

Se susține. La 1 ianuarie 2016 

Art.92. – Pentru terenurile proprietate 
publică sau privată incluse în fondul ariilor 
protejate, recuperarea pierderilor suportate de 
deţinători se efectuează de la bugetul de stat, 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 
fondurile ecologice şi din mijloace speciale.  

 
 

2. La articolul 92, cuvintele “de la 
bugetul de stat, bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, fondurile 
ecologice şi din mijloace speciale” se 
substituie cu “de la bugetul de stat și 
bugetele locale, inclusiv din  venituri 
colectate şi din fondurile ecologice“. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 

În noua Lege a finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, noţiunea 
de „mijloace speciale” se substituie 
cu ”venituri colectate”. 
Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării cu 
principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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gestionarea cheltuielilor în cadrul 
programelor de cheltuieli. 
 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu 
privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală 

 

 

 

 

Articolul 12. Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină  

(1) Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină este organizaţie de stat autonomă, 
inclusiv cu autonomie financiară, nonprofit, şi se 
înfiinţează de Guvern.  

 

 

Art.XX - Legea nr.1585-XIII din 27 
februarie 1998 cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistență medicală 
(Monitorul oficial al Republicii 
Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează, după 
cum urmează: 

1. La articolul 12: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Compania Naţională de Asigurări 
în Medicină este autoritate 
administrativă centrală în subordinea 
Guvernului şi se instituie în scopul 
implementării politicii statului în 
domeniul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală şi administrării 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală.” 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Modificarea în cauză se 
argumentează prin necesitatea 
clarificării statutului CNAM, 
reieșind din prevederile articolelor 
2, 3, 23, 26 și 30 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. Astfel, 
prin legea menționată, noţiunea de 
“autoritate/instituţie bugetară” se 
definește ca entitate de drept public 
care este finanţată de la bugetele 
componente ale bugetului public 
național. Astfel, dat fiind că 
CNAM se finanţează din FAOAM, 
care potrivit art.26 al legii 
menționate, constituie componentă 
a BPN, respectiv CNAM cade sub 
incidența acestei categorii. 

De asemenea, modificarea este 
necesară în scopul aducerii în 
concordanţă cu Legea 98/2012, 
prin care se reglementează modul 

Se susține. La data publicării 
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de organizare şi funcţionare a 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale. 

Totodată, schimbarea statutului 
CNAM,  implică modificarea 
ulterioară a altor legi, care 
reglementează serviciul public, în 
special legislația privind 
salarizarea funcționarilor publici,  
și  altele, însă, propunerile 
respective urmează a fi înaintate de 
autoritățile publice competente 
(Cancelaria de Stat și MMPSF). 

De asemenea, urmează a fi 
examinată posibilitatea modificării 
sursei de finanțare de la bugetul de 
stat.  

(2) Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină este în drept:  

  
e) să gestioneze fondurile stabilite de 

prezenta lege şi să constituie suplimentar alte 
fonduri care au atribuţie la medicină şi sănătate; 

e1) să angajeze de la bugetele/să acorde 
bugetelor gestionate prin Contul Unic 
Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi 
pentru procurarea hîrtiilor de valoare de stat sau 
împrumuturi la condiţii identice cu investiţiile în 
hîrtiile cu valoare de stat cu scadenţă în acelaşi 
an bugetar; 

 

la alineatul (2), literele e) și e1) se 
abroga. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Aceste prevederi se expun în 
contextul articolului nou 121, care 
reglementează competențele 
CNAM în domeniul finanțelor 
publice (a se vedea lit.e), g) și h). 

Se susține. La data publicării 
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 3. După articolul 12 se completează cu 
articolul 121, cu următorul cuprins: 

”Articolul 121 . Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină în domeniul 
finanțelor publice are următoarele 
competențe și responsabilități de bază: 

a) elaborează şi prezintă autorităţii 
publice centrale în domeniul ocrotirii 
sănătăţii prognoze ale fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală şi alte informaţii necesare 
pentru elaborarea cadrului bugetar pe 
termen mediu; 

b) întocmeşte şi prezintă autorităţii 
publice centrale în domeniul ocrotirii 
sănătăţii proiectul legii anuale a 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală şi, în caz de 
necesitate, propuneri de modificare a 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, precum şi furnizează 
informaţiile necesare pentru 
fundamentarea acestora; 

c) participă în procesul de consultare şi 
promovare a proiectului legii anuale a 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală la Ministerul 
Finanţelor, Guvern şi Parlament; 

d) administrează fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală şi 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Se aduce în corespundere cu 
articolul 21 alineatul (2) și articolul 
62 alineatele (2) și (3) ale Legii 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează rolul CNAM în 
domeniul finanțelor publice. 

 

Se susține. 

 

La data publicării 
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implementează programele în 
conformitate cu obiectivele şi indicatorii 
de performanţă asumaţi; 

e) asigură gestionarea mijloacelor 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală şi administrarea 
patrimoniului public aflat în gestiune, în 
conformitate cu principiile bunei 
guvernări;  

f) prezintă Guvernului, autorităţii 
publice centrale în domeniul ocrotirii 
sănătăţii şi Ministerului Finanţelor 
rapoarte privind executarea fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală, inclusiv privind performanţa 
în cadrul programelor, şi asigură 
publicarea acestora; 

g) poate angaja/acorda, în bază 
contractuală, împrumuturi cu scadență 
în același an bugetar de la bugetele 
componente ale bugetului public 
național, gestionate prin contul unic 
trezorerial, destinate acoperirii 
decalajelor temporare de casă;  

h) poate angaja, în bază contractuală, 
de la instituții financiare împrumuturi 
destinate acoperirii decalajelor 
temporare de casă cu scadență în același 
an bugetar; 

i) exercită alte competenţe şi 
responsabilităţi prevăzute de legislaţie. 
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Articolul 16. Fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală  

(1) În scopul realizării asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală, Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină constituie, din contul 
mijloacelor totale acumulate, şi gestionează 
următoarele fonduri:  

a) fondul pentru achitarea serviciilor 
medicale;  

b) fondul de rezervă al asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală;  

c) fondul măsurilor de profilaxie; 
d) fondul de dezvoltare şi modernizare a 

prestatorilor publici de servicii medicale;  
e) fondul de administrare al sistemului de 

asigurări obligatorii de asistenţă medicală. 
 

 
3. La articolul 16: 
 
după alineatul (1) se introduc două 
alineate noi (11) şi (12) cu următorul 
cuprins: 
„(11) Fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală fac parte integrantă 
din bugetul public naţional.  
(12)  Fondurile asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală se elaborează, se 
aprobă şi se administrează în 
conformitate cu principiile, regulile şi 
procedurile stabilite prin legislația ăn 
domeniul finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale.” 

 
Ministerul Finanțelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Completarea rezultă din 
necesitatea asigurării conformităţii 
cu principiile, regulile bugetar-
fiscale şi procedurile generale 
stabilite de Legea finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 
(art.2, 23 și 26). 
 
 
 

 
Se susține. 

 
La data publicării 

(2) Compania Naţională de Asigurări în 
Medicină are dreptul să investească mijloacele 
băneşti temporar disponibile ale fondurilor 
menţionate în hîrtii de valoare de stat şi depozite 
bancare. Venitul obţinut din atare investiţii va fi 
utilizat pentru completarea acestor fonduri.  

 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Mijloacele temporar disponibile ale 
fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală pot fi plasate în 
depozite la Banca Naţională a 
Moldovei.” 

 

Ministerul Finanțelor 
(Trezoreria de Stat) 
Modificarea respectivă se propune 
în scopul stabilirii regulilor unice 
și aducerii în concordanță cu 
prevederile articolului 62 alineatul 
(4) din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 
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(3) Mijloacele financiare ale fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu 
intră în componenţa bugetelor şi altor fonduri şi 
nu sînt supuse sechestrării şi impozitării. 

 

 

 

la alineatul (3), cuvintele „nu intră în 
componenţa bugetelor şi altor fonduri 
şi” se exclud. 

 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS) 
Modificarea rezultă din prevederile 
art.26 al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, conform 
căruia FAOAM este parte 
componentă a BPN, iar 
componentele BPN se 
administrează independent si pot fi 
angajate în relaţii interbugetare. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr. 279  din  11 februarie 1999 cu 
privire la tineret  

 
 
 
Articolul 13. Serviciile sociale pentru 

tineret  
 (3) Serviciile sociale pentru tineret sînt 

finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale şi din mijloace 
speciale. 

Art.XXI - Legea nr. 279  din  11 
februarie 1999 cu privire la tineret 
(Monitorul Oficial al Republicii  
Moldova, 1999, nr.39-41, art.169), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică precum urmează: 

1. La articolul 13 alineatul (3), cuvintele  
„de la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale” se substituie cu “de la 
bugetele locale” “și din mijloace 
speciale” se substituie cu “inclusiv din 
veniturile colectate”. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării la 
prevederile art.26 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale  
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia bugetele UAT sunt 
redenumite în bugetele locale, 
precum și în vederea aducerii în 
concordanță cu art.42 și 43 ale 
legii sus-menționate, potrivit 
cărora cheltuielile instituțiilor se 
aprobă, se execută și se raportează 
fără divizare pe surse de finanțare, 
iar veniturile colectate se utilizează 
de rînd cu veniturile generale 
pentru finanțarea cheltuielilor 
totale aprobate în bugetul 
instituției. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 14. Centrul naţional de cercetări 
în domeniul tineretului  

 (3) Centrul naţional de cercetări în 
domeniul tineretului se finanţează din mijloace 
bugetare şi speciale.  

 

2. La articolul 14, alineatul (3), 
sintagma „speciale” se substituie prin 
„veniturile colectate”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării la 
prevederile art.42 al Legii 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale  
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține cu 
următoarele 
modificări: 

La art. 14, alin. (3), 
sintagma „și 
speciale” se va 
substitui prin 
„inclusiv din 
veniturile colectate”. 

 

La 1 ianuarie 2016 

Articolul 15. Centrele de tineret  

 (4) Centrele de tineret sînt finanţate de la 
bugetul de stat, de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, din mijloace speciale. 
Anumite activităţi şi programe pot fi finanţate 
prin cooperarea mijloacelor organizaţiilor de 
tineret neguvernamentale.  

 

3. La articolul 15 alineatul (4), cuvintele 
“de la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, din mijloace speciale” se 
substituie cu “de la bugetele locale, 
inclusiv din veniturile colectate”. 

Ultima propoziție se exclude. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Modificările respective reiese din 
necesitatea  conformării la  noua 
denumire a bugetelor UAT 
prevăzută la art.26 (3) al Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, precum și 
aducerea în concordanță cu 
principiul unității bugetului (art. 7), 
care stabilește că toate resursele și 
cheltuielile instituțiilor bugetare se 
reflectă și se efectuează exclusiv 
în/din bugetul de la care aceasta se 
finanțează.  

De asemenea, se aduce în 
concordanță cu prevederile art.42 
și 43 ale Legii finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale  

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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nr.181 din 25 iulie 2014 cu privire 
la formarea și gestionarea 
veniturilor colectate de instituțiile 
bugetare. 

Articolul 21. Asigurarea financiară  
(1) La bugetul de stat şi bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale se vor prevedea anual 
alocări de 3% pentru finanţarea programelor şi 
acţiunilor de tineret. 

4. La articolul 21, alineatul (1) se 
abrogă. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care interzice stabilirea prin 
acte normative altele decît 
legea/decizia bugetară anuală a 
unor sume sau cote procentuale din 
buget sau din produsul intern brut, 
destinate anumitor domenii, 
sectoare sau programe. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 

Hotărîrea Parlamentului nr.283-XIV din 17 
februarie 1999 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de comercializare 
a tehnicii militare, armamentului și altor mijloace 
tehnice militare de care dispun Forțele Armate 
ale Republicii Moldova 

 

 
 
Punctul 4.6 

"Suma de bani achiziţionată ca rezultat al 
comercializării activelor se repartizează după 
cum urmează: 80% se varsă în bugetul de stat, iar 
20% sînt trecute pe contul ministerului sau 

Art.XXII - Punctul 4.6 din 
Regulamentul, aprobat prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.283-XIV din 17 
februarie 1999 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de 
comercializare a tehnicii militare, 
armamentului și altor mijloace tehnice 
militare de care dispun Forțele Armate 
ale Republicii Moldova (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 1999, 
nr.27-28/126) va avea următorul 
cuprins: 
 
"Sumele parvenite din comercializarea 
activelor se virează integral la bugetul 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DAPM, 
DFJOPASS) 
Conform prevederilor art.45 alin 
(1) al Legii finanțelor publice și 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicarii 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

departamentului, ale cărui active au fost 
comercializate, şi se folosesc de către acestea 
pentru necesităţi proprii în baza unui deviz 
aprobat de Guvern, cu reflectarea operaţiunilor în 
cauză în darea de seamă privind executarea 
bugetului.  

 

de stat.”  

 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 
181 din 25 iulie 2014, sumele 
parvenite din vînzarea activelor 
fixe sau a materialilor rezultate în 
urma demontării și dezmembrării 
acestora, precum și din vînzarea 
bunurilor materiale, care aparțin 
autorităților/instituțiilor bugetare, 
se încasează la bugetul de la care 
acestea se finanțează. In cazul dat, 
sumele trebuie virate la bugetul de 
stat. 

Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu 
privire la cultura fizică şi sport  

 
 
 
 
Articolul 29. Baza tehnico-materială  
 (3) Complexele sportive menţionate în 

anexă, care face parte integrantă din prezenta 
lege, se organizează ca instituţii publice în 
subordinea autorităţii centrale de specialitate, 
finanţate din mijloace speciale şi subvenţii de la 
bugetul de stat. Patrimoniul deţinut de aceste 
instituţii la data intrării în vigoare a prezentei legi 
este administrat de către autoritatea centrală de 
specialitate.  

Art.XXIII - Legea nr.330-XIV din 25 
martie 1999 cu privire la cultura fizică 
şi sport (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.83-86, art.399), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică precum urmează: 

1. La articolul 29 alineatul (3), cuvintele 
“finanţate din mijloace speciale şi 
subvenţii de la bugetul de stat” se 
substituie cu “finanțate din venituri 
colectate sau din subvenții de la bugetul 
de stat”. 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFÎCŞ) 
Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării la 
prevederile art.42 și 43 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale  
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează sursele de finanțare 
a instituțiilor bugetare, precum și 
formarea și gestionarea veniturilor 
colectate. 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016 

Articolul 30. Finanţarea culturii fizice şi 
sportului  

(1) Finanţarea culturii fizice şi sportului, 
construcţia edificiilor sportive se efectuează din 

2. Articolul 30: 
 
la alineatul (1), cuvintele “bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale” se 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu noua 
denumire a bugetelor UAT, 

Se susține. 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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contul mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, din mijloacele 
instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor şi 
asociaţiilor lor, din mijloacele provenite de la 
desfăşurarea loteriilor sportive, desfăşurarea 
acţiunilor sportive publice, din filantropie şi 
donaţii de la organizaţii şi cetăţeni, precum şi din 
alte surse care nu contravin legislaţiei. Instituţiile 
de învăţămînt au dreptul de a contribui, din 
contul mijloacelor speciale, la dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a culturii fizice şi sportului şi 
de a organiza şi desfăşura diferite activităţi 
sportive. 

(2) Alocarea surselor financiare din 
mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt 
pentru susţinerea culturii fizice şi sportului se 
efectuează la decizia senatelor sau a consiliilor 
pedagogice. 

 

substituie cu “bugetelor locale”. 
 
 
 
 
 
 
la alineatul (1), ultima propoziție se 
exclude. 

 
 

 
 
alineatul (2) se abrogă.  

 

 

 

prevăzută la art.26 alin.(3) din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării cu 
principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 
gestionarea cheltuielilor în cadrul 
programelor de cheltuieli. Mai 
mult, repartizarea limitei de 
alocații bugetare a instituției de 
învățămînt se efectuează în baza 
priorităților stabilite de organele de 
conducere ale instituției la etapa 
elaborării bugetului pe anul 
respectiv (senate, consilii 
pedagocice). 

 Drept temei sunt prevederile 
articolul 8(2) al Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014.  

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 

(4) Structurile locale pentru cultura fizică 
şi sport îşi asigură finanţarea programelor de 
interes local din:  

a) alocaţiile prevăzute în bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale; 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

“(4) Structurile locale pentru cultură 
fizică și sport asigură finanțarea 
programelor de interes local din alocații 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării cu 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016 
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b) 20% din taxele încasate pe spectacolele 
sportive unificate pe raza teritorială respectivă;  

c) donaţii şi sponsorizări;  
d) sumele, neutilizate în anii financiari 

precedenţi, provenite din mijloace speciale.  

prevăzute în bugetele locale, inclusiv 
din venituri colectate, precum și din alte 
surse în conformitate cu legislația“. 

principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 
gestionarea cheltuielilor în cadrul 
programelor de cheltuieli. 

 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42, 43 și 70 alin.(2) 
din Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

Articolul 31. Fondul pentru dezvoltarea 
culturii fizice şi sportului din Republica Moldova  

Fondul pentru dezvoltarea culturii fizice şi 
sportului din Republica Moldova se formează, în 
condiţiile legii, din mijloace speciale, în scopul 
colectării şi utilizării mijloacelor băneşti pentru 
finanţarea suplimentară a dezvoltării culturii 
fizice şi sportului în ţară şi este administrat de 
autoritatea centrală de specialitate. În condiţiile 
legii se pot institui fonduri raionale, municipale şi 
locale pentru dezvoltarea culturii fizice şi 
sportului.  

3. Articolul 31 se  abrogă. 

 
Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Modificarea respectivă reiese din 
necesitatea  conformării cu 
principiul universalității bugetului, 
potrivit căruia resursele bugetului 
se alocă pentru toate cheltuielile 
fără  stabili relații între anumite 
resurse şi cheltuieli ale bugetului.  

Totodată, de la punerea în aplicare 
a prezentei legi prevederea în 
cauză nu a funcționat, cheltuielile 
destinate culturii fizice și sportului, 
fiind prevăzute Ministerului 
Tineretului și Sportului la 
programul „Sport”.  

Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42, 43 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 32. Asistenţa medicală şi 
responsabilitatea pentru prejudiciul cauzat 
sănătăţii în legătură cu practicarea sportului  

(4) Persoanelor cărora li s-a cauzat o 
traumă în timpul practicării organizate a culturii 
fizice şi sportului, inclusiv în timpul competiţiilor 
sportive, li se asigură reabilitarea medicală, 
socială şi profesională completă în modul stabilit 
şi, suplimentar, din contul mijloacelor Fondului 
pentru dezvoltarea culturii fizice şi sportului din 
Republica Moldova.  

 

4. În articolul 32, alineatul (4), sintagma 
„și, suplimentar, din contul mijloacelor 
Fondului pentru dezvoltarea culturii 
fizice şi sportului din Republica 
Moldova” se exclude. 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Modificarea în cauză rezultă din 
modificarea la art.31. 

 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 

Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999  

 
Art.33.  Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic 
se creează un fond special. 

Art.XXIV - Articolul 33 din Legea 
zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.73-77/347), cu 
modificările și completările ulterioare,  
va avea următorul cuprins: 
„Art.33. Dezvoltarea sectorului 
zootehnic este susținută de către stat din 
fondul de subvenţionare a 
producătorilor agricoli prevăzut în 
bugetul de stat.” 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în corespundere cu 
principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 
gestionarea cheltuielilor în cadrul 
programelor de cheltuieli. 

Se susține. La data publicării 

Legea culturii nr. 413-XIV  din  27 mai 1999  

 

Articolul 21. Finanţarea culturii  
(1) Finanţarea de către stat a culturii 

garantează protecţia şi dezvoltarea acesteia.  

 (2) Alocaţiile de la buget, destinate 

Art.XXV - Articolul 21 din Legea 
culturii nr. 413-XIV  din  27 mai 1999 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 1999, nr.83-86/401), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

alineatul (2) va avea următoarea 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Se aduce în corespundere cu 
principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 
gestionarea cheltuielilor în cadrul 
programelor de cheltuieli. 

Se susține. 

 

 

 

 

La data publicării 
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finanţării culturii, pot fi suplimentate cu mijloace 
speciale obţinute în conformitate cu legislaţia. 
Aceste mijloace se formează din defalcările, 
stabilite prin lege, de la persoane juridice şi 
fizice, indiferent de cetăţenie, din donaţii, precum 
şi din veniturile obţinute de la loterii, licitaţii, 
expoziţii şi alte acţiuni similare.  

 (3) Obţinerea mijloacelor speciale nu 
atrage după sine reducerea alocaţiilor de la buget 
prevăzute pentru dezvoltarea culturii.  

 

redacție: 
„(2) Finanțarea culturii se efectuează de 
la bugetul de stat și din bugetele locale, 
inclusiv din venituri colectate.” 

 
 
 
alineatul (3)  se abrogă. 

 

 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

 

 

Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind 
sistemul public de asigurări sociale 

 

 

 

Articolul 1. Noțiuni 

 
Casa Naţională de Asigurări Sociale 

(denumită în continuare Casa Naţională) – 
instituţie publică autonomă care administrează 
sistemul public de asigurări sociale; 

 

Art.XXVI - Legea nr.489-XIV din 8 
iulie 1999 privind sistemul public de 
asigurări sociale (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, 
art.2), cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. La articolul 1: 

noțiunea “Casa Naţională de Asigurări 
Sociale” se expune in urmatoarea 
redactie: 

“Casa Naţională de Asigurări Sociale 
(denumită în continuare Casa 
Naţională) – instituţie publică autonomă 
care administrează sistemul public de 
asigurări sociale şi asigură gestionarea 
mijloacelor bugetului asigurărilor 
sociale de stat, în conformitate cu 
principiile bunei guvernări”. 

Se aduce în corespundere cu art.3, 
8, 10, 22, 26, 33, 47, 73 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale 
Se aduce în corespundere cu art. 
22, alin.(2), lit. d), e) din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține în 
următoarea redacție: 

“Casa Naţională de 
Asigurări Sociale 
(denumită în 
continuare Casa 
Naţională) –
autoritate 
administrativă 
centrală în 
subordinea 
Guvernului, instituită 
în scopul 

 

 

 

 

 

La data publicării 
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implementării 
politicii statului în 
domeniul sistemului 
public de asigurări 
sociale şi 
administrării 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat”. 

Concomitent, 
urmează a fi 
examinată 
posibilitatea 
modificării sursei de 
finanțare de la 
bugetul de stat. 

fond de asigurări sociale – fond constituit 
de Casa Naţională pentru efectuarea prestaţiilor 
de asigurări sociale; 

 

Noțiunea „fond de asigurări sociale” se 
abrogă. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Aceasta definiție nu mai este 
actuală, deoarece actualmente 
cheltuielile BASS se divizează pe 
programe, ci nu pe fonduri.  

Se susține. La data publicării 

 Articolul 1 se completează cu noţiunea: 

”bugetul asigurărilor sociale de stat - 
totalitate a veniturilor, a cheltuielilor şi 
a surselor de finanţare  destinate pentru 
realizarea funcţiilor şi gestionarea 
sistemului public de asigurări sociale”. 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale, Ministerul Finanțelor 
(DFOSAS) 

 
 

Se susține. La data publicării 

Articolul 3. Principiile organizării și funcționării 
sistemului public de asigurări sociale 

e) principiul contributivităţii, conform 

2. La articolul 3: 

 
Casa Națională de Asigurări 
Sociale 
Se aduce în concordanță cu 

Se susține. La data publicării 
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căruia fondurile de asigurări sociale se constituie 
pe baza contribuţiilor datorate de persoanele 
fizice şi juridice participante la sistemul public; 
drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul 
contribuţiilor de asigurări sociale plătite;  

f) principiul repartiţiei, potrivit căruia 
fondurile de asigurări sociale realizate se 
redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin 
sistemului public, conform legii; 

la litera e), cuvintele ”fondurile de 
asigurări sociale se constituie pe baza 
contribuţiilor datorate de persoanele 
fizice şi juridice participante la sistemul 
public;” se exclud. 

la litera f), cuvintele ”fondurile de 
asigurări sociale realizate” se substituie 
cu ”resursele bugetului asigurărilor 
sociale de stat”. 

principiul universalității - articolul 
8 alineatul (2) din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014. 

 

 

 

 

Articolul 10. Elaborarea bugetului  

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat face parte 
din bugetul public naţional şi este independent de 
bugetul de stat.  

 

 

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat cuprinde 
veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare ale 
sistemului public.  

 

 
 
 
(3) Guvernul elaborează anual, pe baza 
propunerilor Casei Naţionale, proiectul legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat.  

 

3. Articolul 10: 

La alin.(1) cuvintele „bugetul de stat” se 
substituie cu cuvintele „alte bugete 
componente ale bugetului public 
naţional.” 
 
 

La alineatul (2) sintagma „veniturile, 
cheltuielile şi rezultatele financiare ale 
sistemului public” se substituie prin 
„totalitatea veniturilor, cheltuielilor şi a 
surselor de finanţare destinate pentru 
realizarea funcţiilor şi gestionarea 
sistemului public de asigurări sociale”. 
 
Alineatul (3) se expune în următoarea 
redacție:  
„(3) Casa Naţională întocmeşte 
proiectul legii anuale a bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi, în caz de 
necesitate, propuneri de modificare a 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale 
Se aduce în corespundere cu 
articolul 32 al Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014. 
 
Se aduce în corespundere cu 
noțiunea prevăzută la art.3 al Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 
Se aduce în concordanță cu art.22 
al.(2), lit. b)  din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează 
atribuțiile CNAS în calitate de 

Se susține în 
următoarea 
redacţie: 
„Articolul 10. 
Elaborarea, 
aprobarea şi 
administrarea 
bugetului  

(1) Bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat face parte 
integrantă din 
bugetul public 
naţional. 

 (2) Bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat se elaborează, 
se aprobă şi se 
administrează în 
conformitate cu 

La data publicării 
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bugetului asigurărilor sociale de stat”. administrator al BASS. 

 

principiile, regulile şi 
procedurile stabilite 
de legislația în 
domeniul finanţelor 
publice şi 
responsabilităţii 
bugetar-fiscale.” 

Prevederile 
alineatului (3) sunt 
reformulate la art.49 
al Legii 489/1999. 

De asemenea, 
MMPSF și CNAS, 
de comun cu 
Ministerul 
Finanțelor, urmează 
să inițieze ajustarea 
modului de evidență 
contabilă și executare 
a BASS cu alinierea 
acestora la normele și 
procedurile stabilite 
pentru sistemul 
bugetar.  

Articolul 101. Elaborarea pronosticului 
veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 
sociale de stat  

 (10) Pronosticul veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 
bugetar proiectat, întocmirea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe programe şi 

4. La articolul (101): 

În denumire şi în tot textul articolului 
cuvîntul „pronosticului” se substituie cu 
cuvîntul „prognozei” la cazul gramatical 
respectiv. 

alin.(10) sintagma „Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei şi” se 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale, Ministerul Finanţelor 
Modificare redacțională în scopul 
delimitării responsabilităţilor între 
MMPSF şi CNAS în elaborarea, 
aprobarea şi raportarea BASS; 

 

Se susține parţial.  
Alineatul (10) se 
expune în următoarea 
redacție: 

„(10) Prognoza 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe 

La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

performanţe se efectuează de către Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casa 
Naţională de Asigurări Sociale, cu participarea 
Ministerului Finanţelor.  

 

exclude, iar după cuvintele „cu 
participarea” se completează cu 
„Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei şi”. 

 

 

termen mediu, 
precum şi proiectul 
legii anuale a 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat, 
fundamentat pe 
programe şi 
performanţă, se 
elaborează de către 
Casa Naţională în 
comun cu Ministerul 
Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei şi 
în consultare cu 
Ministerul 
Finanţelor.” 

Articolul 111. Contractarea împrumuturilor  

Casa Naţională de Asigurări Sociale poate 
angaja de la bugetele/acorda bugetelor gestionate 
prin Contul Unic Trezorerial, pe bază 
contractuală, împrumuturi pentru acoperirea 
decalajelor temporare de casă cu scadenţă în 
acelaşi an bugetar.  

5. Articolul 111 va avea următorul 
cuprins: “Articolul 111. Contractarea 
împrumuturilor  

(1) Casa Națională poate angaja/acorda, 
în bază contractuală, împrumuturi cu 
scadență în același an bugetar de la 
bugetele componente ale bugetului 
public național, gestionate prin contul 
unic trezorerial, destinate acoperirii 
decalajelor temporare de casă;  

(2) Casa Națională poate angaja, în bază 
contractuală, de la instituții financiare 
împrumuturi destinate acoperirii 
decalajelor temporare de casă cu 
scadență în același an bugetar.” 

Ministerul Finantelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu art. 62 
alin.(2) și (3) din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014 cu privire la dreptul 
administratorilor de bugete de a 
angaja / acorda împrumuturi cu 
scadenţă în acelaşi an bugetar. 

Se susține. La data publicării 
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Articolul 12. Repartizarea cheltuielilor 
bugetului  

(1) Cheltuielile bugetului asigurărilor 
sociale de stat acoperă contravaloarea prestaţiilor 
de asigurări sociale din sistemul public, 
cheltuielile aferente organizării şi funcţionării 
sistemului public, finanţării unor investiţii 
proprii, alte cheltuieli prevăzute de lege. 

(2) Din veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat se prelevă anual pînă la 3% pentru 
constituirea unui fond de rezervă.  

(3) Fondul de rezervă cumulat nu poate 
depăşi 50% din nivelul cheltuielilor prevăzute 
pentru anul bugetar respectiv.  

(4) Fondul de rezervă se utilizează pentru 
acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în 
situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale 
sistemului public, aprobate prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat.  

(5) Fondul de rezervă nu se reportează la 
veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi reprezintă depăşirea veniturilor 
asupra cheltuielilor acestui buget.  

 

6. La articolul 12: 

 

 

 

 

 

alineatele (2) –(5) se abrogă.  

 

Ministerul Finantelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Ţinînd cont de situaţia deficitară 
cronică atestată în executarea 
BASS din ultimii ani, prevederile 
legislaţiei actuale privind formarea 
fondului de rezervă al BASS sunt 
neactuale, inutile şi practic nu pot 
fi aplicate. Excedentele anuale 
formate se acumulează la soldurile 
de mijloace în contul bugetului, 
care este tranzitoriu şi poate fi 
utilizat în corespundere cu legea 
anuală a BASS. Mai mult, 
formarea fondului de rezervă se 
consideră inutilă, deoarece art.15 
din Legea privind sistemul public 
de asigurări sociale, stipulează că 
deficitul BASS se acoperă de la 
bugetul  de stat. 

 

Se susține. La data publicării 

Articolul 13. Utilizarea excedentelor 
anuale ale bugetului şi completarea fondului de 
rezervă  

 

7. La articolul13: 

din denumire cuvintele „şi completarea 
fondului de rezervă” se exclud. 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Rezultă din modificarea propusă la 
art.12. 

Se susține. La data publicării 



 

51 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 (2) Excedentele anuale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat pot fi utilizate la 
procurarea valorilor mobiliare şi/sau pot fi 
păstrate pe conturi bancare depozitare conform 
regulamentului aprobat de Guvern. 

alineatul (2) se expune în următoarea 
redacţie: 

„(2) Excedentele anuale ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat pot fi plasate 
în depozite la Banca Naţională a 
Moldovei.”  

Ministerul Finanțelor 
(Trezoreria de Stat) 
Se aduce în concordanță cu 
prevederile articolului 62 alin.(4) 
din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 

(3) Fondul de rezervă se reportează în anul 
următor şi se completează potrivit prevederilor 
art.12 alin.(2) şi (3).  

(4) Eventualul deficit curent al bugetului 
asigurărilor sociale de stat se acoperă din 
disponibilităţile bugetului asigurărilor sociale de 
stat din anii precedenţi şi, după epuizarea 
disponibilităţilor, din fondul de rezervă.  

 

 alineatul (3) se abrogă. 

 
 
din alineatul (4), cuvintele ”şi, după 
epuizarea disponibilităţilor, din fondul 
de rezervă” se exclud. 

 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS) 

Rezultă din modificarea propusă la 
art.12. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 15. Acoperirea deficitului bugetului  

(1) Pentru acoperirea deficitului bugetului 
asigurărilor sociale de stat, după epuizarea 
fondului de rezervă, veniturile bugetului 
asigurărilor sociale de stat se completează cu 
sume care se alocă de la bugetul de stat.  

 

8. La articolul 15: 

din alineatul (1), cuvintele “după 
epuizarea fondului de rezervă” se 
exclud. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Rezultă din modificarea propusă la 
art.12. 

Se susține. La data publicării 

(2) În cazul în care, pentru realizarea unor 
acte normative ale Parlamentului, se micşorează 
veniturile la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
pentru acoperirea deficitului acestuia mijloacele 
financiare se alocă în modul stabilit la alin.(1). 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

”(2) Dacă la finele anului bugetar 
volumul real înregistrat al deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 
excepţia transferurilor de la bugetul de 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DPAM) 

Situația prevăzută la alin.(2) 
dublează prevederile alin.(1).  
Noul conținut se propune în 

Se susține. 

 

La data publicării 
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 stat pentru prestaţii de asistenţă socială, 
este mai mic decît volumul 
transferurilor primite de la bugetul de 
stat pentru acoperirea insuficienţei de 
venituri ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat, Casa Naţională va 
restitui diferenţa la bugetul de stat în 
primul trimestru al anului bugetar viitor, 
în baza raportului anual privind 
executarea bugetului.” 

vederea aducerii în concordanță cu 
prevederile art.70 alin (5) al Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 După articolul 16 se completează cu un 
articol nou în următoarea redacție: 

”Articolul 161. Raportarea executării 
bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Rapoartele lunare, anuale şi 
financiare privind executarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat se elaborează 
de către Casa Naţională de Asigurări 
Sociale şi se publică în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare.” 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale 
Se aduce în concordanță cu 
articolele 72-74 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează raportarea privind 
executarea bugetelor. 

 

Nu se susține. 
Responsabilitatea 
CNAS de a prezenta 
rapoartele privind 
executarea BASS 
este prevăzută al 
art.49 al Legii 
489/1999 (a se vedea 
modificarea la lit.c).  

 

La data publicării 

Articolul 43. Locul Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale în sistemul public de asigurări 
sociale  

(1) Casa Naţională de Asigurări Sociale 
este instituţie publică autonomă de interes 
naţional, cu personalitate juridică, ce 
administrează şi gestionează sistemul public de 
asigurări sociale.  

(2) Sediul Casei Naţionale este în 
municipiul Chişinău.  

9. Articolul 43 se abrogă. 

 
 

 

 

Ministerul Finantelor (DFOSAS, 
DCGPBF) 
Alineatul (1) se dublează cu 
noțiunea de la art.1 al Legii 
489/1999, iar prevederile 
alineatului (2) sunt obiect al 
legislației secundare, în special al 
Statutului CNAS, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului 937 din 
1311.2014. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 44. Structurile Casei Naţionale  10. La articolul 44: Ministerul Finantelor (DFOSAS, Se susține. La data publicării 
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(1) Casa Naţională de Asigurări Sociale, 
prin intermediul Trezoreriei de Stat a 
Ministerului Finanţelor, gestionează bugetul 
asigurărilor sociale de stat, care este format din 
fonduri de asigurări sociale, al căror mod de 
constituire şi funcţionare se stabileşte de 
legislaţie.  

denumirea va avea următorul cuprins:  
„Casa Națională de Asigurări Sociale și 
structurile teritoriale” 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
“(1) Casa Naţională de Asigurări 
Sociale gestionează bugetul asigurărilor 
sociale de stat prin contul unic 
trezorerial al Ministerului Finanțelor.” 

DCGPBF) 

Textul alineatului nu se corelează 
cu denumirea articolului. 

Mai mult, prevederile în cauză sunt 
neactuale. Actualmente BASS nu 
se mai divizează pe fonduri de 
asigurare socială, ci pe programe. 

Totodată, se propune o redacție 
actualizată care specifică 
gestionarea BASS prin contul unic 
trezorerial. 

Articolul 45. Organizarea administrativă  

(2) Preşedintele Casei Naţionale este 
ordonatorul principal de credite pentru bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi poate delega această 
atribuţie în condiţiile legii.  

 

11. La articolul 45: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Preşedintele Casei Naţionale 
organizează şi implementează sistemul 
de management financiar şi control 
intern şi poartă răspundere managerială 
pentru administrarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a 
patrimoniului public aflat în gestiune.” 

Ministerul Finantelor (DFOSAS) 
Se aduce în concordanță cu art.21 
al Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și prezintă 
o redacţie îmbunătăţită, ce descrie 
mai amplu responsabilitatea 
conducătorului instituţiei. 

 

Se susține. La data publicării 

Articolul 49. Atribuţiile Casei Naţionale  

În aplicarea prevederilor prezentei legi, 
Casa Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) exercită îndrumarea şi controlul privind 
aplicarea dispoziţiilor legale de către structurile 
sale teritoriale, inclusiv de către fondurile de 
asigurări sociale, precum şi de către persoanele 
fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi 
obligaţii ce decurg din prezenta lege; 

12. La articolul 49 : 

 

 
la litera a), cuvintele „inclusiv de către 
fondurile de asigurări sociale” se 
exclud. 

 

 

Casa Națională de Asigurări 
Sociale, Ministerul Finanţelor 
(DFOSAS) 
 

Termenul de fonduri de asigurări 
sociale nu mai este actual, BASS 
fiind repartizat pe programe. 

 

Se susține. La data publicării 
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b) furnizează datele necesare pentru 
fundamentarea şi elaborarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat;  

 
 

Litera b) va avea următorul cuprins:  

“b) elaborează şi prezintă autorității 
publice centrale în domeniul protecției 
sociale prognoze ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru 
elaborarea cadrului de cheltuieli pe 
termen mediu, proiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat, propuneri de 
modificare a bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi furnizează informaţii 
necesare pentru fundamentarea 
acestora;” 

Redacție îmbunătățită în 
corespundere cu articolul 22 
alineatul (2) al Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează 
atribuțiile CNAS în calitate de 
administrator al BASS. 

Se susține. La data publicării 

 După litera b) se completează cu trei 
litere noi b1), b2) și b3) cu următorul 
cuprins: 

“b1) participă în procesul de 
consultare şi promovare a proiectului 
legii anuale a bugetului asigurărilor 
sociale de stat la Ministerul Finanţelor, 
Guvern şi Parlament; 

b2) administrează bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
implementează programele în 
conformitate cu obiectivele şi indicatorii 
de performanţă asumaţi;” 

b3) asigură gestionarea 
mijloacelor bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi administrarea 
patrimoniului public aflat în gestiune, în 
conformitate cu principiile bunei 

Se susține. La data publicării 
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guvernări;” 

c) prezintă Guvernului şi partenerilor 
sociali rapoarte cu privire la modul de 
administrare şi gestionare a bugetului asigurărilor 
sociale de stat;  

 

Litera c) se expune în următoarea 
redacție:  
“c) prezintă Guvernului, autorității 
publice centrale în domeniul protecției 
sociale şi Ministerului Finanţelor 
rapoarte financiare și rapoarte privind 
executarea bugetului asigurărilor sociale 
de stat, inclusiv privind performanţa în 
cadrul programelor, şi asigură 
publicarea acestora;” 

Se susține. La data publicării 

h) ia măsuri pentru protecţia fondurilor de 
asigurări sociale;  

 

Litera h) se abrogă. 

 

Noţiunea „fond de asigurări 
sociale” a fost propusă de a fi 
exclusă, în corespundere cu art.8 
alin.(2) din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014. 

Termenul de “fonduri de asigurări 
sociale” nu mai este actual, BASS 
fiind repartizat pe programe. 

 

Nu se susține. 

Se propune de expus 
în următoarea 
redacție: 

“h) întreprinde 
măsuri și, în caz de 
necesitate, înaintează 
propuneri în vederea 
asigurării stabilității 
financiare a 
sistemului public de 
asigurări sociale.”  

La data publicării 

Legea nr. 591-XIV din 23 septembrie 1999 cu 
privire la spațiile verzi ale localitățile urbane 
și urbane 
 
Articolul 39. Finanţarea activităţilor din spaţiile 
verzi  

(1) Activităţile de administrare şi 

Art.XXVII - Articolul 39 din Legea 
nr.591-XIV din 23 septembrie 1999 cu 
privire la spațiile verzi ale localitățile 
urbane și urbane (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, 
art.649), cu modificările şi completările 
ulterioare, la alineatul (1), textul ”din 
veniturile provenite din activitatea 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în corespundere cu 
principiul universalității bugetului, 
precum și alinierea la regulile 
generale  pentru planificarea şi 
gestionarea cheltuielilor în cadrul 

Se susține. La data publicării 
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gospodărire a spaţiilor verzi subordonate 
autorităţilor administraţiei publice locale sînt 
finanţate din bugetul local, din veniturile 
provenite din activitatea organelor nominalizate, 
precum şi din alte mijloace de provenienţă legală.  

organelor nominalizate” se substituie cu 
”inclusiv din veniturile colectate”. 

programelor de cheltuieli. 
 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

 

Legea nr.827-XIV din 18 februarie 2000 
privind Fondul republican şi fondurile locale 
de susţinere socială a populaţiei  

 

 
 
Art.4. – (2) Agenţii economici care achită plăţile 
prevăzute la alin.(1) lit.b) şi instituţia ce 
încasează plăţile suplimentare menţionate la 
alin.(1) lit.c) sînt obligaţi să transfere lunar, pînă 
în data de 25 a lunii imediat următoare lunii de 
gestiune, sumele acumulate la bugetul de stat. 
Ministerul Finanţelor va transfera imediat sumele 
la contul Fondului republican.  

 

 
 

(3) Instituţiile ce încasează plăţile suplimentare 
menţionate la alin.(1) lit.d) sînt obligate să 
transfere lunar sumele acumulate, pînă la data de 
25 a lunii imediat următoare, la bugetul de stat. 
Ministerul Finanţelor va transfera imediat sumele 
încasate la conturile fondurilor locale respective. 

Art.XXVIII - La articolul 4 din Legea 
nr.827-XIV din 18 februarie 2000 
privind Fondul republican şi fondurile 
locale de susţinere socială a populaţiei 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.65-67, art.460), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
alineatele (2) şi (3), se expun în 
următoarea redacție: 
”(2) - Agenţii economici care achită 
plăţile prevăzute la alin.(1) lit.b) şi 
instituţia ce încasează plăţile 
suplimentare menţionate la alin.(1) lit.c) 
sînt obligaţi să transfere lunar, pînă în 
data de 25 a lunii imediat următoare 
lunii de gestiune, sumele acumulate la 
contul trezorerial al Fondului republican 
de susținere socială a populației.  

(3) Instituţiile ce încasează plăţile 
suplimentare menţionate la alin.(1) lit.d) 
sînt obligate să transfere lunar sumele 
acumulate, pînă la data de 25 a lunii 
imediat următoare, la conturile 
trezoreriale ale fondurilor locale 
respective”. 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DFOSAS, 
DPAM) 
Se aduce în concordanță cu art.43 
alin.(6) al Legii finanțelor publice 
și responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează gestionarea 
veniturilor cu destinație instituite 
prin legi. 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
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Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Legea nr.1069 din 22 iunie 2000 cu privire la 
informatică 

Art.8. - (2) Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale are următoarele atribuţii:  

k) urmăreşte corelarea programelor 
naţionale de cercetări ştiinţifice fundamentale şi 
aplicate şi de dezvoltare tehnologică în domeniul 
tehnologiilor informaţiei, finanţate din fonduri 
bugetare şi extrabugetare ori din fonduri ale 
programelor internaţionale, cu realizarea 
strategiei de informatizare a societăţii;  

 

Art.XXIX - Legea nr.1069 din 22 iunie 
2000 cu privire la informatică 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2001, nr.73-74, art.547), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează:  

1. în tot textul legii, sintagma 
„Ministerul Dezvoltării Informaţionale” 
se substituie cu „autoritatea publică 
centrală în domeniul tehnologiei 
informaţiei și comunicațiilor”. 

2. la articolul 8 alineatul (2) litera k), 
cuvintele “finanţate din fonduri 
bugetare şi extrabugetare ori din fonduri 
ale programelor internaţionale” se 
exclud. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Legislația bugetară nu mai prevede 
noțiunea de “fonduri 
extrabugetare”. Mai mult, începînd 
cu anul 2006, fondurile speciale 
(extrabugetare) au fost integrate în 
bugetul de stat.   

Totodată, Ministerul Tehnologiei 
Informaţiei și Comunicațiilor este 
obligat să urmărească corelarea 
programelor naţionale de cerecetări 
în domeniul tehnologiei 
informaţiei cu strategia de 
informatizare. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind 
actele de stare civilă  

 

 
Articolul 14. Sistemul organelor de stare 

civilă  

 (2) Serviciul Stare Civilă este o instituţie 
publică cu statut de persoană juridică, dispune de 
balanţă autonomă şi conturi trezoreriale. 
Activitatea serviciului este finanţată de la bugetul 
de stat şi din mijloacele speciale obţinute în urma 
prestării serviciilor contra plată.  

Art.XXX - Legea nr.100-XV din 26 
aprilie 2001 privind actele de stare 
civilă (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2001, nr.97-99, art.765), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 14 alineatul (2), sintagma 
“și din mijloacele speciale obținute“ se 
substituie cu cuvintele “inclusiv din 
veniturile colectate”. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Modificarea se propune în baza 
prevederilor art.43 alin. (1) din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25 iulie 2014, potrivit 
cărora veniturile colectate de 
autoritățile/instituțiile bugetare se 
constituie din venituri de la 
efectuarea lucrărilor și prestarea 
serviciilor contra plată; chiria sau 
darea în arendă a patrimoniului 
public; donații, sponsorizări și alte 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 mijloace bănești intrate legal în 
posesia autorităților/instituțiilor 
bugetare.   

Articolul 16. Atribuţiile organelor de stare 
civilă  

(2) Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare 
civilă sînt în drept, în corespundere cu 
competenţele legale, să presteze şi servicii de 
ordin juridic şi tehnic ce nu sînt prevăzute de 
prezenta lege, precum şi servicii de urgenţă. 
Nomenclatorul acestor servicii, mărimea taxelor 
la servicii se stabilesc de Guvern, în 
corespundere cu legislaţia în vigoare. Modul şi 
direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale se 
stabilesc în corespundere cu Legea nr.847-XIII 
din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi 
procesul bugetar. 

2. La articolul 16 alineatul (2), 
propoziția a treia va avea următorul 
cuprins: 

“Veniturile colectate de la prestarea 
serviciilor contra plată se gestionează în 
conformitate cu legislația în domeniul  
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Modificarea se propune în temeiul 
art.43 din Legea nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează formarea 
și gestionarea veniturilor colectate 
de autoritățile/instituțiile bugetare.   

Se susține. La 1 ianuarie 2016 

Legea nr. 1104-XV din 06 iunie 2002 cu 
privire la Centrul Național Anticorupție 

 

 

 
 
Articolul 9. Atribuţiile directorului  
Directorul:  

Art.XXXI - Legea nr. 1104-XV din 06 
iunie 2002 cu privire la Centrul 
Național Anticorupție (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, 
nr.91-94 art.668), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. Articolul 9 se completează cu litera 
d1) cu următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

d) aprobă schema de încadrare a aparatului 
central şi a subdiviziunilor teritoriale în 
conformitate cu structura şi în limitele efectivului 
aprobate de Guvern;  

“d1) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului instituției și a patrimoniului 
public aflat în gestiune.” 

Se aduce în concordanță cu art. 21 
al Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 
Propunerea are drept scop 
accentuarea responsabilității 
conducătorului instituției, în 
temeiul art.21 din Legea sus-
menționată.  

Articolul 11. Finanţarea şi asigurarea 
tehnico-materială  
(1) Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a 
Centrului se efectuează de la bugetul de stat şi 
trebuie să acopere costul estimativ al tuturor 
activităţilor sale, astfel încît acesta să exercite 
efectiv, eficient şi plenar activităţile sale. 

 (2) Bugetul Centrului se aprobă de Parlament nu 
mai tîrziu de 1 iulie şi se remite Guvernului 
pentru includerea acestuia în proiectul bugetului 
de stat pentru anul bugetar următor. 
 

2. Articolul  11 va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul 11. Finanțarea și 
asigurarea tehnico-materială 

(1) Finanţarea şi asigurarea tehnico-
materială a Centrului se efectuează de la 
bugetul de stat în limita alocaţiilor 
aprobate prin legea bugetară anuală. 

(2) Bugetul Centrului se elaborează, se 
aprobă și se administrează în 
conformitate cu principiile, regulile și 
procedurile, prevăzute de legislația în 
domeniul finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și stabilirea 
cerințelor privind respectarea de 
către autoritățile bugetare 
independente a calendarului 
bugetar și a metodologiei generale 
de elaborare, aprobare și executare 
a bugetului. 

Se susține. La data publicării 

Codul civil nr.1107 din 6 iunie 2002  

 

 
 Articolul 184. Instituţia publică  

Art.XXXII - Articolul 184 din Codul 
civil nr.1107 din 6 iunie 2002 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

(1) Instituţia publică se constituie în baza 
unui act emis de autoritatea publică şi este 
finanţată, integral sau parţial, de la bugetul 
acesteia din urmă.  

 

se modifică și se completează după cum 
urmează: 

1. La alineatul (1), cuvintele “şi este 
finanţată, integral sau parţial, de la 
bugetul acesteia din urmă” se exclud. 

2. Articolul se completează cu alineatul 
(11) cu următorul cuprins:  

„(11) Instituţia publică poate fi bugetară 
sau  poate activa în condiții de 
autogestiune.” 

(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu art.3 al 
Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia noțiunea de  
„autoritate/instituție bugetară” 
presupune orice entitate de drept 
publică finanțată din bugetul public 
național, iar art.42 din legea sus-
menționată reglementează sursele 
de finanțare a instituțiilor bugetare.  

Mai mult, în condițiile în care 
legislaţia în vigoare prevede 
instituirea instituţiilor publice la 
autogestiune cu sau fără 
subvenţionare de la buget, nu sursa 
de finanțare trebuie să fie criteriul 
de bază pentru determinarea 
statutului de instituție publică. 
 

Legea nr.1420 din 31 octombrie 2002 cu 
privire la filantropie și sponsorizare 

 
         Articolul 16. Sursele de formare a 
patrimoniului  

Surse de formare a patrimoniului 
organizaţiei filantropice pot fi:  

h) transferurile de la bugetul de stat şi de la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, din 

Art.XXXIII - La articolul 16 din Legea 
nr.1420 din 31 octombrie 2002 cu 
privire la filantropie și sponsorizare 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2002, nr.185-189/1394), cu 
modificările și completările ulterioare, 
litera h) va avea următorul cuprins: 

“h) subvenții de la bugetul de stat și/sau 
de la bugetele locale, în condițiile legii“. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Se aduce în concordanță cu 
terminologia prevăzută de Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

fondurile speciale, în condiţiile legii;  

 
 

Legea nr.1421-XV din 31 octombrie 2002 cu 
privire la teatre, circuri și organizații 
concertistice 

 
 
 
Articolul 16. Mijloacele financiare ale 

teatrelor, circurilor şi ale organizaţiilor 
concertistice de stat  

(1) Sursele de finanţare a teatrelor, 
circurilor şi a organizaţiilor concertistice de stat 
sînt:  

a) subvenţiile de la bugetul de stat sau de 
la bugetul municipal;  

b) subvenţiile pentru îndeplinirea 
comenzilor de stat;  

c) veniturile din activitatea de bază;  
d) veniturile din prestarea de servicii 

contra plată;  
e) alte venituri neinterzise de lege;  
f) ajutorul acordat de persoane juridice şi 

fizice.  
(2) Finanţarea, în temeiul prezentei legi, a 

teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 
de stat este inclusă în bugetul de stat într-o 
poziţie aparte, începînd cu anul 2004.  

   

Art.XXXIV - Legea nr.1421-XV din 31 
ocotombrie 2002 cu privire la teatre, 
circuri și organizații concertistice 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2002, nr.174-176, art. 1331) 
se modifică după cum urmează: 

Articolul 16:  

 

 

 

 

1. La litera b), cuvîntul “subvențiile” se 
substituie cu “plățile“. 

 

 

 

 
2. alineatul (2) se expune în următoarea 
redacție: 
“(2) Finanţarea teatrelor, circurilor și 
organizațiilor concertistice, în temeiul  
alin.(1) litera a), se efectuează de la 
bugetul de stat și bugetele locale în 
limita alocațiilor bugetare aprobate prin 
legea/decizia bugetară anuală.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFÎCȘ) 

Termenul de “subvenție” se 
folosește în cazul cînd statul 
intervine cu o susținere și nu are 
caracter obligatoriu, în timp ce în 
cazul comenzii de stat, statul este 
obligat să achite costul integral al 
comenzii de stat. 
 
Se propune o redacție actualizată, 
deoarece organizațiile concertistice 
de stat includ și instituții finanțate 
din bugetele locale. Respectiv, care 
prevede că subvenționarea 
teatrelor, circurilor și ale 
organizațiilor concertistice de stat 
se efectuează în limita alocațiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

3. Articolul se completează cu alineatul 
(3) cu următorul cuprins: 
“(3) Modul de stabilire și finanțare a  
subvențiilor de la buget, se stabilește de 
Guvern.” 

bugetare prevăzute în bugetul de 
stat sau bugeele locale.   
 
Totodată,  se propune de completat 
cu un alineat care ar prevedea, că 
modul de stabilire și finanțare a 
subvențiilor de la buget se 
stabilește de Guvern, la propunerea 
Ministerului Culturii. 

Articolul 17. Principiile de subvenţionare 
a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor 
concertistice de stat  

(1) Teatrele, circurile şi organizaţiile 
concertistice de stat beneficiază de subvenţii din 
buget pentru acoperirea în mărime de 60% a 
cheltuielilor aferente activităţii lor pe parcursul 
anului financiar.  

(2) Teatrele, circurile şi organizaţiile 
concertistice naţionale beneficiază de subvenţii 
din buget pentru acoperirea cheltuielilor aferente 
activităţii lor pe parcursul anului financiar şi 
pentru realizarea proiectelor de creaţie de 
importanţă naţională în mărime de pînă la 80% 
faţă de cheltuielile totale.  

(3) Normativele cheltuielilor, în baza 
cărora se stabileşte volumul subvenţiilor din 
buget, se aprobă de Guvern, la propunerea 
Ministerului Culturii. 

4. Articolul 17 se abrogă. Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFÎCȘ) 

Stabilirea anumitor procente pentru 
acoperirea cheltuielilor instituțiilor 
respective se consideră 
neargumentată și afectează 
flexibilitatea administratorului de 
buget în repartizarea resurselor 
bugetare disponibile. Subvențiile 
de la bugetul de stat, se alocă în 
modul general stabilit - în baza 
priorităților Guvernului și  în limita 
posibilităților financiare ale 
bugetului. 

 A se vedea completarea articolului 
16 cu alineatul (3).  

Se susține. La data publicării 

Articolul 18. Finanţarea teatrelor, 
circurilor şi organizaţiilor concertistice nestatale  

5. În articolul 18,  sintagma „fondurilor 
speciale ale fondatorilor” se substituie 
prin „mijloacele fondatorilor”. 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 

Se aduce în corespundere cu art.43 

Se susține. La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Teatrele, circurile şi organizaţiile 
concertistice nestatale sînt finanţate din fonduri 
speciale ale fondatorilor lor conform actelor 
normative prevăzute de legislaţia în vigoare.  

Articolul 20. Atribuţiile autorităţilor 
publice ale unităţilor teritoriale autonome privind 
activitatea teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor 
concertistice  

e) exercitarea controlului asupra activităţii 
teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor 
concertistice, asupra gestiunii şi folosirii  
fondurilor şi mijloacelor subvenţionate;  

 

 
 
 
6. În articolul 20, litera e), sintagma 
„fondurilor și” se exclude. 

 
 

 

al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele 
speciale). 

Legea muzeelor nr. 1596-XV  din  27 
decembrie 2002 

Art.10. Completarea patrimoniului muzeal 
aflat în proprietate publică a statului se 
efectuează prin:  

b) achiziţia pieselor din contul mijloacelor 
speciale obţinute de către muzee de la prestarea 
diverselor servicii şi de la desfăşurarea 
activităţilor muzeale;  

 

Art.XXXV - Legea muzeelor nr. 1596-
XV  din  27 decembrie 2002 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 
23-24, art.81) cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
precum urmează: 

1. La articolul 10, litera b), sintagma 
„din contul mijloacelor speciale 
obținute” se substituie prin „din contul 
veniturilor colectate”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Se aduce în corespundere cu art.43 
al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele 
speciale). 

Se susține. La data publicării 

Art.28. (1) Finanţarea muzeelor aflate în 
proprietatea publică a statului se asigură din surse 
bugetare şi din mijloace speciale, conform 
legislaţiei în vigoare.  

 

2. La articolul 28 alineatul (1), sintagma 
„mijloace speciale” se substituie cu 
„venituri colectate”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 

Se aduce în corespundere cu art.43 
al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 

Se susține cu 
următoarele 
modificari: 

Sintagma „și din 
mijloace speciale” se 

La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele 
speciale). 

va substitui cu 
„inclusiv din venituri 
colectate”. 

Art.29. – (1) Autorităţile administraţiei 
publice locale au obligaţia de a prevedea în 
bugetele locale fondurile necesare finanţării 
muzeelor din subordine. 

3. În articolul 29 alineatul (1), sintagma 
„fondurile necesare finanţării” se 
substituie prin „alocaţii pentru 
finanţarea”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 

Se aduce în corespundere cu art.43 
al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele 
speciale). 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.1-XV  din  06 februarie 2003 cu 
privire la fondul de rezervă al bugetului 
asigurărilor sociale de stat 

  

  

 

Art.XXXVI - Legea nr.1-XV  din  06 
februarie 2003 cu privire la fondul de 
rezervă al bugetului asigurărilor sociale 
de stat (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.35-37, art.139), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se abrogă. 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Abrogarea acestei legi rezultă din 
modificările propuse la Legea 
489/1999 privind sistemul public 
de asigurări sociale. 

Ţinînd cont de situaţia deficitară 
cronică atestată în executarea 
BASS din ultimii ani, prevederile 
legislaţiei actuale privind formarea 
fondului de rezervă al BASS sunt 
neactuale, inutile şi practic nu pot 
fi aplicate. Excedentele anuale 
formate se acumulează la soldurile 
de mijloace în contul bugetului, 
care este tranzitoriu şi poate fi 
utilizat în corespundere cu legea 
anuală a BASS. Mai mult, 

Se susține. La data publicării 
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formarea fondului de rezervă se 
consideră inutilă, deoarece art.15 
din Legea privind sistemul public 
de asigurări sociale, stipulează că 
deficitul BASS se acoperă de la 
bugetul  de stat. 

Legea nr.345 din 25 iulie 2003 cu privire la 
apărarea naţională  

 

 

 
Art.18. – (1) Resursele financiare destinate 

asigurării apărării naţionale se constituie din 
alocaţiile bugetului de stat şi din mijloace 
speciale şi se utilizează pentru întreţinerea şi 
pregătirea forţelor destinate apărării naţionale, 
înzestrarea lor cu armament, tehnică militară şi 
specială şi alte bunuri tehnico-materiale, 
finanţarea cercetărilor ştiinţifico-militare, 
construcţiilor capitale, asigurarea cu pensii, 
asigurarea obligatorie de stat, asigurarea 
medicală, pregătirea rezerviştilor, precum şi 
pentru organizarea mobilizării.  

Art.XXXVII - Legea nr.345 din 25 
iulie 2003 cu privire la apărarea 
naţională  (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.200-
203/775), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 
 
1. La articolul 18, cuvintele “Resursele 
financiare destinate asigurării apărării 
naţionale se constituie din alocaţiile 
bugetului de stat şi din mijloace 
speciale” se substituie cu textul 
“Cheltuielile pentru asigurarea apărării 
naționale se efectuează de la bugetul de 
stat în limita alocațiilor aprobate prin 
legea bugetară anuală,” și mai departe 
după text. 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFJOPASS) 
Se aduce în corespundere cu art.43 
al Legii finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele 
speciale). 

Se susține. La data publicării 

Art.28. - (2) Ministerul Apărării are 
următoarele atribuţii:  

e) asigură financiar Armata Naţională, în 
modul stabilit de legislaţie, din contul alocaţiilor 
bugetului de stat şi al mijloacelor speciale;  

2. Articolul 28 alineatul (2): 

la litera e),  cuvintele “și al mijloacelor 
speciale” se substituie cu “inclusiv din 
veniturile colectate”. 
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         Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanţele publice locale  

 

 

 

 
Articolul 1. Noţiuni principale 
    În sensul prezentei legi, se definesc 
următoarele noţiuni principale: 
    bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – 
bugetele locale care reprezintă bugetele satelor 
(comunelor), oraşelor (municipiilor, cu excepţia 
municipiilor Bălţi şi Chişinău), bugetele raionale, 
bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special, bugetele municipale Bălţi şi 
Chişinău; 
    bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi – bugetele locale care reprezintă 
bugetele satelor (comunelor), oraşelor 
(municipiilor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi 
Chişinău); 
    bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea – bugetele locale care reprezintă 
bugetele raionale, bugetul central al unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special, 
bugetele municipale Bălţi şi Chişinău; 
    autoritate reprezentativă şi deliberativă – 
consiliul local, consiliul raional, Adunarea 
Populară a unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special şi consiliile municipale Bălţi şi 
Chişinău; 

Art.XXXVIII - Legea nr.397-XV din 
16 octombrie 2003 privind finanţele 
publice locale (republicat în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, 
nr.397-399/703), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 1: 
 
 
noţiunile ”bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale”, ”bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi” şi ”bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul al 
doilea” se exclud şi se introduc două 
noţiuni noi cu următorul cuprins: 
”finanţe publice locale – ansamblu al 
relaţiilor economice aferente formării şi 
administrării resurselor bugetelor locale, 
a datoriei unităţilor administrativ-
teritoriale şi a altor active publice; 
bugete locale – totalitatea veniturilor, a 
cheltuielilor şi a surselor de finanţare 
destinate pentru exercitarea funcţiilor ce 
sînt în competenţa autorităţilor 
administraţiei publice locale, conform 
legislaţiei, şi a funcţiilor delegate de 
Parlament la propunerea Guvernului;” 

 
 
 

Ministerul Finanțelor  
(Direcția bugetelor locale) 
 

 

 

Modificările se propun în temeiul 
art.3 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale. 
nr.181 din 25.07.2014 şi se 
argumentează prin necesitatea 
unificării noţiunilor de bază  
utilizate în cadrul legislaţiei ce 
reglementează domeniul finanţelor 
publice. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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    autoritate executivă – primarul unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi, 
preşedintele raionului, Guvernatorul şi Comitetul 
executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special, primarul general al municipiului 
Chişinău, primarul municipiului Bălţi; 
 
 
 
 
 
 
 
   direcţia finanţe – direcţiile finanţe ale unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea; 
    echilibru bugetar – egalitatea dintre veniturile 
bugetului şi cheltuielile bugetului; 
    deficit bugetar – suma cu care cheltuielile 
bugetului depăşesc veniturile bugetului; 
    excedent bugetar – suma cu care veniturile 
bugetului depăşesc cheltuielile bugetului; 
 
 
 
 
 
 
 
    venituri proprii – venituri ale bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, formate, 
conform Codului fiscal şi altor acte legislative, 
din impozitele, taxele şi alte plăţi care se 
încasează direct şi integral la bugetele respective; 

 
 
 
 
după noţiunea ”autoritate executivă” se 
introduce o noţiune nouă, cu următorul 
cuprins: 
”decizie bugetară anuală – act juridic al 
autorităţii reprezentative şi deliberative 
a unităţii administrativ-teritoriale prin 
care se aprobă bugetul local respectiv şi 
se stabilesc reglementările specifice ale 
bugetului local pentru anul bugetar 
respectiv;” 
 
noţiunile ”echilibru bugetar”, ”deficit 
bugetar” şi ”excedent bugetar” se 
exclud şi se introduc două noţiuni, cu 
următorul cuprins: 
”sold bugetar – diferenţa dintre 
veniturile şi cheltuielile bugetului. 
Soldul negativ al bugetului reprezintă 
deficit, soldul pozitiv – excedent, iar 
soldul zero reprezintă echilibru bugetar; 
sold în cont -  suma mijloacelor băneşti 
înregistrate în conturile bugetelor 
locale;” 
 
la noţiunea ”venituri proprii”, precum şi 
pe tot parcursul legii, cuvintele 
”bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale”, la orice formă gramaticală, 
se substituie cu cuvintele ”bugetelor 
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    normative de defalcări de la impozitele şi 
taxele de stat – cote procentuale de defalcări de 
la impozitele şi taxele de stat la bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale, stabilite prin 
prezenta lege; 
    transferuri cu destinaţie generală - mijloace 
financiare alocate, conform prevederilor legale, 
în sumă absolută, cu titlu definitiv, de la bugetul 
de stat la bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale pentru finanţarea domeniilor proprii de 
activitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale; 
    transferuri cu destinaţie specială – mijloace 
financiare alocate, conform prevederilor legale, 
în sumă absolută, cu titlu condiţionat, de la 
bugetul de stat şi/sau de la alte bugete la bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru 
asigurarea exercitării funcţiilor publice sau în alte 
scopuri speciale; 
    împrumut – mijloace financiare rambursabile, 
acordate pe un anumit termen (scadenţă), cu 
calcularea, de regulă, a unei dobînzi, cu 
respectarea prevederilor legale; 
 executor (ordonator) de buget – conducător al 
autorităţii (instituţiei) publice, împuternicit cu 
dreptul de a efectua cheltuieli în conformitate cu 
alocaţiile aprobate; 
     
 
 
 
 
 

locale”, la forma gramaticală 
corespunzătoare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
noţiunea ”executor (ordonator) de 
buget”  se exclude și se introduc două 
noțiuni noi cu următorul cuprins:  
”administrator de buget – autoritate 
executivă a unităţii administrativ-
teritoriale, care este împuternicită cu 
dreptul de gestionare a bugetului local 
respectiv, în conformitate cu 
competenţele şi responsabilităţile 
prevăzute de prezenta lege;  
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mijloace speciale – veniturile instituţiei publice 
obţinute, în condiţiile autorizate prin acte 
normative, de la efectuarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor contra plată, precum şi din donaţiile, 
sponsorizările şi din alte mijloace băneşti intrate 
legal în posesia instituţiei publice.    

autoritate/instituţie bugetară – entitate 
de drept public, care conform actelor de 
constituire este finanţată de la bugetul 
local;” 
noţiunea ”mijloace speciale”  se 
substituie prin noţiunea:  
„venituri colectate – venituri obţinute 
de către autorităţile/instituţiile bugetare 
de la efectuarea lucrărilor şi prestarea 
serviciilor contra plată, din chiria sau 
darea în arendă a patrimoniului public, 
precum şi din donaţii, sponsorizări şi 
alte mijloace băneşti intrate legal în 
posesia autorităţilor/instituţiilor 
bugetare;” 
 
Se introduce o noţiune nouă cu 
următorul cuprins: 
”proiect finanţat din surse externe – 
ansamblu de activităţi, finanţate din 
granturi şi/sau împrumuturi acordate 
autorităţilor administraţiei publice 
locale de către organizaţiile 
internaţionale şi de către alţi donatori 
externi, pentru atingerea unui obiectiv 
general şi/sau mai multe obiective 
specifice.” 

Articolul 2. Finanţele publice locale 

    (1) Finanţele publice locale fac parte integrantă 
din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 

2. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 

”Articolul 2. Bugetele locale 
(1) Bugetele locale cuprind: 
a) bugetele locale de nivelul întîi, care 

Ministerul Finanțelor  
(Direcția bugetelor locale) 

Modificarea se propune în temeiul 
art.26 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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nivelul al doilea, care reprezintă totalitatea 
veniturilor şi cheltuielilor pentru exercitarea 
funcţiilor ce sînt în competenţa acestora conform 
legislaţiei şi a funcţiilor delegate de Parlament la 
propunerea Guvernului. 

    (2) Bugetul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale include bugetele instituţiilor publice 
finanţate, integral sau parţial, de la bugetul 
respectiv. 

 

reprezintă bugetele satelor (comunelor), 
oraşelor (municipiilor, cu excepţia 
municipiilor Bălţi şi Chişinău); 
b) bugetele locale de nivelul al doilea, 
care reprezintă bugetele raionale, 
bugetul central al unităţii teritoriale 
autonome cu statut juridic special, 
bugetele municipale Bălţi şi Chişinău. 
 
(2) Bugetele locale de nivelul întîi 
şi bugetul local de nivelul al doilea 
formează sinteza consolidată a 
bugetelor locale din cadrul raionului, 
unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special, municipiului Chişinău şi 
Bălţi. 
(3) Totalitatea bugetelor locale 
formează bugetul local consolidat. 

nr. 181 din 25.07.2014, în scopul 
reglementării structurii bugetelor 
locale, în timp ce noţiunile de 
”buget local”, ”finanţe publice 
locale” au fost integrate la art.1 din 
prezenta lege. 

Articolul 3. Garanţiile autonomiei financiare 

(1) Bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale constituie elemente independente care 
se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţii 
de autonomie financiară, în conformitate cu 
prevederile prezentei legi şi ale Legii privind 
administraţia publică locală. 

 

 

 

 

 

3. Articolul 3: 

la alineatul (1), cuvintele ”ale Legii” se 
substituie cu cuvintele ”, a legislaţiei 
privind finanţele publice şi 
responsabilitatea bugetar-fiscală, 
precum şi” 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor  
(Direcția bugetelor locale) 
Modificarea se propune în temeiul 
art. 1 şi art. 2 Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale. nr. 181 din 25.07.2014, în 
conformitate cu care Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
determină cadrul juridic general în 
domeniul finanţelor publice, 
dispoziţiile legii  respective 
aplicîndu-se la elaborarea, 
aprobarea, executarea, raportarea şi 

Se susține. La data publicării 
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    (2) Suma veniturilor aprobate (prognozate) şi 
neîncasate în bugetul unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi cheltuielile efectuate 
suplimentar de la bugetul acesteia nu se 
recuperează de la bugetul de alt nivel. 

 

 
 
 
la alineatul (2) cuvîntul ”acesteia” se 
substituie cu cuvîntul ”respectiv”. 

controlul bugetelor componente ale 
BPN, inclusiv a bugetelor locale. 

 

Modificarea este de ordin 
redacţional. 

Articolul 4. Veniturile bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale 

    (1) Veniturile bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale se constituie din 
impozite, taxe, alte venituri prevăzute de 
legislaţie şi se formează din: 

    a) venituri proprii; 

    b) mijloace speciale; 

    c) defalcări, conform cotelor procentuale, de la 
impozitele şi taxele de stat, stabilite prin prezenta 
lege; 

    d) transferuri cu destinaţie generală; 

    e) transferuri cu destinaţie specială; 

    f) granturi; 

    g) fonduri speciale. 

    (2) Veniturile bugetelor de orice nivel nu 
includ împrumuturile acordate din bugetul de stat 
sau din alt buget, precum şi împrumuturile de la 
instituţiile financiare şi alţi creditori. 

4. Articolul 4 va avea următorul 
cuprins: 

”Articolul 4. Resursele bugetelor locale 
(1) Resursele bugetelor locale cuprind 
totalitatea veniturilor şi a surselor de 
finanţare ale bugetelor respective. 
(2) Veniturile bugetelor locale se 
constituie din impozite, taxe, alte 
venituri prevăzute de legislaţie şi se 
formează din: 

1) venituri generale: 
a) venituri proprii; 
b) defalcări, conform cotelor 

procentuale, de la impozitele şi taxele 
de stat, stabilite prin prezenta lege;  

c) transferuri prevăzute la art. 10 şi 
11 din prezenta lege;  

d) granturi pentru susţinerea 
bugetului; 

2) venituri colectate; 
3) granturi pentru proiecte finanţate 
din surse externe. 
(3) Sursele de finanţare ale bugetelor 
locale se formează din: 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 28 şi art. 30 din Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării prevederilor privind 
structura veniturilor şi a surselor de 
finanţare a bugetelor locale. 

   

Se susține.  

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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a) operaţiuni cu împrumuturi; 
b) operaţiuni aferente vînzării şi 

privatizării patrimoniului public; 
c) operaţiuni cu soldurile în 

conturile bugetului; 
d) alte operaţiuni cu activele 

financiare şi cu datoriile bugetului.” 

Articolul 5. Repartizarea veniturilor între 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Veniturile bugetelor satelor (comunelor), 
oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiilor 
Bălţi şi Chişinău) se formează din: 

    1) venituri proprii: 

    a) impozitul pe bunurile imobiliare; 

    b) taxa pentru patenta de întreprinzător; 

    c) impozitul privat (conform apartenenţei 
patrimoniului); 

    d) taxele locale aplicate conform Codului 
fiscal; 

    e) încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea 
bunurilor domeniului privat al unităţii 
administrativ-teritoriale; 

    f) alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    2) defalcări de la impozitul pe venitul 
persoanelor fizice,  excepţie făcînd bugetele 
satelor (comunelor) şi ale oraşelor (municipiilor) 
din componenţa unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special: 

5.  Articolul 5 va avea următorul 
conţinut: 

”Articolul 5. Repartizarea veniturilor 
între bugetele locale 

    (1) Veniturile bugetelor satelor 
(comunelor), oraşelor (municipiilor, cu 
excepţia municipiilor Bălţi şi Chişinău) 
se formează din: 

    1) venituri generale: 

a) venituri proprii: 

 impozitul pe bunurile imobiliare; 

 taxa pentru patenta de 
întreprinzător; 

 impozitul privat (conform 
apartenenţei patrimoniului); 

 taxele locale; 

 încasări din arenda terenurilor şi 
locaţiunea bunurilor domeniului privat 
al unităţii administrativ-teritoriale; 

 alte venituri prevăzute de legislaţie; 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 28 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării prevederilor privind 
structura veniturilor bugetelor 
locale. 

 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 



 

73 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

    a) pentru bugetele satelor (comunelor) şi 
oraşelor (municipiilor), cu excepţia oraşelor-
reşedinţă de raion, – 75% din volumul total 
colectat pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale respective; 

    b) pentru bugetele oraşelor-reşedinţă de raion – 
20% din volumul total colectat pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale respective; 

    3) transferuri prevăzute la art. 10 şi 11 din 
prezenta lege, excepţie făcînd bugetele satelor 
(comunelor) şi ale oraşelor (municipiilor) din 
componenţa unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special; 

    4) granturi; 

    5) mijloace speciale; 

    6) fonduri speciale. 

    (2) În baza deciziilor autorităţii reprezentative 
şi deliberative a unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special, veniturile bugetelor satelor 
(comunelor) şi ale oraşelor (municipiilor) din 
componenţa unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special pot include defalcări de la 
impozitele şi taxele de stat, lăsate prin prezenta 
lege la dispoziţia bugetului central al unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special, 
precum şi transferuri de la bugetul central al 
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 
special. 

    (3) Veniturile bugetelor raionale se formează 

    b) defalcări de la impozitul pe venitul 
persoanelor fizice,  excepţie făcînd 
bugetele satelor (comunelor) şi ale 
oraşelor (municipiilor) din componenţa 
unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special: 

 pentru bugetele satelor (comunelor) 
şi oraşelor (municipiilor), cu excepţia 
oraşelor-reşedinţă de raion, – 75% din 
volumul total colectat pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale 
respective; 

 pentru bugetele oraşelor-reşedinţă de 
raion – 20% din volumul total colectat 
pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale respective; 

    c) transferuri prevăzute la art. 10 şi 
11 din prezenta lege, excepţie făcînd 
bugetele satelor (comunelor) şi ale 
oraşelor (municipiilor) din componenţa 
unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special; 

    d) granturi pentru susţinerea 
bugetului; 

2) venituri colectate; 

3) granturi pentru proiecte finanţate 
din surse externe. 

     (2) În baza deciziilor autorităţii 
reprezentative şi deliberative a unităţii 
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propunerilor  

din: 

    1) venituri proprii: 

    a) taxele pentru resursele naturale; 

    b) impozitul privat (conform apartenenţei 
patrimoniului); 

    c) alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    2) defalcări de la următoarele tipuri de 
impozite şi taxe de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 
25% din volumul total colectat pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale respective; 

    b) taxa pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova – 50% din volumul total colectat pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective; 

    3) transferuri prevăzute la art.10 şi art.11 din 
prezenta lege; 

    4) granturi; 

    5) mijloace speciale; 

    6) fonduri speciale. 

    (4) Veniturile bugetului central al unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic special se 
formează din: 

    1) venituri proprii: 

    a) taxele pentru resursele naturale; 

teritoriale autonome cu statut juridic 
special, veniturile bugetelor satelor 
(comunelor) şi ale oraşelor 
(municipiilor) din componenţa unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic 
special pot include defalcări de la 
impozitele şi taxele de stat, lăsate prin 
prezenta lege la dispoziţia bugetului 
central al unităţii teritoriale autonome 
cu statut juridic special, precum şi 
transferuri de la bugetul central al 
unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special. 

    (3) Veniturile bugetelor raionale se 
formează din: 

    1) venituri generale: 

    a) venituri proprii: 

 taxele pentru resursele naturale; 

 impozitul privat (conform 
apartenenţei patrimoniului); 

 alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    b) defalcări de la următoarele tipuri 
de impozite şi taxe de stat: 

 impozitul pe venitul persoanelor 
fizice – 25% din volumul total colectat 
pe teritoriul unităţii administrativ-
teritoriale respective; 

 taxa pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

    b) impozitul privat (conform apartenenţei 
patrimoniului); 

    c) alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    2) defalcări de la următoarele tipuri de 
impozite şi taxe de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor fizice – 
100% din volumul total colectat pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome; 

    b) impozitul pe venitul persoanelor juridice – 
100% din volumul total colectat pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome; 

    c) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
produse şi la serviciile prestate pe teritoriul 
unităţii teritoriale autonome cu statut juridic 
special – 100% din volumul total colectat pe 
teritoriul unităţii teritoriale autonome; 

    d) accizele la mărfurile supuse accizelor, 
fabricate pe teritoriul unităţii teritoriale autonome 
cu statut juridic special – 100% din volumul total 
colectat pe teritoriul unităţii teritoriale autonome; 

    e) taxa pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica 
Moldova – 50% din volumul total colectat pe 
teritoriul unităţii teritoriale autonome; 

    3) transferuri prevăzute la art. 11 din prezenta 
lege; 

    4) granturi; 

    5) mijloace speciale; 

Republica Moldova – 50% din volumul 
total colectat pe teritoriul unităţii 
administrativ-teritoriale respective; 

    c) transferuri prevăzute la art.10 şi 
art.11 din prezenta lege; 

    d) granturi pentru susţinerea 
bugetului; 

2) venituri colectate; 

3) granturi pentru proiecte finanţate 
din surse externe. 

(3) Veniturile bugetului central al 
unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special se formează din: 

    1) venituri generale: 

    a) venituri proprii: 

 taxele pentru resursele naturale; 

 impozitul privat (conform 
apartenenţei patrimoniului); 

  alte venituri prevăzute de 
legislaţie; 

    b) defalcări de la următoarele tipuri 
de impozite şi taxe de stat: 

 impozitul pe venitul persoanelor 
fizice – 100% din volumul total colectat 
pe teritoriul unităţii teritoriale 
autonome; 

 impozitul pe venitul persoanelor 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

    6) fonduri speciale. 

    (5) Veniturile bugetului municipal Bălţi şi 
bugetului municipal Chişinău se formează din: 

    1) venituri proprii: 

    a) impozitul pe bunurile imobiliare; 

    b) taxa pentru patenta de întreprinzător; 

    c) taxele pentru resursele naturale; 

    d) impozitul privat (conform apartenenţei 
patrimoniului); 

    e) taxele locale aplicate conform Codului 
fiscal; 

    f) alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    2) defalcări de la următoarele tipuri de 
impozite şi taxe de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor fizice:  

    – pentru bugetul municipal Bălţi – 45% din 
volumul total colectat pe teritoriul municipiului 
Bălţi (cu excepţia unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi din componenţa 
municipiului); 

    – pentru bugetul municipal Chişinău – 50% 
din volumul total colectat pe teritoriul 
municipiului Chişinău (cu excepţia unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi din 
componenţa municipiului); 

    b) taxa pentru folosirea drumurilor de către 
autovehiculele înmatriculate în Republica 

juridice – 100% din volumul total 
colectat pe teritoriul unităţii teritoriale 
autonome; 

 taxa pe valoarea adăugată la 
mărfurile produse şi la serviciile 
prestate pe teritoriul unităţii teritoriale 
autonome cu statut juridic special – 
100% din volumul total colectat pe 
teritoriul unităţii teritoriale autonome; 

 accizele la mărfurile supuse 
accizelor, fabricate pe teritoriul unităţii 
teritoriale autonome cu statut juridic 
special – 100% din volumul total 
colectat pe teritoriul unităţii teritoriale 
autonome; 

 taxa pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova – 50% din volumul 
total colectat pe teritoriul unităţii 
teritoriale autonome; 

    c) transferuri prevăzute la art. 11 din 
prezenta lege; 

    d) granturi pentru susţinerea 
bugetului; 

2) venituri colectate; 

3) granturi pentru proiecte finanţate 
din surse externe. 

    (5) Veniturile bugetului municipal 
Bălţi şi bugetului municipal Chişinău se 
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Finanțelor 
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propunerilor  

Moldova – 50% din volumul total colectat pe 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective; 

    3) transferuri prevăzute la art. 11 din prezenta 
lege; 

    4) granturi; 

    5) mijloace speciale; 

    6) fonduri speciale. 

 

formează din: 

1) venituri generale: 

    a) venituri proprii: 

 impozitul pe bunurile imobiliare; 

 taxa pentru patenta de întreprinzător; 

 taxele pentru resursele naturale; 

 impozitul privat (conform 
apartenenţei patrimoniului); 

 taxele locale aplicate conform 
Codului fiscal; 

 alte venituri prevăzute de legislaţie; 

    b) defalcări de la următoarele tipuri 
de impozite şi taxe de stat: 

 impozitul pe venitul persoanelor 
fizice  – 45% din volumul total colectat 
pe teritoriul municipiului Bălţi (cu 
excepţia unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi din 
componenţa municipiului)  şi 50% din 
volumul total colectat pe teritoriul 
municipiului Chişinău (cu excepţia 
unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi din componenţa 
municipiului); 

 taxa pentru folosirea drumurilor de 
către autovehiculele înmatriculate în 
Republica Moldova – 50% din volumul 
total colectat pe teritoriul unităţii 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

administrativ-teritoriale respective; 

    c) transferuri prevăzute la art. 11 din 
prezenta lege; 

    d) granturi pentru susţinerea 
bugetului; 

2) venituri colectate; 

3) granturi pentru proiecte finanţate 
din surse externe.” 

Articolul 6. Mijloacele speciale ale instituţiilor 
publice 

    (1) Mijloacele speciale ale instituţiilor publice 
se includ în bugetele respective, se consideră 
venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile 
legate de desfăşurarea activităţii statutare a 
acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi 
regulile de elaborare, aprobare şi executare a 
bugetelor corespunzătoare. 

    (2) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor 
contra plată, efectuate şi prestate de instituţiile 
publice, şi mărimea taxelor la servicii, precum şi 
modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 
speciale pe tipuri se stabilesc de către autorităţile 
administraţiei publice locale, conform 
competenţei lor. 

    (3) Mijloacele speciale, acumulate de către 
instituţia publică suplimentar la volumul de 
venituri aprobate, pot fi utilizate de aceasta prin 
decizia autorităţii reprezentative şi deliberative 
respective. 

6. Articolul 6 va avea următorul 
conţinut:  

“Articolul 6. Veniturile colectate de 
autorităţile/instituţiile bugetare  

(1) Veniturile colectate de 
autorităţile/instituţiile bugetare se 
utilizează pe măsura încasării lor pentru 
finanţarea cheltuielilor aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi condiţionate 
pentru anumite cheltuieli.  

(2) Nomenclatorul lucrărilor şi 
serviciilor contra plată, efectuate şi/sau 
prestate de către autorităţile/instituţiile 
bugetare, şi mărimea tarifelor la 
servicii, se stabilesc de către autorităţile 
administraţiei publice locale, conform 
competenţei lor.  

(3) Dacă pe parcursul anului bugetar 
autorităţile/instituţiile bugetare 
colectează venituri peste volumul 
aprobat, veniturile ce depăşesc volumul 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 43 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014, în 
vederea unificării prevederilor 
privind veniturile colectate de 
autorităţile/instituţiile bugetare.  

 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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propunerilor  

    (4) Mijloacele intrate cu titlu gratuit în contul 
instituţiei publice pot fi utilizate de aceasta în 
baza dispoziţiei executorului (ordonatorului) 
principal de buget al bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale, cu includerea în bugetul 
respectiv. 

    (5) Excedentele de mijloace speciale la finele 
anului bugetar sînt accesibile spre utilizare, în 
aceleaşi scopuri, pentru anul bugetar următor, 
dacă actele normative nu prevăd altfel. 

aprobat se utilizează pentru finanţarea 
cheltuielilor în volumul aprobat. 

(4) Dacă pe parcursul anului bugetar 
autorităţile/instituţiile bugetare 
colectează venituri în volum mai mic 
decît cel aprobat, acestea vor efectua 
cheltuieli în volum diminuat cu suma 
respectivă a veniturilor neîncasate. 

(5) Soldurile de mijloace băneşti din 
venituri colectate înregistrate în 
conturile autorităţilor/instituţiilor 
bugetare la finele anului bugetar  se 
închid.” 

 7. După articolul 6 se introduce 
articolul 61 cu următorul cuprins: 

”Articolul 61. Resursele aferente 
proiectelor finanţate din surse externe 

(1) Resursele aferente proiectelor 
finanţate din surse externe se 
administrează în conformitate cu 
prevederile acordurilor încheiate între 
părţi, în limitele alocaţiilor bugetare 
aprobate. 

(2) Mijloacele băneşti prevăzute la 
alin.(1) neutilizate pînă la data încheierii 
anului bugetar sînt accesibile pentru 
utilizare în aceleaşi scopuri în anul 
bugetar următor doar dacă acestea sînt 
prevăzute în bugetele respective.” 

Completarea se propune în temeiul 
art. 44 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, care 
reglementează particularităţi 
specifice cu privire la 
administrarea resurselor aferente 
proiectelor finanţate din surse 
externe.  

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 7. Cheltuielile bugetelor unităţilor  
administrativ-teritoriale 

    (1) În bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale se prevăd alocaţii necesare asigurării 
funcţionării instituţiilor publice şi serviciilor 
publice din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2) Cheltuielile bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale efectuate din contul 
transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul 
de stat pentru finanţarea domeniilor proprii de 
activitate şi/sau competenţelor partajate pot fi 
suplimentate de către autorităţile reprezentative şi 
deliberative din contul veniturilor proprii ale 
bugetelor respective. 

 

 

8. Articolul 7:  

 

la alineatul (1) cuvintele ”asigurării 
funcţionării instituţiilor publice şi 
serviciilor publice din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă.” se 
substituie cu cuvintele ”pentru 
realizarea funcţiilor autorităţilor 
administraţiilor publice locale” 

După alineatul (1) se introduc două 
alineate noi cu următorul cuprins: 

”(11) Cheltuielile bugetare se efectuează 
doar prin intermediul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare. 

(12) Cheltuielile autorităţilor/instituţiilor 
bugetare se aprobă, se execută şi se 
raportează fără divizare pe surse de 
acoperire.” 

alineatul (2) cuvintele ”veniturilor 
proprii” se substituie cu cuvintele ”altor 
venituri”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propune o redacţie îmbunătăţită.  

 

 

 

 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 29 şi art.42 din Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării normelor aferente 
cheltuielilor bugetare. 

 

 

Modificarea se propune ca urmare 
a ajustării art.4 şi 5 din prezenta 
lege, precum şi pentru a nu îngrădi 
autorităţile publice locale  de a 
suplimenta cheltuielile efectuate 
din contul transferurilor cu 
destinaţie specială de la bugetul de 
stat pentru finanţarea domeniilor 
proprii de activitate şi/sau 
competenţelor partajate doar din 
contul veniturilor proprii, ci din 
contul tuturor veniturilor bugetare.  

 

 

Se susține. 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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    (3) Cheltuielile anuale ale bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale se aprobă de autoritatea 
reprezentativă şi deliberativă respectivă numai în 
limita resurselor financiare disponibile. Această 
prevedere nu are efect în cazul angajării 
împrumuturilor prevăzute la art.14 din prezenta 
lege. 

    (4) Cheltuielile aprobate (rectificate pe 
parcursul anului bugetar) în bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale reprezintă limite maxime 
care nu pot fi depăşite. Contractarea de lucrări, 
servicii, bunuri materiale şi efectuarea de 
cheltuieli se realizează de către executorii 
(ordonatorii) de buget doar cu respectarea 
prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate 
(rectificate). 

    (5) Autorităţile reprezentative şi deliberative 
sînt responsabile de stabilirea caracterului 
prioritar al cheltuielilor bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale. 

alineatul (3) se abrogă. 

 

 

 

 

la alineatul (4),  cuvintele ”(rectificate 
pe parcursul anului bugetar)” şi 
”(rectificate)” se substituie cu cuvintele 
”(modificate pe parcursul anului 
bugetar)”,  şi respectiv, ”(modificate)”, 
iar sintagma ”executorii (ordonatorii) de 
buget”, se substituie cu sintagma 
”autorităţile/instituţiile bugetare” 

 

alineatul (5) se abrogă. 

 

 

 

Alineatul (3) se propune a fi 
exclus, întrucît acesta se dublează 
cu prevederile art. 12 din prezenta 
lege, care reglementează 
balansarea bugetelor locale.  

 
 
Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile noi prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

 

 

 

Alineatul (5) se abrogă în temeiul 
art.67 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, care 
stabileşte priorităţile de finanţare a 
cheltuielilor. Mai mult, priorităţile 
respective se determină în procesul 
de executare a bugetului de către 
autorităţile/instituţiile bugetare în 
limitele alocaţiilor aprobate de 
către autorităţile reprezentative şi 
deliberative.  
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Articolul 11. Transferuri cu destinaţie specială 

    (1) Transferurile cu destinaţie specială de la 
bugetul de stat se alocă bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale pentru finanţarea: 

    a) învăţămîntului preşcolar, primar, secundar 
general, special şi complementar (extraşcolar); 

    b) competenţelor delegate autorităţilor 
administraţiei publice locale de către Parlament 
la propunerea Guvernului; 

    c) finanţare a cheltuielilor capitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (2) Transferurile cu destinaţie specială 
stipulate la alin. (1) lit. b) din prezentul articol se 
includ, la momentul înregistrării acestora în cont, 
în bugetul unităţii administrativ-teritoriale în 
baza dispoziţiei executorului (ordonatorului) 
principal de buget, cu rectificarea ulterioară a 
bugetului respectiv.  

9. Articolul 11:  

 

 

 

 

 

 

Alineatul (1), litera c) va avea următorul 
cuprins: 

”c) investiţiilor capitale;” 

Articolul la final se completează cu 
litera d) cu următorul cuprins: 

”d) altor măsuri speciale.” 

 

 

 

 

alineatul (2) se abrogă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014 (art.40). 

Completarea se argumentează prin 
necesitatea reglementării 
transferurilor din fondul de rezervă 
şi fondul de intervenţie al 
Guvernului, precum şi din alte 
fonduri centralizate ale bugetului 
de stat la bugetele locale. 
 
Regimul alocaţiilor (inclusiv a 
unor transferuri de la bugetul de 
stat la bugetele locale), precum şi 
includerea acestora în bugetul local  
se prevede la un articol distinct din 
prezenta lege (art.251). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 12. Balanţa bugetului 

    (1) Bugetele anuale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale nu pot fi aprobate şi 
executate cu deficit bugetar. 

    (2) Prevederea alin.(1) din prezentul articol nu 
se aplică numai în cazul angajării împrumuturilor 
prevăzute la art.14 din prezenta lege şi implicării, 
la finanţarea cheltuielilor, a încasărilor 
mijloacelor din vînzarea şi privatizarea bunurilor 
proprietate publică ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi a soldurilor de mijloace băneşti, 
constituite în urma executării bugetului în anul 
precedent. 

    (3) Autorităţile administraţiei publice locale 
sînt obligate să întreprindă toate măsurile 
necesare pentru menţinerea echilibrului bugetar. 

    (4) În cazul în care nu se încasează venituri în 
mărimea sumei aprobate, autoritatea 
reprezentativă şi deliberativă respectivă este 
obligată să reducă cheltuielile ce includ 
obligaţiile şi plăţile stabilite în scopul încheierii 
anului cu un buget echilibrat, prin rectificarea 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale 
respective. 

10. Articolul  12: 

la alineatul (1), cuvîntul ”anuale” se 
exclude; 

 

la alineatul (2), cuvintele ”de mijloace 
băneşti” se substituie cu cuvintele ”în 
conturile bugetelor locale”. 

 

 

 

 

 

 

la alineatul (4), sintagma ”prin 
rectificarea bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale respective” se 
substituie cu sintagma ”prin modificarea 
bugetului local respectiv”. 

 

 

 

Modificarea este de ordin 
redacţional. 

 

Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014 (art.3). 

 

 

 

 
 

Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

 

 

Se susține. 
 

 

La 1 ianuarie 2016 

Articolul 13. Împrumuturi pentru cheltuieli 
curente 

    (1) Autorităţile executive, în baza deciziilor 
autorităţilor reprezentative şi deliberative 
respective, au dreptul: 

11. Articolul 13: 

În denumire, cît şi pe tot parcursul 
articolului respectiv cuvintele 
”cheltuieli curente”, la orice forma 
gramaticală, se substituie cu cuvintele 
”pentru acoperirea decalajelor 

 

Modificarea se propune pentru a 
aduce în concordanţă cu noţiunile 
prevăzute de Legea finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr.181 din 25.07.2014 de la 

 

Se susține. 

 

La data publicării 
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    a) să angajeze împrumuturi pentru cheltuieli 
curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, de la 
instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît din 
ţară, cît şi de peste hotare; 

    b) să angajeze de la bugetele/să acorde 
bugetelor gestionate prin Contul Unic 
Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi 
pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, 
cu scadenţă în acelaşi an bugetar. 

    (2) Volumul total al împrumuturilor pentru 
cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an 
bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul 
veniturilor aprobate (rectificate) ale bugetului 
unităţii administrativ-teritoriale căreia i se acordă 
împrumutul, aceasta fiind o condiţie obligatorie 
pentru angajarea împrumuturilor conform 
alin.(1). 

temporare de casă”, la forma 
gramaticală respectivă. 

 

 

 

 

 
 
la alineatul (2), cuvîntul ”(rectificate)” 
se substituie cu cuvîntul  ”(modificate)” 

art.62 alin. (2) şi (3), care stabileşte 
dreptul administratorilor de buget 
de a angaja/acorda împrumuturi 
destinate acoperirii decalajelor 
temporare de casă cu scadenţă în 
acelaşi an bugetar.  

 

 
 
Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

 

Articolul 14. Împrumuturi contractate pentru 
cheltuieli de capital 

    (1) Autorităţile executive, în baza deciziilor 
autorităţilor reprezentative şi deliberative 
respective, au dreptul: 

    a) să contracteze împrumuturi pe termen scurt 
şi pe termen lung pentru cheltuieli de capital de 
la instituţiile financiare şi de la alţi creditori atît 
din ţară, cît şi de peste hotare; 

    b) să angajeze de la bugetele/să acorde 
bugetelor gestionate prin Contul Unic 
Trezorerial, pe bază contractuală, împrumuturi 
pentru acoperirea decalajelor temporare de casă, 

12.  Articolul 14:  

În denumire, cît şi pe tot parcursul legii 
” cuvintele ” cheltuieli de capital”, la 
orice forma gramaticală,  se substituie 
cu cuvintele ”investiţii capitale”, la 
forma gramaticală respectivă. 

 

 
 
La alineatul (1), litera b) se abrogă. 

 

 

 

Se aduce în concordanţă cu 
noţiunile prevăzute de Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014 (art.40). 

 

 
 
Se argumentează în temeiul 
modificărilor operate la art. 13 din 
prezenta lege, care permite 
angajarea/acordarea 

 

Se susține. 

 

La data publicării 
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cu scadenţă în acelaşi an bugetar.   

    c) să acorde întreprinderilor municipale şi 
societăţilor comerciale cu capital integral sau 
majoritar municipal garanţii pentru împrumuturi 
pentru cheltuieli de capital de la instituţiile 
financiare şi de la alţi creditori atît din ţară, cît şi 
de peste hotare. 

 

 

 

 

împrumuturilor pentru acoperirea 
decalajelor de casă, cu scadență în 
același an bugetar pentru bugetele 
gestionate prin CUT, atit pentru 
cheltuieli curente cit și pentru cele 
capitale. 

 

Articolul 18. Fondurile de rezervă ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 

    (1) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă 
poate decide constituirea unui fond de rezervă în 
mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale. 

    (2) Utilizarea fondului de rezervă se face în 
baza regulamentului de utilizare a fondurilor de 
rezervă, aprobat de către autoritatea 
reprezentativă şi deliberativă respectivă. 

13.  Articolul 18: 

 

 

 

Alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

”(2) Fondul de rezervă se administrează 
în baza unui regulament, aprobat de 
autoritatea reprezentativă şi deliberativă 
respectivă, pentru finanţarea 
cheltuielilor urgente care survin pe 
parcursul anului bugetar şi care nu au 
fost posibil de anticipat şi, respectiv, de 
prevăzut în bugetul aprobat.” 

 

 

 

 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 37 din Legea nr. 181 Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării normelor cu privire la 
fondul de rezervă a APL şi 
destinaţia acestuia. 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

La 1 ianuarie 2016 

Articolul 19. Elaborarea bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale 
sînt responsabile de elaborarea şi aprobarea 
bugetelor proprii conform prevederilor legale, în 
baza clasificaţiei bugetare şi metodologiei 
bugetare aprobate de Ministerul Finanţelor. 

    (2) Bugetul unităţii administrativ-teritoriale se 

14. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 

” Articolul 19. Elaborarea bugetelor 
locale 

(1) Autorităţile administraţiei publice 
locale elaborează bugetele proprii 
conform prevederilor legale, în baza 
clasificaţiei bugetare şi metodologiei 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 51 alin. (6)  şi art. 52 alin. (6) 
din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, care 
prevede că procedura de elaborare 
a proiectelor bugetelor locale, 
precum şi procesul de examinare şi 
consultare a proiectelor respective 

Se susține. La data publicării 
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elaborează de către autoritatea executivă a 
acesteia, ţinîndu-se cont de următoarele 
prevederi: 

    a) în termenele stabilite de Guvern, Ministerul 
Finanţelor remite autorităţii executive a unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi 
direcţiei finanţe respective note metodologice 
privind prognozele macroeconomice, principiile 
de bază ale politicii statului în domeniul 
veniturilor şi cheltuielilor bugetare pe anul(anii) 
următor(i) şi unele momente specifice de 
calculare a transferurilor ce se prognozează a fi 
alocate acestor bugete de la bugetul de stat; 

    b) în termen de 10 zile după primirea notelor 
metodologice specificate la lit.a) din prezentul 
alineat, direcţia finanţe comunică autorităţilor 
executive ale unităţilor administrativ-teritoriale 
de nivelul întîi principiile de bază ale politicii 
statului în domeniul veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare pe anul(anii) următor(i) şi momentele 
specifice de calculare a transferurilor ce se 
prognozează a fi alocate acestor bugete de la 
bugetul de stat; 

    c) în termen de 20 de zile după primirea 
notelor metodologice specificate la lit.b) din 
prezentul alineat, autorităţile executive ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
asigură elaborarea prognozei tuturor tipurilor de 
impozite şi taxe ce urmează a fi colectate în 
anul(anii) următor(i) în unitatea administrativ-
teritorială respectivă, precum şi a proiectului 
bugetului autorităţii administrativ-teritoriale de 

bugetare aprobate de Ministerul 
Finanţelor. 

(2) Proiectul bugetului local cuprinde 
indicatorii realizaţi în ultimii doi ani 
bugetari, rezultatele estimate pentru 
anul bugetar curent, propunerile de 
buget pentru anul viitor şi estimările 
pentru doi ani ulteriori. 

(3) La elaborarea proiectului bugetului 
local autorităţile administraţiei publice 
locale vor ţine cont de: 

a) regulile bugetare şi obiectivele 
politicii bugetar-fiscale; 

b) planurile strategice/programele de 
dezvoltare social-economică ale unităţii 
administrativ-teritoriale; 

c) politicile locale şi naţionale; 

d) performanţa realizată/asumată în 
cadrul programelor autorităţilor 
administraţiei publice locale;  

e) circulara  privind elaborarea 
proiectelor de buget; 

f) limitele transferurilor interbugetare; 

g) alte particularităţi specifice. 

(4) Activităţile intermediare ale 
calendarului bugetar privind elaborarea 
bugetelor locale şi termenele de 
realizare ale acestora se stabilesc de 

se reglementează prin Legea 
privind finanţele publice locale. 
Astfel, la întocmirea acestui articol 
s-a ţinut cont de prevederile art. 20,  
art. 24, art. 50, art.51, art. 52 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, precum şi 
de metodologia de elaborare, 
aprobare şi modificare a bugetului, 
în scopul unificării normelor cu 
privire la elaborarea, examinare şi 
consultarea proiectelor bugetelor 
locale. 
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nivelul întîi, care se prezintă direcţiei finanţe 
pentru analiza  corectitudinii proiectului şi 
întocmirea sintezei consolidate a proiectelor 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul întîi şi al doilea; 

    d) în termenele stabilite de Ministerul 
Finanţelor, direcţia finanţe prezintă Ministerului 
Finanţelor, pentru consultare şi includere în 
bugetul public naţional, sinteza consolidată a 
proiectelor bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi şi al doilea. 

autoritatea executivă, ţinînd cont de 
metodologia aprobată de Ministerul 
Finanţelor. 

(5) Autorităţile executive ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
prezintă direcţiei finanţe proiectele 
bugetelor locale respective pentru 
analiza corectitudinii întocmirii 
acestora,  în partea ce ţine de 
respectarea prevederilor alin. (3) lit. f) şi 
a metodologiei privind elaborarea, 
aprobarea şi modificarea bugetului, 
precum şi pentru întocmirea sintezei 
consolidate a proiectelor bugetelor 
locale de nivelul întîi şi al doilea. 

  (6) Sinteza consolidată a proiectelor 
bugetelor locale de nivelul întîi şi al 
doilea se prezintă de către direcţia 
finanţe Ministerului Finanţelor, în 
termenele stabilite, pentru consultare şi 
includere în bugetul public naţional.   

(7) Sinteza consolidată a proiectelor 
bugetelor locale de nivelul întîi şi al 
doilea se examinează de către 
Ministerul Finanţelor sub aspectul 
respectării regulilor bugetare, a 
obiectivelor politicii bugetar-fiscale, 
precum şi a limitelor de transferuri de la 
bugetul de stat. (8) Ministerul 
Finanţelor, în urma examinării 
sintezelor consolidate ale proiectelor 
bugetelor locale de nivelul întîi şi al 
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doilea, organizează consultări bugetare 
cu direcţia finanţe şi/sau, după caz, cu 
autorităţile administraţei publice locale.  

(9) Autorităţile administraţiei publice 
locale, ţinînd cont de rezultatele 
consultărilor bugetare, ajustează 
corespunzător proiectele bugetelor 
locale.”  

Articolul 20. Examinarea şi aprobarea bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Autoritatea executivă prezintă autorităţii 
reprezentative şi deliberative respective, printr-o 
dispoziţie, cel tîrziu la data de 1 noiembrie, 
proiectul bugetului unităţii administrativ-
teritoriale pe anul următor spre examinare şi 
aprobare. 

    (2) Proiectul bugetului unităţii administrativ-
teritoriale, însoţit de nota informativă, prezentat 
spre aprobare autorităţii reprezentative şi 
deliberative respective, include: 

    a) proiectul deciziei autorităţii reprezentative şi 
deliberative privind aprobarea bugetului; 

    b) anexele la proiectul deciziei, în care se vor 
reflecta: 

    – veniturile şi cheltuielile bugetului respectiv 
prevăzute pentru anul bugetar următor; 

    – cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi 
încasate în buget; 

    – nomenclatorul tarifelor pentru serviciile 

15. Articolul 20 va avea următorul 
cuprins:  

”Articolul 20. Examinarea şi aprobarea 
bugetelor locale 

    (1) Autoritatea executivă prezintă 
autorităţii reprezentative şi deliberative 
respective, cel tîrziu la data de 20 
noiembrie, proiectul deciziei bugetare 
anuale spre examinare şi aprobare. 

    (2) Proiectul deciziei bugetare anuale, 
însoţit de nota informativă, prezentat 
spre aprobare autorităţii reprezentative 
şi deliberative respective, include: 

    a) anexele la proiectul deciziei, în 
care se vor reflecta: 

    –  sinteza indicatorilor generali şi 
sursele de finanţare ale bugetului local; 

    – componenţa veniturilor bugetului 
local; 

– resursele şi cheltuielile bugetului 
local conform clasificaţiei funcţionale şi 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 47 şi art. 55 din Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, care conţin 
prevederi aferente unor termene-
limită ale calendarului bugetar, 
precum şi aferente adoptării 
deciziilor bugetare anuale. Mai 
mult, articolul conţine reglementări 
specifice cu privire la procesul de 
prezentare, examinare şi adoptare a 
deciziilor bugetare anuale, după 
cum este stipulat la art. 55 alin (1) 
din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

Se susține. La data publicării 
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prestate de instituţiile publice finanţate de la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; 

    – mijloacele speciale preconizate spre încasare 
de către fiecare instituţie publică; 

    – fondurile speciale; 

    – transferurile de la/către alte bugete; 

    – plafonul datoriei unităţii administrativ-
teritoriale şi plafonul garanţiilor acordate de 
autorităţile administraţiei publice locale; 

    – efectivul-limită al instituţiilor publice 
finanţate de la bugetul respectiv; 

    c) cuantumul fondului de rezervă (fondul de 
rezervă este utilizat în conformitate cu 
regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului, 
aprobat în condiţiile art. 18 din prezenta lege); 

    d) alte prevederi ce necesită reglementare prin 
proiectul bugetului. 

    (3) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă 
examinează proiectul bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale în două lecturi. 

    (4) În prima lectură, autoritatea reprezentativă 
şi deliberativă audiază şi examinează raportul 
autorităţii executive respective privind proiectul 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale, 
examinează şi aprobă volumul total al veniturilor 
şi cheltuielilor bugetului respectiv. 

    (5) În lectura a doua, autoritatea reprezentativă 
şi deliberativă examinează şi aprobă: 

pe programe; 

    – nomenclatorul tarifelor pentru 
serviciile prestate contra plată  de 
autorităţile/instituţiile bugetare; 

    – transferurile de la/către alte bugete; 

    – sinteza proiectelor de investiţii 
capitale, finanţate de la bugetul local, 
inclusiv din contul transferurilor de la 
alte bugete, precum şi lista proiectelor 
finanţate din surse externe; 

    – efectivul-limită al statelor de 
personal din autorităţile/instituţiile 
bugetare finanţate de la bugetul 
respectiv; 

– programul anual al împrumuturilor; 

    b) cuantumul fondului de rezervă; 

    c) plafonul datoriei unităţii 
administrativ-teritoriale şi plafonul 
garanţiilor acordate de autorităţile 
administraţiei publice locale; 

    d) alte prevederi. 

 (3) Nota informativă la proiectul 
deciziei bugetare anuale cuprinde 
informaţii de fundamentare a proiectului 
de buget, inclusiv performanţa în cadrul 
programelor incluse în buget, factorii 
care au influenţat alocarea resurselor, 
precum şi explicaţii cu privire la 
estimările de venituri şi cheltuieli. 
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    a) structura veniturilor; 

    b) cheltuielile, structura şi destinaţia lor; 

    c) balanţa bugetului şi sursele de finanţare; 

    d) transferurile de la/către alte bugete; 

    e) cuantumul fondului de rezervă (fondul de 
rezervă este utilizat în conformitate cu 
regulamentul de utilizare a mijloacelor fondului, 
aprobat în condiţiile art. 18 din prezenta lege); 

    f) cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi 
încasate în buget; 

    g) nomenclatorul tarifelor pentru serviciile 
prestate de instituţiile publice finanţate de la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale; 

    h) mijloacele speciale preconizate spre 
încasare de către fiecare instituţie publică; 

    i) fondurile speciale; 

    j) cheltuielile care vor fi finanţate în mod 
prioritar; 

    k) plafonul datoriei unităţii administrativ-
teritoriale şi plafonul garanţiilor acordate de 
autorităţile administraţiei publice locale; 

    l) efectivul-limită al instituţiilor publice 
finanţate de la bugetul respectiv; 

    m) alte prevederi ce necesită reglementare prin 
proiectul bugetului. 

    (6) Autoritatea reprezentativă şi deliberativă 
aprobă bugetul unităţii administrativ-teritoriale 

Informaţia prezentată în nota 
informativă la proiectul de buget 
reflectă rezultatele ultimilor doi ani 
bugetari, rezultatele estimate pentru 
anul bugetar curent, indicatorii 
planificaţi pentru anul bugetar viitor şi 
estimările pentru cel puţin doi ani 
ulteriori.  

(4) Autoritatea reprezentativă şi 
deliberativă examinează proiectul 
bugetului local în două lecturi: 

    a) în prima lectură: se audiază 
raportul autorităţii executive respective 
privind proiectul bugetului local şi se 
aprobă indicatorii generali ai bugetului: 
veniturile şi cheltuielile, soldul bugetar 
şi sursele de finanţare, precum şi 
plafonul datoriei unităţii administrativ-
teritoriale şi plafonul garanţiilor 
acordate de autorităţile administraţiei 
publice locale; 

     b) în lectura a doua: proiectul 
deciziei bugetare anuale se examinează 
şi se votează pe articole, sau, după caz, 
în ansamblu. 

     (8) Autoritatea reprezentativă şi 
deliberativă aprobă decizia bugetară 
anuală cel tîrziu la data de 10 
decembrie. 

    (9) În termen de 5 zile de la 
aprobarea deciziei bugetare anuale, 
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pe anul bugetar următor cel tîrziu la data de 10 
decembrie. 

autoritatea executivă prezintă direcţiei 
finanţe o copie a deciziei respective, 
legalizată de secretarul autorităţii 
reprezentative şi deliberative. 

    (10) În termenele stabilite de 
Ministerul Finanţelor, direcţia finanţe 
întocmeşte sinteza consolidată a 
bugetelor locale aprobate de nivelul întîi 
şi al doilea şi o prezintă Ministerului 
Finanţelor pentru a fi inclusă în bugetul 
public naţional.” 

Articolul 21. Publicitatea bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale 

    Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 
aprobate de către autorităţile reprezentative şi 
deliberative respective, şi rectificările la aceste 
bugete sînt date publicităţii în mod obligatoriu. 

16. Articolul 21 va avea urmatorul 
cuprins: 

”Articolul 21. Publicarea bugetelor 
locale 

Bugetele locale, aprobate de către 
autorităţile reprezentative şi deliberative 
respective, şi modificările la aceste 
bugete se fac publice.” 

Modificarea este de ordin 
redacţional. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 22. Acţiuni în cazul neaprobării 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale 

    (1) Dacă bugetul unităţii administrativ-
teritoriale nu este aprobat pînă la începutul anului 
bugetar, efectuarea transferurilor cu destinaţie 
generală la bugetul respectiv se suspendă pînă la 
aprobarea bugetului. 

    (2) Dacă bugetul unităţii administrativ-
teritoriale nu este aprobat pînă la data de 31 
decembrie, finanţarea cheltuielilor se efectuează 
lunar proporţional mărimii de 1/12 parte din 

17. Articolul 22 va avea următorul 
cuprins: 

„Articolul 22. Bugetul provizoriu 

 (1) Dacă decizia bugetară anuală nu a 
fost adoptată cu cel puţin trei zile 
înainte de expirarea anului bugetar, 
administratorul de buget emite 
dispoziţia privind aplicarea bugetului 
provizoriu, efectuarea transferurilor cu 
destinaţie generală de la bugetul de stat 
la bugetul respectiv fiind suspendată 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 57 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, care 
prevede aplicarea bugetului 
provizoriu, inclusiv şi 
particularităţile acestuia, în caz de 
neaprobare a deciziei bugetare 
anuale. 

Se susține. La data publicării 



 

92 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

suma cheltuielilor, conform clasificaţiei bugetare 
pe anul bugetar precedent, în limita resurselor 
financiare disponibile, pînă la aprobarea noului 
buget. 

 

pînă la aprobarea acestuia.  

(2) Bugetul provizoriu se formează şi se 
execută în corespundere cu prevederile 
deciziei bugetare din anul precedent, 
luînd în considerare modificările 
operate pe parcursul anului şi ţinînd 
cont de următoarele particularităţi: 

a) excluderea sau reducerea volumului 
programelor de cheltuieli finalizate sau 
care urmează a fi finalizate în anul 
bugetar curent; 

b) stabilirea soldului bugetului la un 
nivel ce nu va depăşi valoarea acestuia 
aprobată în buget pe anul precedent.  

(3) În perioada aplicării bugetului 
provizoriu nu se permite efectuarea 
cheltuielilor pentru acţiuni sau măsuri 
noi comparativ cu anul precedent. 

(4) Finanţarea cheltuielilor bugetului 
provizoriu se efectuează cu respectarea 
procedurilor generale privind 
executarea bugetului. Excepţie fac 
cheltuielile legate de serviciul datoriei 
unităţilor administrativ-teritoriale, care 
se efectuează în conformitate cu 
angajamentele asumate. 

(5) Finanţarea transferurilor de la 
bugetul de stat la bugetele locale 
provizorii se efectuează în limita 
transferurilor aprobate în bugetele 
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respective, care însă nu va depăşi 
volumul acestora aprobat în bugetul de 
stat. 

 (5) Odată cu adoptarea deciziei 
bugetare anuale, valabilitatea bugetului 
provizoriu încetează şi toate 
operaţiunile efectuate în contul 
bugetului provizoriu se transferă în 
contul bugetului aprobat pe anul 
curent.” 

Articolul 24. Repartizarea veniturilor şi a 
cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale 

    (1) În termen de 5 zile de la aprobarea 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale, 
subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-
teritoriale solicită de la toate instituţiile publice 
finanţate de la bugetul respectiv propuneri de 
repartizare a cheltuielilor aprobate în buget 
pentru instituţia respectivă şi a veniturilor ei 
provenite din executarea lucrărilor, prestarea 
serviciilor sau din desfăşurarea contra plată a 
altor activităţi conform clasificaţiei bugetare şi 
generalizează propunerile primite. 

    (2) Pînă la data de 20 decembrie, autoritatea 
executivă aprobă repartizarea veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului unităţii administrativ-
teritoriale conform clasificaţiei bugetare. 

    (3) Pînă la data de 25 decembrie, autoritatea 
executivă remite direcţiei finanţe repartizarea 
veniturilor şi cheltuielilor bugetului unităţii 

18. Articolul 24 va avea următorul 
cuprins:  

”Articolul 24. Repartizarea bugetelor 
locale 

În termen de 15 zile de la publicarea 
deciziei bugetare anuale, 
administratorul de buget asigură 
repartizarea bugetului local, în 
conformitate cu metodologia stabilită de 
Ministerul Finanţelor.” 

Modificarea se propune în scopul 
evitării dublării prevederilor 
aferente repartizării bugetelor 
locale, întrucât etapele, termenele 
şi particularităţile cu privire la 
repartizarea bugetelor locale este 
prevăzută în metodologia stabilită 
de Ministerul Finanţelor.  

Se susține. La data publicării 
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administrativ-teritoriale conform clasificaţiei 
bugetare. 

    (4) Pînă la data de 1 ianuarie, direcţia finanţe 
prezintă Ministerului Finanţelor repartizările 
veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale conform clasificaţiei 
bugetare. 

Articolul 25. Prezentarea bugetelor aprobate 

    (1) După aprobarea bugetului unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul întîi, 
autoritatea executivă respectivă prezintă direcţiei 
finanţe o copie a deciziei privind aprobarea 
bugetului, legalizată de secretarul autorităţii 
reprezentative şi deliberative. 

    (2) În termenele stabilite de Ministerul 
Finanţelor, direcţia finanţe prezintă ministerului 
sinteza consolidată a bugetelor aprobate ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
şi al doilea pentru a fi incluse în bugetul public 
naţional. 

 

19.  Articolul 25 va avea următorul 
cuprins: 

”Articolul 25. Redistribuirea alocaţiilor 
bugetare 

(1) Pe parcursul anului bugetar, fără 
afectarea indicatorilor aprobaţi prin 
decizia bugetară anuală, redistribuirea 
alocaţiilor bugetare se permite: 

a) cu acordul administratorului de 
buget – între categoriile economice de 
cheltuieli, fără majorarea cheltuielilor 
de personal şi fără modificarea 
cheltuielilor pentru investiţii capitale şi 
a transferurilor interbugetare; 

b) autorităţilor bugetare – între 
instituţiile bugetare din subordine în 
cadrul unui subprogram, cu respectarea 
limitelor stabilite de administratorul de 
buget; 

c) instituţiilor bugetare – alte 
redistribuiri de alocaţii, care nu 
afectează limitele stabilite de autoritatea 
bugetară ierarhic superioară. 

Prevederile art. 25 au fost integrate 
la art.20 alin. (10) din prezenta 
lege. 

Completarea cu un nou articol se 
impune în temeiul art. 60 alin. (4) 
din Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014 care prevede 
că competenţele privind 
redistribuire alocaţiilor bugetelor 
locale se stabilesc prin Legea 
privind finanţele publice locale. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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(2) Alocaţiile rezultate din 
transferurile cu destinaţie specială 
primite de la alte bugete nu pot fi 
redistribuite în alte scopuri. 

(3) Redistribuirea alocaţiilor bugetare 
se efectuează pînă la 30 noiembrie a 
anului bugetar.”  

 20. După articolul 25 se introduce un 
articol nou 251 cu următorul cuprins: 

”Articolul 251. Regimul alocaţiilor 
repartizate pe parcursul anului bugetar 

(1) Alocaţiile repartizate, prin decizia 
autorităţii reprezentative şi deliberative, 
din fondul de rezervă specificat la art.18 
din prezenta lege, se includ în 
programele respective de cheltuieli în 
baza dispoziţiei administratorului de 
buget. 

(2) Transferurile cu destinaţie specială 
de la bugetul de stat la bugetele locale, 
repartizate prin alte acte normative, 
decît legea bugetului de stat, se includ 
în bugetul local în baza dispoziţiei 
administratorului de buget. ” 

 

Completarea cu un nou articol 
denumit ”Regimul alocaţiilor 
repartizate pe parcursul anului 
bugetar” se impune în vederea 
evitării situaţiilor frecvente de 
modificarea a deciziei bugetare 
anuale în cazul alocării de la 
bugetul de stat a transferurilor din 
fondul de rezervă şi fondul de 
intervenţie a Guvernului, precum şi 
din alte fonduri centralizate a 
bugetului de stat, care se 
repartizează pe parcursul anului 
bugetar prin alte acte normative, 
decît legea bugetului de stat 
(fondul rutier, fondul ecologic, 
etc.) prin includerea cestora în 
bugetul local doar în baza 
dispoziţiei administratorului de 
buget. 

Totodată, în scopul evitării 
situaţiilor de modificare a deciziei 
bugetare anuale în cazul 
repartizării alocaţiilor din fondul 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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de rezervă local, în baza deciziei 
autorităţii reprezentative şi 
deliberative, se propune ca 
alocaţiile respective să fie incluse 
în buget în baza dispoziţiei 
administratorului de buget. 

Articolul 26. Rectificarea bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale 

    (1) Autorităţile executive înaintează 
autorităţilor reprezentative şi deliberative 
respective propuneri privind rectificarea 
bugetelor aprobate, după caz. 

    (2) Rectificarea bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale se aprobă de către 
autorităţile reprezentative şi deliberative 
respective în cazul în care: 

    a) s-a modificat baza fiscală în temeiul 
prevederilor legale; 

    b) a diminuat necesitatea de cheltuieli aprobate 
în buget; 

    c) a apărut necesitatea unor cheltuieli 
neaprobate în buget.  

    (3) Drept surse la rectificarea bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale pot servi 
mijloacele împrumutate pe un termen ce 
depăşeşte un an, veniturile încasate în bugetele 
respective, în sume ce depăşesc prevederile 
anuale, soldurile; de mijloace băneşti constituite 
în urma executării bugetului pentru anul 
precedent, precum şi donaţiile, sponsorizările şi 

21. Articolul 26 va avea următorul 
cuprins: 

”Articolul 26. Modificarea bugetelor 
locale 

(1) Orice modificare a bugetului local, 
care afectează indicatorii aprobaţi prin 
decizia bugetară anuală, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 25 şi 251 din 
prezenta lege,  se aprobă de către  
autorităţile reprezentative şi 
deliberative. 

 (2) Drept temei pentru modificarea 
bugetului sunt următoarele situaţii: 

 a) estimări revizuite de venituri şi 
cheltuieli; 

b) estimări revizuite ale surselor de 
finanţare şi modificări ale solului 
bugetar. 

 (3) Procedurile de elaborare, prezentare 
şi adoptare a deciziei privind 
modificarea bugetului local sînt similare 
cu cele pentru deciziile bugetare anuale. 

(4) Orice propunere de modificare a 

Modificarea se propune în temeiul 
art. 61 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, în vedere 
unificării normelor cu privire la 
modificarea bugetelor locale. 

Se susține. 
 

La 1 ianuarie 2016 
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alte mijloace băneşti intrate legal în posesia 
instituţiei publice. 

deciziei bugetare anuale trebuie să fie 
însoţită de o notă informativă, care va 
cuprinde concluziile privind executarea 
bugetului respectiv în perioada 
precedentă şi estimările privind 
executarea scontată a bugetului pînă la 
finele anului bugetar în curs, precum şi 
impactul financiar al modificărilor 
pentru următorii trei ani. 

(5) În cadrul unui an bugetar pot fie 
efectuate, de regulă, cel mult două 
modificări ale bugetului local, care se 
aprobă  nu mai degrabă de 1 iulie şi nu 
mai tîrziu de 15 noiembrie, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la art. 23 şi la art. 
271 alin.(4) din prezenta lege.” 

Capitolul IV 

EXECUŢIA BUGETELOR UNITĂŢILOR 

ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
Articolul 27. Execuţia de casă a bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Execuţia de casă a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale se efectuează prin 
sistemul trezorerial, reflectîndu-se în conturi 
distincte: 

    a) încasările veniturilor în conformitate cu 
structura clasificaţiei bugetare; 

    b) efectuarea de cheltuieli în limita alocaţiilor 
aprobate şi conform destinaţiei stabilite. 

22. Denumirea capitolului se expune în 
următoarea redacţie: ”Executarea 
bugetelor locale”. 
 

23. Articolul 27 va avea următorul 
cuprins:  

,, Articolul 27. Executarea de casă a 
bugetelor locale 

       (1)  Executarea bugetelor locale se 
efectuează prin sistemul trezorerial al 
Ministerului Finanţelor conform 
metodei de casă. 

       (2) Conturile pentru gestionarea 
veniturilor şi cheltuielilor bugetelor 

Modificarea se propune în scopul 
ajustării la prevederile art. 62, art. 
63, art. 64, art. 67 din Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării prevederilor privind 
executarea de casă a bugetelor. 

Se susține. 

 

 

Se susține. 

La data publicării 

 

 

La 1 ianuarie 2016 
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    (2) Sistemul trezorerial prin care se efectuează 
execuţia de casă a bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale şi reglarea decontărilor 
dintre bugetele de toate nivelurile este reprezentat 
prin Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale. 

    (3) Ministerul Finanţelor, în baza prezentei 
legi şi a legii anuale a bugetului de stat, 
efectuează defalcări de la impozitele şi taxele de 
stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
şi transferuri directe de la bugetul de stat la 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi este 
în drept să perceapă în mod incontestabil din 
conturile trezoreriale ale bugetelor respective 
mijloacele băneşti datorate bugetului de stat. 

    (4) Transferurile cu destinaţie generală din 
fondul de susţinere financiară a unităţilor 
administrativ-teritoriale vor fi repartizate 
proporţional pe lunile anului şi alocate lunar în 
două tranşe: prima tranşă – pînă la data de 10,  a 
doua tranşă – pînă la data de 20 a lunii în curs. 

    (5) La solicitarea autorităţilor executive şi în 
baza deciziilor autorităţilor reprezentative şi 
deliberative respective, Ministerul Finanţelor 
poate plasa mijloacele soldurilor temporar libere 
ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, 
gestionate prin intermediul Contului Unic 
Trezorerial, în depozite la Banca Naţională a 
Moldovei. 

    (6) Trezoreriile teritoriale au următoarele 
atribuţii: 

locale, precum şi conturile 
autorităţilor/instituţiilor bugetare 
finanţate de la aceste bugete sînt 
deschise în trezoreriile teritoriale ale 
Ministerului Finanţelor.  

(3) În termen de 30 de zile de la data 
adoptării deciziei bugetare anuale, dar 
nu mai tîrziu de 1 ianuarie a anului 
bugetar, administratorul de buget 
elaborează, în conformitate cu 
metodologia stabilită de Ministerul 
Finanţelor, pronozele de lichidităţi ale 
bugetului local pe an cu repartizare 
lunară. 

(4) În procesul executării bugetelor 
locale, autorităţile/instituţiile bugetare 
efectuează plăţi în limitele alocaţiilor 
bugetare aprobate şi în conformitate cu 
prognozele de lichidităţi ale bugetelor, 
specificate la alin. (3) din prezentul 
articol. 

 (5) Finanţarea cheltuielilor se 
efectuează pe măsura încasării 
mijloacelor băneşti la conturile 
bugetului, cu respectarea următoarelor 
priorităţi:  

a) onorarea angajamentelor de 
deservire a datoriei unităţilor 
administrativ-teritoriale;  

b) cheltuielile de personal, de achitare 
a indemnizaţiilor, a compensaţiilor, a 
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    a) efectuează defalcări la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale de la impozitele şi taxele 
de stat, alocări de transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi între diferite tipuri de bugete, conform 
prevederilor legale; 

    b) asigură execuţia conformă a bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi ale 
instituţiilor publice finanţate de la aceste bugete, 
în raza de activitate a trezoreriei teritoriale. 

    (7) Conturile pentru gestionarea veniturilor şi 
cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi conturile instituţiilor 
publice finanţate de la aceste bugete pot fi 
deschise numai în trezoreriile teritoriale 
respective. 

    (8) Metodologia de execuţie a bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale prin sistemul 
trezorerial se elaborează şi se aprobă de către 
Ministerul Finanţelor  în conformitate cu actele 
normative în vigoare. 

alocaţiilor şi a ajutoarelor sociale;  

c) cheltuielile pentru resursele 
termoenergetice; 

d) cheltuielile din fondul de rezervă al 
autorităţii administraţiei publice locale.  

(6) La efectuarea altor cheltuieli decît 
cele stipulate la alin.(5), priorităţile de 
cheltuieli se stabilesc de către 
conducătorul autorităţii/instituţiei 
bugetare.  

 (7) Evidenţa încasărilor şi plăţilor 
bugetare prin sistemul trezorerial se 
asigură prin conturi trezoreriale bazate 
pe clasificaţia bugetară şi pe planul de 
conturi contabile. 

(8) Ministerul Finanţelor, în baza 
prezentei legi şi a legii anuale a 
bugetului de stat, efectuează defalcări 
de la impozitele şi taxele de stat şi 
transferuri de la bugetul de stat la 
bugetele locale.  

(9) Transferurile de la bugetul de stat la 
bugetele locale vor fi repartizate şi 
alocate lunar. 

(10) La solicitarea autorităţilor 
executive şi în baza deciziilor 
autorităţilor reprezentative şi 
deliberative respective, Ministerul 
Finanţelor poate plasa mijloacele 
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soldurilor temporar libere ale bugetelor 
locale, gestionate prin intermediul 
Contului Unic Trezorerial, în depozite 
la Banca Naţională a Moldovei.  

 (11) Metodologia de executare a 
bugetelor locale se elaborează şi se 
aprobă de către Ministerul Finanţelor în 
conformitate cu actele normative în 
vigoare.” 

 24. După articolul 27 se introduce un 
articol nou cu următorul cuprins: 

”Articolul 271. Blocarea alocaţiilor 
bugetare  

(1) În procesul executării bugetului 
local, administratorul de buget este 
autorizat să blocheze temporar anumite 
alocaţii de la bugetul respectiv, cu 
excepţia plăţilor pentru deservirea 
datoriei unităţii administrativ-teritoriale 
respective, în următoarele situaţii: 

a) dacă analiza executării scontate a 
bugetului atestă înrăutăţirea nivelului 
soldului bugetar, aprobat prin decizia 
bugetară anuală: 

b) dacă limitele de alocaţii în proiectul 
bugetului care urmează a fi aprobat sînt 
mai mici decît cele din bugetul 
provizoriu care se execută; 

c) dacă sînt iniţiate propuneri de 

Modificarea se propune în scopul 
ajustării la prevederile art. 69 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014, în vederea 
reglementării procedurii de blocare 
a alocațiilor bugetare în procesul 
de executare a bugetelor locale..  

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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reducere a alocaţiilor fie prin 
redistribuire, fie prin modificarea 
bugetului. 

(2) În perioada de blocare a alocaţiilor, 
autorităţile/instituţiile bugetare nu îşi 
pot asuma noi angajamente de 
cheltuieli. 

(3) Blocarea alocaţiilor poate fi 
efectuată pe o perioadă ce nu depăşeşte 
60 de zile, cu informarea 
autorităţilor/instituţiilor bugetare şi 
autorităţilor reprezentative şi 
deliberative despre circumstanţele ce au 
determinat această acţiune.  

(4) În cazul în care acţiunile aferente 
blocării alocaţiilor nu asigură 
menţinerea soldului bugetar în limitele 
stabilite de decizia bugetară anuală, 
administratorul de buget, în termen de 
cel puţin 20 de zile pînă la expirarea 
perioadei de blocare, întocmeşte şi 
prezintă autorităţii reprezentative şi 
deliberative proiectul deciziei privind 
modificarea bugetului local respectiv. 

(5) Blocarea alocaţiilor efectuată în 
condiţiile alin.(1) se aplică pînă la 
adoptarea deciziei privind modificarea 
bugetului local respectiv.”  
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Articolul 28. Rapoartele privind execuţia 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Direcţia finanţe şi/sau subdiviziunea 
financiară a unităţilor administrativ-teritoriale 
întocmesc rapoarte trimestriale şi anuale privind 
execuţia bugetelor respective. 

    (2) Rapoartele trimestriale se examinează şi se 
aprobă de către autoritatea executivă respectivă. 

    (3) Rapoartele privind mersul execuţiei 
bugetului unităţii administrativ-teritoriale pe 
semestrul întîi şi pe 9 luni ale anului în curs se 
audiază la şedinţa autorităţii reprezentative şi 
deliberative. 

    (4) Raportul anual privind execuţia bugetului 
unităţii administrativ-teritoriale pe anul de 
gestiune se examinează şi se aprobă de către 
autoritatea reprezentativă şi deliberativă cel tîrziu 
la data de 15 februarie a anului următor anului de 
gestiune. 

    (5) În termenele stabilite de Ministerul 
Finanţelor, direcţiile finanţe prezintă ministerului 
rapoarte trimestriale şi anuale consolidate privind 
execuţia bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelul întîi şi al doilea pentru a fi 
incluse în  raportul privind execuţia bugetului 
public naţional. 

25. Articolul 28 va avea următorul 
cuprins: 

,,Articolul 28. Rapoartele privind 
executarea bugetelor locale 

    (1) Direcţia finanţe şi/sau 
subdiviziunea financiară a unităţilor 
administrativ-teritoriale  întocmesc 
rapoarte semianuale, pe 9 luni ale anului 
în curs şi anuale privind executarea 
bugetelor respective. 

     (2) Rapoartele semianuale privind 
executarea bugetelor locale se audiază 
la şedinţa autorităţii reprezentative şi 
deliberative. 

    (3) În termen de pînă la 15 martie, 
autoritatea executivă prezintă, spre 
examinare şi aprobare,  autorităţii 
reprezentative şi deliberative respective  
raportul anual privind executarea 
bugetului local, care se aprobă cel tîrziu 
pînă la 1 aprilie. 

  (4) În termenele stabilite de Ministerul 
Finanţelor, direcţia finanţe întocmeşte 
sinteza consolidată a rapoartelor 
semianuale, pe 9 luni ale anului în curs 
şi anuale privind executarea bugetelor 
locale de nivelul întîi şi al doilea, pentru 
a fi incluse în raportul privind 
executarea bugetului public naţional.” 

Modificarea se propune în scopul 
ajustării la prevederile art. 47 și 
art.74 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25.07.2014, în vederea 
unificării prevederilor privind 
întocmirea și prezentarea 
rapoartelor privind executarea 
bugetelor   

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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Capitolul V 

DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE 

EXECUTORILOR (ORDONATORILOR) DE 
BUGET 

Articolul 29. Executorii (ordonatorii) de buget 

    (1) Primarii satelor (comunelor), oraşelor 
(municipiilor), preşedinţii raioanelor, 
Guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu 
statut juridic special, primarul municipiului Bălţi, 
primarul general al municipiului Chişinău sînt 
executori (ordonatori) principali de buget ai 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 

    (2) Conducătorii instituţiilor publice finanţate 
de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
cu statut de persoană juridică sînt executori 
(ordonatori) secundari de buget. 

    (3) Conducătorii instituţiilor publice finanţate 
de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 
fără statut de persoană juridică, care sînt 
împuterniciţi să utilizeze mijloacele financiare ce 
le-au fost repartizate numai pentru necesităţile 
unităţilor pe care le conduc, sînt executori 
(ordonatori) terţiari de buget. 

26.  Capitolul V va avea următorul 
cuprins: 

”Capitolul V 

Competenţe şi  responsabilităţi în 
domeniul finanţelor publice locale 

Articolul 29. Rolul autorităţilor 
reprezentative şi deliberative 

(1) În domeniul finanţelor publice 
locale, autorităţile reprezentative şi 
deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale au următoarele competenţe şi 
responsabilităţi de bază: 

a) adoptă decizia bugetară anuală, 
precum şi  decizii privind modificarea 
bugetului local, în condiţiile prevăzute 
de prezenta lege; 

b) decide punerea în aplicare, 
modificarea şi anularea, în limitele 
competenţei sale, a impozitelor şi 
taxelor locale, a termenelor de plată a 
acestora, precum şi acordarea de 
înlesniri fiscale; 

c) decide asupra constituirii fondului de 
rezervă a autorităţilor administraţiei 
publice locale şi aprobă regulamentul 
privind modul de utilizare a acestuia;  

d)  aprobă nomenclatorul lucrărilor şi 
serviciilor contra plată efectuate şi/sau 
prestate de către autorităţile/instituţiile 

Modificările se propun în temeiul 
art. 24 şi art.25 din  Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014,  în vedere 
reglementării competenţelor şi 
responsabilităţilor specifice ale  
autorităţilor publice locale şi a 
instituţiilor din subordinea acestora 
în domeniul finanţelor publice 
locale.  

Totodată, în conformitate cu Legea 
FPRBF noţiunea de “executor 
(ordonator) de buget” nu se mai 
aplică, aceasta fiind substituită cu 
noţiunile de ”administrator de 
buget” şi “autoritate/instituţie 
bugetară“, în temeiul art.3 din 
legea prenotată. 

Articolul 32 a fost exclus ținînd 
cont de faptul că prevederile 
respective nu sunt obiectul 
prezentei legi, dar sunt 
reglementate prin Legea 
contabilității nr.113 din 27 aprilie 
2007 și Normele metodologice 
privind executarea de casă a 
mijloacelor bugetului public 
național prin sistemul trezorerial al 
Ministerului Finanțelor, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor 
nr.98 din 28 noiembrie 2005. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 



 

104 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

bugetare şi mărimea tarifelor aferente 
acestora; 

e) ia decizii privind angajarea sau 
acordarea împrumuturilor în/din contul 
bugetului local, precum şi privind 
aplicarea altor instrumente financiare, în 
condiţiile stabilite de prezenta lege şi 
Legea privind datoria sectorului public, 
garanţiile de stat şi recreditarea de stat; 

f)   audiază raportul semianual privind 
executarea bugetului local şi aprobă 
raportul anual privind executarea 
bugetului local, în condiţiile prevăzute 
de prezenta lege; 

g) exercită alte competenţe stabilite de 
legislaţie.” 

Articolul 30. Drepturile executorilor 
(ordonatorilor) de buget 

    (1) Executorii (ordonatorii) principali de buget 
repartizează alocaţiile, aprobate în bugetele 
respective, pe unităţile subordonate în raport cu 
sarcinile acestora, cuprinse în bugete, şi aprobă 
efectuarea cheltuielilor din bugetele respective cu 
respectarea dispoziţiilor legale. 

    (2) Executorii (ordonatorii) secundari de buget 
aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele 
proprii cu respectarea dispoziţiilor legale şi 
repartizează alocaţiile bugetare aprobate pe 
unităţile subordonate ai căror conducători sînt 
ordonatori terţiari de buget. 

Articolul 30. Rolul autorităţilor 
executive  

(1) În domeniul finanţelor publice 
locale, autorităţile executive exercită 
funcţia de administrator al bugetului 
local şi au următoarele competenţe şi 
responsabilităţi de bază: 

a) elaborează şi prezintă spre aprobare 
autorităţii reprezentative şi deliberative 
respective proiectul deciziei bugetare 
anuale şi proiectele de decizii privind 
modificarea bugetului local, în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege; 

b) elaborează prognoze bugetare şi 
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    (3) Executorii (ordonatorii) terţiari de buget 
utilizează alocaţiile bugetare, ce le-au fost 
repartizate, numai pentru necesităţile unităţilor pe 
care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele 
aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile 
legale. 

    (4) Executorii (ordonatorii) de buget au 
obligaţia de a angaja şi utiliza alocaţiile bugetare 
numai în limita prevederilor şi destinaţiilor 
aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 
activitatea instituţiilor şi serviciilor publice 
respective, şi cu respectarea dispoziţiilor legale.  

întreprind, în limitele competenţelor, 
măsuri pentru creşterea bazei fiscale a 
unităţii administrative-teritoriale şi 
asigurarea sustenabilităţii bugetelor 
locale pe termen mediu şi lung; 

c) asigură buna desfăşurare a 
procesului bugetar în limita unităţii 
administrativ-teritoriale, stabileşte 
activităţile intermediare şi 
monitorizează respectarea calendarului 
bugetar;  

d) asigură corectitudinea şi 
veridicitatea datelor, indicilor şi altor 
informaţii în a căror bază a fost elaborat 
bugetul respectiv; 

e) asigură încasarea veniturilor în 
buget conform prevederilor legale; 

f) repartizează alocaţiile bugetare 
aprobate pe autorităţi/instituţii bugetare 
subordonate şi aprobă efectuarea 
cheltuielilor din bugetele respective; 

g) asigură utilizarea conform 
destinaţiei a alocaţiilor bugetare 
aprobate; 

h) respectă termenele de plată a 
salariilor către angajaţii 
autorităţilor/instituţiilor bugetare 
finanţate de la buget şi pentru lucrările, 
serviciile şi bunurile materiale 
contractate în limitele aprobate în 
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bugetul respectiv; 

i) asigură gestionarea eficientă şi 
transparentă a fondului de rezervă a 
autorităţilor administraţiei publice 
locale;  

j) asigură administrarea datoriei 
unităţii administrativ-teritoriale; 

k) asigură organizarea şi ţinerea 
contabilităţii în conformitate cu actele 
normative şi prezentarea în termen a 
rapoartelor lunare, trimestriale şi 
anuale; 

l) înaintează, prin intermediul 
asociaţiilor reprezentative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale, propuneri la elaborarea politicii 
bugetar-fiscale şi a politicilor sectoriale, 
precum şi participă la consultările 
privind relaţiile interbugetare; 

m) conlucrează cu autorităţile publice 
centrale şi implementează la nivel local 
programele şi politicile cuprinse în 
documentele de planificare strategică de 
nivel naţional;  

n) asigură gestionarea resurselor 
bugetare şi administrarea patrimoniului 
public, în conformitate cu principiile 
bunei guvernări;  

o) prezintă autorităţii reprezentative şi 
deliberative raportul seminaul şi 
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raportul anual privind executarea 
bugetului local, în condiţiile prevăzute 
de prezenta lege; 

p) publică bugetele locale şi rapoartele 
privind executarea acestora, inclusiv 
privind performanţa în cadrul 
programelor la nivel local; 

q) efectuează monitoringul financiar al 
activităţii instituţiilor publice la 
autogestiune, a întreprinderilor 
municipale şi a societăţilor comerciale 
în care autorităţile administraţiei publice 
locale au calitate de fondator sau deţin 
cota majoritară în capitalul social; 

r) exercită alte competenţe stabilite de 
legislaţie.” 

Articolul 31. Responsabilităţile executorilor 
(ordonatorilor) de buget 

    (1) Executorii (ordonatorii) principali de buget 
sînt responsabili de: 

    a) elaborarea proiectului de buget; 

    b) încasarea veniturilor conform prevederilor 
legale; 

    c) oportunitatea şi legalitatea angajării şi 
utilizării alocaţiilor bugetare în limita şi cu 
destinaţia aprobate în buget; 

    d) integritatea bunurilor aflate în administrare; 

    e) asigurarea organizării şi ţinerii contabilităţii 

Articolul 31. Rolul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare  

(1) În domeniul finanţelor publice 
locale, autorităţile/instituţiile bugetare, 
finanţate din bugetele locale ,au 
următoarele competenţe şi 
responsabilităţi: 

a) elaborează şi prezintă propuneri de 
buget; 

b) repartizează limitele de alocaţii 
bugetare conform clasificaţiei bugetare 
şi, după caz, pe instituţii subordonate; 

c) colectează venituri, în condiţiile 
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în conformitate cu actele normative şi 
prezentarea în termen a rapoartelor lunare, 
trimestriale şi anuale. 

    (2) Spre derogare de la alin.(1) lit.b) din 
prezentul articol, executorul (ordonatorul) 
principal al bugetului unităţii administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea, cu excepţia 
municipiilor Bălţi şi Chişinău, contribuie la 
încasarea veniturilor de către organele abilitate cu 
acest drept. 

    (3) Asupra executorilor (ordonatorilor) 
secundari de buget se extind prevederile alin.(1) 
lit.a), c), d) şi e) din prezentul articol. 

    (4) Asupra executorilor (ordonatorilor) terţiari 
de buget se extind prevederile alin.(1) lit.d) din 
prezentul articol.  

 

 

 

 
Articolul 32. Justificarea cheltuielilor bugetare 

    Cheltuielile bugetare se efectuează numai pe 
bază de documente justificative, care confirmă 
angajamentele contractuale, primirea bunurilor 
materiale, executarea lucrărilor, prestarea 
serviciilor, plata salariilor şi altor drepturi 
băneşti, plata obligaţiilor către bugete, precum şi 
a altor obligaţii. 

stabilite la art. 6 al prezentei legi; 

d)  îşi asumă angajamente bugetare şi 
efectuează cheltuieli în scopurile şi 
limitele alocaţiilor bugetare aprobate; 

e) implementează şi raportează 
programele în conformitate cu 
obiectivele şi indicatorii de performanţă 
asumaţi; 

f) asigură gestionarea alocaţiilor 
bugetare şi administrarea patrimoniului 
public, în conformitate cu principiile 
bunei guvernări; 

g) întocmeşte şi prezintă în termenele şi 
componenţa stabilită rapoarte financiare 
privind executarea bugetului;    

h) exercită alte competenţe prevăzute 
de legislaţie. 

(2) Competenţele şi responsabilităţile 
direcţiei finanţe a unităţii administrativ-
teritoriale în domeniul finanţelor 
publice locale este stabilită de către 
Guvern.” 
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Capitolul VI 

RESPONSABILITĂŢI ŞI CONTROLUL 
ASUPRA PROCESULUI DE EXECUŢIE A 

BUGETELOR UNITĂŢILOR 
ADMINISTRATIV-TERITORIALE 

Articolul 33. Responsabilitatea pentru execuţia 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 

    (1) Responsabilitatea pentru execuţia bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi 
revine primarilor satelor (comunelor), oraşelor 
(municipiilor, cu excepţia municipiilor Bălţi şi 
Chişinău). 

    (2) Responsabilitatea pentru execuţia bugetului 
raional revine preşedintelui raionului. 

    (3) Responsabilitatea pentru execuţia bugetului 
central al unităţii teritoriale autonome cu statut 
juridic special revine Guvernatorului şi 
Comitetului executiv al acestei unităţi teritoriale. 

    (4) Responsabilitatea pentru execuţia bugetului 
municipal Bălţi revine primarului municipiului 
Bălţi. 

    (5) Responsabilitatea pentru execuţia bugetului 
municipal Chişinău revine primarului general al 
municipiului Chişinău. 

    (6) Autorităţile executive, în condiţiile 
legislaţiei în vigoare, sînt responsabile de: 

    a) corectitudinea şi veridicitatea datelor, 
indicilor şi altor informaţii în a căror bază a fost 

27.  În denumirea capitolului, cuvintele 
“Responsabilităţi şi” se exclud. 

 

 

 

28. Articolul 33 se abrogă. 

Modificarea se argumentează prin 
faptul că responsabilităţile cu 
privire la executarea bugetelor 
locale a fost integrată în cadrul 
Capitolului V din prezenta lege. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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elaborat bugetul respectiv; 

    b) asigurarea colectării depline şi în termenele 
stabilite a veniturilor proprii; 

    c) utilizarea conform destinaţiei a alocaţiilor 
bugetare aprobate; 

    d) respectarea termenelor de plată a salariilor 
către angajaţii instituţiilor publice finanţate de la 
buget şi de plată pentru lucrări, servicii şi bunuri 
materiale contractate în limitele aprobate în 
bugetul respectiv.  

    (7) Conducătorii instituţiilor publice finanţate 
de la buget sînt responsabili de respectarea 
limitelor alocaţiilor bugetare aprobate în devizele 
de cheltuieli. 

    (8) În caz de efectuare de către instituţia 
publică a unor cheltuieli neprevăzute în deviz, 
autoritatea executivă respectivă este în drept să 
nu acopere cheltuielile neasigurate cu suport 
financiar. 

Capitolul VII 

FONDURILE SPECIALE 
Articolul 35. Fondurile speciale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 

    (1) Autorităţile reprezentative şi deliberative 
pot constitui fonduri speciale pentru susţinerea 
unor programe de interes local, cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 

    (2) Drept surse de constituire a fondurilor 

29. Capitolul VII se abrogă. Modificarea este propusă în 
temeiul art. 8 şi art. 42 și 43 din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 
181 din 25.07.2014. Astfel, 
conform principiului universalităţii 
autorităţile publice locale asigură 
finanţarea cheltuielilor prevăzute 
în bugetele locale din resursele 
bugetare totale, ceea ce presupune 
că cheltuielile bugetelor locale se 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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speciale pot fi: 

    a) depunerile benevole ale persoanelor juridice 
şi fizice pentru soluţionarea problemelor de 
interes local; 

    b) veniturile provenite din desfăşurarea 
loteriilor locale, concursurilor şi altor măsuri 
organizate de autorităţile administraţiei publice. 

    (3) Sursele de formare a fondurilor speciale şi 
destinaţia lor se aprobă de către autorităţile 
reprezentative şi deliberative. Mijloacele obţinute 
în conformitate cu prezentul articol se virează 
integral la un cont special al autorităţii 
administraţiei publice locale în trezorerie. 

    (4) Fondurile speciale se includ în bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale în conformitate 
cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi 
executare a bugetelor respective. 

aprobă, se execută şi se raportează 
fără sursă de acoperire. Astfel, 
constituirea acestor fonduri în 
componenţa bugetelor locale nu 
este argumentată. 

 

Capitolul VIII 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 36. Intrarea în vigoare a prezentei legi 

    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data 
publicării, cu excepţia art.5 alin.(1) pct.2), 
alin.(2) pct.2) şi alin.(4) pct.2) care se vor pune în 
aplicare de la data de 1 ianuarie 2004. 

    (2) Pînă la data de 1 ianuarie 2004: 

    1) veniturile bugetelor satelor (comunelor), 
oraşelor (municipiilor, cu excepţia municipiilor 
Bălţi şi Chişinău) se formează din încasările, 

30. Capitolul VIII se abrogă. Modificarea se propune dat fiind 
că prevederile conţinute la 
capitolul respectiv sunt depăşite. 

Se susține. La data publicării 
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veniturile şi transferurile prevăzute la art.5 
alin.(1) pct.1), 3)-5), precum şi din defalcări de la 
următoarele tipuri de venituri generale de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din 
unitatea administrativ-teritorială respectivă; 

    b) impozitul pe venitul persoanelor fizice; 

    c) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
produse şi la serviciile prestate pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale respective; 

    2) veniturile bugetelor raionale se formează 
din încasările, veniturile şi transferurile prevăzute 
la art.5 alin.(2) pct.1), 3)-5), precum şi din 
defalcări de la următoarele tipuri de venituri 
generale de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective - cel puţin 50%; 

    b) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
produse şi la serviciile prestate pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale respective – cel 
puţin 10%; 

    c) taxa  pentru  folosirea drumurilor, percepută 
de la posesorii mijloacelor de transport  
înmatriculate în Republica Moldova – cel puţin 
50%; 

    3) veniturile bugetului municipal Bălţi şi 
bugetului municipal Chişinău se formează din 
încasările, veniturile şi transferurile prevăzute la 
art.5 alin.(4) pct.1), 3) şi 4), precum şi din 
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defalcări de la următoarele tipuri de venituri 
generale de stat: 

    a) impozitul pe venitul persoanelor juridice din 
teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 
respective – cel puţin 50%; 

    b) taxa pe valoarea adăugată la mărfurile 
produse şi la serviciile prestate pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale respective – cel 
puţin 10%; 

    c) taxa  pentru folosirea drumurilor, percepută 
de la posesorii mijloacelor de transport 
înmatriculate în Republica Moldova – cel puţin 
50%. 

    (3) Suplimentar la art.8 alin.(4), pînă la 1 
ianuarie 2004, se vor finanţa cheltuieli ce ţin de: 

    a) întreţinerea instituţiilor medico-sanitare şi 
desfăşurarea acţiunilor respective, cu excepţia 
instituţiilor private; 

    b) asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 
efectuată, în condiţiile legii, de către autorităţile 
administraţiei publice locale în calitate de 
asigurător al unor categorii de persoane. 

    (4) Suplimentar la art.8 alin.(5) şi alin.(6), pînă 
la 1 ianuarie 2004, se vor finanţa cheltuieli ce ţin 
de întreţinerea instituţiilor medico-sanitare şi 
desfăşurarea acţiunilor respective, cu excepţia 
instituţiilor private. 
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Legea nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu 
privire la produsele de uz fitosanitar şi 
fertilizanti  
Art.25 Finanţarea şi asigurarea tehnico-
materială    a autorităţilor competente  

    Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a 
autorităţilor competente se efectuează de la 
bugetul de stat şi din contul altor surse stabilite 
de lege, cu indicarea mărimii taxei pentru fiecare 
serviciu prestat/act eliberat. 

Art.XXXIX - La articolul 25 din Legea 
nr. 119-XV din 22 aprilie 2004 cu 
privire la produsele de uz fitosanitar şi 
fertilizanti (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2004, nr.100-103, 
art.510), cu modificările şi completările 
ulterioare,  

cuvintele: “şi din contul altor surse 
stabilite de lege” se substituie cu 
cuvintele:”,inclusiv din contul 
veniturilor colectate”. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în concordanță cu 
terminologia și noua clasificație 
bugetară. Modificarea respectivă 
reiese din necesitatea  conformării 
cu principiul universalității 
bugetului, precum și alinierea la 
regulile generale  pentru 
planificarea şi gestionarea 
cheltuielilor în cadrul programelor 
de cheltuieli. 
 Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014.  

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La data publicării 

 

 

 

 

 

Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr.259 – 
XV din 15 iulie 2004  

 
 
 
 
Articolul 125. Finanţarea activităţii din sfera 
ştiinţei şi inovării  

(1) Sursele de finanţare a sferei ştiinţei şi 
inovării sînt:  

a) mijloacele de la bugetul de stat;  
b) mijloacele de la bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale;  
c) mijloacele proprii ale subiectelor 

Art.XL - Codul cu privire la ştiinţă şi 
inovare nr.259 – XV din 15 iulie 2004 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2004, nr.125-129, art.663), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 125: 

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
 „(1) Sursele de finanţare a sferei ştiinţei 
şi inovării sunt:  

a) venituri colectate de instituţiile 
respective, obţinute din: 

- venituri de la efectuarea 
lucrărilor şi prestarea serviciilor 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanţă cu art.42 
şi 43 din legea FPRBF, care 
stabileşte sursele posibile de 
finanţare a instituţiilor bugetare şi 
modul de gestionare a veniturilor 
colectate de instituţiile bugetare. 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

activităţii din sfera ştiinţei şi inovării;  
d) mijloacele organizaţiilor interesate în 

activitatea din sfera ştiinţei şi inovării;  
e) investiţiile (donaţiile, granturile etc.) 

persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine;  
f) defalcările în proporţie de 50% din 

sumele obţinute din vînzarea patrimoniului 
nefolosit, inclusiv a imobilelor;  

g) alte surse legale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contra plată (activitatea intelectuală a 
membrilor şi a angajaţilor Academiei 
de Ştiinţe, din executarea de comenzi 
şi/sau efectuarea de lucrări pe bază 
contractuală); 

- chiria sau darea în arendă a 
patrimoniului public; 

b) donaţii, sponsorizări şi alte 
mijloace băneşti, intrate legal în 
posesia instituţiilor respective; 

c) resursele generale ale bugetului 
de stat; 

d) resursele bugetelor locale;  
e) mijloacele organizaţiilor 

interesate în activitatea din sfera 
ştiinţei şi inovării;  

f) resursele proiectelor finanţate 
din surse externe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Statul asigură finanţarea sferei ştiinţei 
şi inovării în cuantum de pînă la 1 la sută din 
produsul intern brut, cu specificarea anuală a 
acestuia în Acordul de parteneriat dintre Guvern 
şi Academia de Ştiinţe a Moldovei.  

 

2. La alineatul (4) cuvintele “în 
cuantum de pînă la 1 la sută din 
produsul intern brut, cu specificarea 
anuală a acestuia în Acordul de 
parteneriat dintre Guvern şi Academia 
de Ştiinţe a Moldovei” se substituie cu 
cuvintele „în limita alocațiilor bugetare 
aprobate prin legea anuală a bugetului 
de stat și în baza Acordului de 
parteneriat dintre Guvern şi Academia 
de Ştiinţe a Moldovei”. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în concordanță cu art.17 
alin.(3) din Legea FPRBF, care 
interzice stabilirea prin acte 
normative altele decît legea/decizia 
bugetară anuală a unor sume sau 
cote procentuale din buget sau din 
produsul intern brut, destinate 
anumitor domenii, sectoare sau 
programe. 

Se susține. La data publicării 
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Articolul 126. Complexul patrimonial al 
Academiei de Ştiinţe  

(1) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute 
de lege, Academia de Ştiinţe dispune de un 
complex patrimonial ce se constituie din toate 
bunurile materiale şi nemateriale (în continuare – 
obiecte ale complexului patrimonial):  

a) transmise de către stat Academiei de 
Ştiinţe spre folosire sau administrare în baza 
hotărîrilor autorităţilor administraţiei publice;  

b) procurate din mijloace bugetare şi 
mijloace proprii;  

c) rezultate din activitatea intelectuală a 
membrilor şi a angajaţilor Academiei de Ştiinţe, 
din executarea de comenzi şi/sau efectuarea de 
lucrări pe bază contractuală;  

d) obţinute din donaţii şi sponsorizări din 
partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi 
străinătate;  

e) obţinute pe alte căi legale.  

3. La articolul 126 alineatul (1): 

 

 

 

 

 

 
 
la litera b) cuvintele „şi mijloace 
proprii” se substituie cu „inclusiv din 
venituri colectate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFICȘ) 
Se aduce în concordanţă cu art.42 
şi 43 din Legea finanțelor publice 
și responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
stabileşte sursele posibile de 
finanţare a instituţiilor bugetare şi 
modul de gestionare a veniturilor 
colectate de instituţiile bugetare. 
 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 

(8) Mijloacele obţinute din folosirea şi 
vînzarea obiectelor patrimoniului Academiei de 
Ştiinţe şi al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi 
inovării subordonate ei sînt orientate spre 
realizarea sarcinilor lor statutare. 

4. la alineatul (8), cuvintele „sînt 
orientate spre realizarea sarcinilor lor 
statutare” se substituie cu cuvintele „ se 
virează la bugetul de la care acestea se 
finanţează”.  

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFÎCȘ) 
Se modifică în temeiul art.45 al 
Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
prevede, că sumele obținute din 
vînzarea activelor fixe și a 
bunurilor materiale, care aparțin 

Se susține. La data publicării 
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instituțiilor bugetare, se încasează 
la bugetul de la care acestea se 
finanțează. 

Legea nr.443 – XV din 24 decembrie 2004 
privind Codul de executare 
Articolul 15. Prezentarea documentului 
executoriu spre executare  

(5) Documentele executorii privind 
dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti 
din contul bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din 
contul autorităţilor/instituţiilor publice, se 
execută în conformitate cu procedura şi 
termenele stabilite prin Legea nr.847-XIII din 24 
mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul 
bugetar.  

Art.XLI - Articolul 15 din Legea 
nr.443-XV din 24 decembrie 2004 
privind Codul de executare al 
Republicii Moldova (republicat în 
Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.214-220, art.704), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
 „(5) Documentele executorii privind 
încasarea/restituirea mijloacelor băneşti 
din contul bugetelor componente ale 
bugetului public naţional şi din contul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare, 
precum și încheierile executorului 
judecătoresc privind încasarea 
cheltuielilor de executare se execută în 
conformitate cu procedura şi termenele 
stabilite prin Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 
din 25 iulie 2014”. 

Ministerul Finanțelor (Direcția 
juridică, DCGPBF) 
Se modifică denumirea actului la 
care se face trimitere. Modul de 
efectuare a plăților în baza 
documentelor executorii se 
reglementează prin art.68 al Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Totodată, prin Legea nr.181 din 25 
iulie 2014 urmează a fi 
reglementată și procedura de 
executare a încheierilor 
executorului judecătoresc privind 
încasarea onorariului. 

(a se vedea propunerile de 
modificare a art.68 din Legea 
181/2014). 

Se susține. 
 

La 1 ianuarie 2016 
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Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 
privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar 

Art.34. – (1) În modul stabilit în prezenta 
lege se efectuează şi salarizarea salariaţilor 
unităţilor bugetare finanţate, integral sau parţial, 
din contul mijloacelor speciale. 

(2) Cuantumul plăţilor cu caracter 
stimulator din contul mijloacelor speciale, plătite 
lunar unui angajat, salarizat în modul stabilit la 
capitolele VI-VIII, nu va depăşi cuantumul 
salariului funcţiei al acestuia, ţinîndu-se cont de 
sporul pentru vechime în muncă. 

(3) În limita mijloacelor speciale aprobate, 
angajaţilor salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice 
care au obţinut rezultate deosebite în activitatea 
desfăşurată li se pot stabili, în baza unui 
regulament aprobat de Guvern, plăţi cu caracter 
stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de 
cuantumul indicat la alin.(2). 

Art.XLII -  Articolul 34 din Legea 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu 
privire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, 
art.148), cu modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în corespundere cu art.42 
alin(3) din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia cheltuielile instituţiilor 
bugetare se aprobă, se execută şi se 
raportează fără divizare pe surse de 
finanţare. Totodată, art.43 alin.(3) 
al legii menţionate stabilește, că 
veniturile colectate de către 
autoritățile/instituțiile bugetare se 
utilizează, alături de resursele 
bugetare generale, pe măsura 
încasării lor pentru finanțarea 
cheltuielilor totale aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi 
condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016  

Legea nr.152-XVI din 8 iunie 2006 privind 
Institutul Naţional al Justiţiei  

 

 

 

Articolul 9. Directorul executiv  

(4) Directorul executiv asigură conducerea 
curentă a activităţii Institutului şi are următoarele 
atribuţii principale:  

Art.XLIII - Legea nr.152-XVI din 8 
iunie 2006 privind Institutul Naţional al 
Justiţiei (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2006, nr.102-105/484), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 9 alineatul (4), litera h) 
va avea următorul cuprins: 

“h) organizează şi implementează 
sistemul de management financiar şi 
control intern şi poartă răspundere 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se prezintă o redacţie îmbunătăţită 
în temeiul art.21 a Legii FPRBF și 
descrie mai amplu 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 



 

119 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

h) administrează patrimoniul Institutului;  

i) asigură elaborarea proiectului bugetului 
Institutului şi îl prezintă Consiliului în termenele 
stabilite de acesta;  

managerială pentru administrarea 
alocaţiilor bugetare şi a patrimoniului 
public aflat în gestiune;” 

responsabilitatea conducătorului 
instituţiei. 

 

Articolul 11. Salarizarea personalului 
Institutului  

 (3) Consiliul poate decide plata unui 
supliment la salariu din contul mijloacelor 
speciale sau al donaţiilor.  

2. La articolul 11, alineatul (3) se 
abrogă. 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFJOPASS) 
Se aduce în corespundere cu art.42 
alin.(3) şi art.43 alin.(3) ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
stabilesc că cheltuielile instituţiilor 
bugetare se aprobă, se execută şi se 
raportează fără divizare pe surse de 
formare, iar veniturile colectate se 
utilizează, alături de resursele 
bugetare generale, pe măsura 
încasării lor pentru finanţarea 
cheltuielilor aprobate în bugetele 
acestora, fără a fi condiţionate 
pentru anumite cheltuieli. 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016  

Legea nr.206 din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Articolul 8. Fondurile speciale destinate 
finanţării acţiunilor de susţinere a dezvoltării 
sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  

(1) În fondurile speciale destinate finanţării 
acţiunilor de susţinere a dezvoltării sectorului 
întreprinderilor mici şi mijlocii se colectează 

Art.XLIV - La articolul 8 din Legea 
nr.206 din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului întreprinderilor 
mici şi mijlocii (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr.126-
130/605), cu modificările și 
completările ulterioare, alineatele (4) și 
(5) se abrogă. 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFENCC) 
Se aduce în concordanță cu art.42, 
43 și art.70 ale Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează sursele 
de finanțare a instituțiilor bugetare, 
formarea și gestionarea veniturilor 
colectate de institțiile bugetare, 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016 
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veniturile avînd destinaţia finanţării acţiunilor 
Guvernului sau ale autorităţilor administraţiei 
publice locale de susţinere a dezvoltării 
întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi 
mijloacele din partea donatorilor.  

(2) Crearea fondurilor speciale, sursele de 
venituri şi destinaţia lor se stabilesc prin legi 
speciale sau prin decizii ale autorităţilor 
reprezentative şi deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale.  

(3) Fondurile speciale se includ în bugetele 
respective în conformitate cu principiile şi 
regulile de elaborare, aprobare şi executare a 
acestor bugete.  

(4) Fondurile speciale, detaliate pe venituri 
şi cheltuieli, se aprobă ca anexă la legea anuală a 
bugetului sau la deciziile autorităţilor 
reprezentative şi deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale cu privire la aprobarea 
bugetelor respective.  

(5) La finele anului bugetar, excedentele 
fondurilor speciale se reportează, în aceleaşi 
scopuri, la următorul an bugetar, dacă actele 
normative nu prevăd altfel.  
 

 inclusiv a veniturilor cu destinație 
specială, precum și procedurile de 
închidere a anului bugetar. 

Codul Audiovizualului al Republicii Moldova 
nr.260-XVI din 27 iulie 2006 

 

 

Art.XLV - Codul Audiovizualului al 
Republicii Moldova nr.260-XVI din 27 
iulie 2006 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2006, nr.131-
133/679), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 

Ministerul Finanțelor (DFÎCȘ) 
Modificările respective se 
argumentează prin necesitatea  
conformării cu principiul unității 
bugetului, care stabilește că toate 

Se susține. 

 

La 1 ianuarie 2016 
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Articolul 47. Finanțarea Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului  

(2) Bugetul Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului se constituie din următoarele 
surse:  

a) subvenţii de stat;  

b) venituri din taxe pentru licenţiere;  

c) venituri din taxele anuale de acoperire a 
cheltuielilor de reglementare, plătite de 
radiodifuzori, în proporţie de 1% din cifra de 
afaceri anuală;  

d) granturi.  

 

 

 

 

(3) Cota-parte a bugetului Consiliului 
Coordonator al Audiovizualului provenită din 
alte surse decît subvenţiile de stat va constitui 
Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, care va 
avea un regulament separat, elaborat şi publicat 
de consiliu. Fondul de susţinere a 
radiodifuzorilor nu poate fi utilizat pentru 
remunerarea membrilor consiliului şi angajaţilor 
lui.  

după cum urmează: 

1. La articolul 47: 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

“(2) Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului se finanțează de la 
bugetul de stat, inclusiv din venituri 
colectate din: 
a) taxele anuale de acoperire a 
cheltuielilor de reglementare, plătite de 
radiodifuzori, în proporţie de 1% din 
cifra de afaceri anuală;  
b) donații. 

 

 

2. După alineatul (2) se introduce un 
alineat nou (21) cu următorul conținut. 
„Sumele taxelor pentru licențiere se 
virează la bugetul de stat.” 
 
3. la alineatul (3), sintagma “din alte 
surse decît subvențiile de stat” se 
substituie cu „din veniturile colectate”.  
 
 
 
 
 

 

 

resursele și cheltuielile instituțiilor 
bugetare se reflectă și se 
efectuează exclusiv în/din bugetul 
de la care se finanțează, precum și 
se aduce în concordanță cu art.42, 
care reglementează sursele de 
finanțare a cheltuielilor instituțiilor 
bugetare. 

În ce privește taxa de licențiere, dat 
fiind că Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului este o instituție 
bugetară, iar conform principiului 
unității bugetului toate resursele și 
cheltuielile bugetare se efectuează 
din bugetul de la care acestea se 
finanțează, se propune ca taxa de 
licențiere să fie virată la bugetul de 
stat. Actualmente aceste venituri se 
încasează pe contul CCA. În anii 
precedenți, pe contul CCA din 
aceste venituri s-au acumulat 157,7 
mii lei în anul 2014, circa 53,8 mii 
lei în anul 2013 și 83,8 mii lei în 
anul 2012. 

Drept temei sunt prevederile 
articolele 7(1), 8(2), 42 ale Legii 
FPRBF nr.181 din 25.07.2014.  
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(4) Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului va prezenta anual Parlamentului 
proiectul de buget în care se va estima costul 
activităţilor desfăşurate de consiliu în exercitarea 
atribuţiilor şi obligaţiilor sale.  

 

 

4. Alineatul (4) va avea următorul 
cuprins: 
„Bugetul Consiliului Coordonator al 
Audiovizualului se elaborează, se 
aprobă și se administrează în 
conformitate cu principiile, regulile și 
procedurile, prevăzute de legislația în 
domeniul finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale”. 

Ministerul Finanțelor (DFÎCȘ) 
Modificările se argumentează prin 
necesitatea unificării normelor 
legale vizînd aprobarea și 
administrarea bugetelor 
autorităților bugetare 
independente, și alinierea acestora 
la regulile şi procedurile generale 
de elaborare, aprobare şi executare 
a bugetului, reglementate de Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

Se susține. La data publicării 

(5) Propunerile înaintate de Consiliul 
Coordonator al Audiovizualului privind bugetul 
şi organigrama sa vor fi discutate şi aprobate la 
şedinţa în plen a Parlamentului. 

5. Alineatul (5) se abrogă. Ministerul Finanțelor (DFÎCȘ) 
A se vedea argumentarea la 
modificarea alin.(4). 

Se susține. La data publicării 

Articolul 64. Bugetul companiei  
(1) Parlamentul garantează finanţarea 

sigură şi corespunzătoare a necesităţilor de 
activitate ale companiei.  

 

6. La articolul 64: 

Finanţarea sigură şi suficientă pe termen 
mediu (3-5 ani) 

 
 

Compania “Teleradio-Moldova” 

Finanţarea sigură şi suficientă pe 
termen mediu (3-5 ani), pentru a 
oferi şanse reale de elaborare şi 
realizare a unor proiecte de 
anvergură, tehnic şi/sau de creaţie, 
pe care trebuie să le aibă 
radiodifuzorul public. 

 

 

 

Nu se susține. 

Finanțarea 
programelor de 
cheltuieli se 
efectuează în limita 
alocațiilor aprobate 
prin legea bugetară 
anuală, precum și în 
conformitate cu 
prioritățile și limitele 
prevăzute în cadrul 
bugetar pe termen 
mediu. 

La 1 ianuarie 2016 
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(2) Compania este finanţată din:  

a) subvenţii de la bugetul de stat, potrivit 
Caietului de sarcini;  

b) donaţii şi sponsorizări pentru proiecte 
speciale;  

c) sume obţinute prin acordarea dreptului 
la utilizare şi transmitere a proprietăţii, inclusiv a 
emisiunii;  

d) profitul obţinut din organizarea 
evenimentelor publice în conformitate cu 
obiectul de activitate al companiei;  

e) venituri obţinute din publicitate;  

f) alte surse financiare a căror legitimitate 
nu vine în contradicţie cu prevederile actualului 
cod şi ale altor legi în vigoare.  

(3) Consiliul de Observatori elaborează 
proiectul bugetului companiei.  

(4) Bugetul aprobat şi rapoartele privind 
implementarea lui se fac publice.  

(5) Darea de seamă privind executarea 
bugetului se prezintă Parlamentului odată cu 
raportul anual şi va fi dată publicităţii.  

(6) Activitatea financiară a companiei este 
verificată periodic de către un serviciu de audit 
extern.  

 7. La articolul 64, după alineatul (2) se 
introduce alineatul (21) cu următorul 
cuprins: 

„(21) Subvenţiile de la bugetul de stat se 
finanțează prin intermediul Ministerului 
Culturii în limita alocațiilor prevăzute 
în legea anuală a bugetului de stat.”  

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCȘ) 
Se aduce în concordanță cu art.29 
alin.(2) al Legii finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia cheltuielile bugetare se 
efectuează doar prin intermediul 
autorităților/ instituțiilor bugetare. 

 

 Se susține. La data publicării 
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Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
privind administrația publică locală 
 

 

 

 

Articolul 1. Noțiuni de bază 

aparatul preşedintelui raionului – structură 
funcţională care asistă preşedintele raionului în 
exercitarea atribuţiilor sale legale. 

Art.XLVI - Legea nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 privind administrația 
publică locală (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2007, nr.32-
35/116) cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 

 

1. La Articolul 1: 

după noțiunea „aparatul președintelui 
raionului” se introduc două noțiuni noi, 
cu următorul cuprins: 

“decizie bugetară anuală – act juridic al 
autorității reprezentative și deliberative 
a unității administrativ-teritoriale prin 
care se aprobă bugetul local respectiv și 
se stabilesc reglementările specifice ale 
bugetului local pentru anul bugetar 
respectiv;” 

“administrator de buget – autoritate 
executivă a unității administrativ-
teritoriale, care este împuternicită cu 
dreptul de gestionare a bugetului local 
respectiv, în conformitate cu 
competențele și responsabilitățile 
prevăzute de Legea privind finanțele 
publice locale.” 

Ministerul Finanțelor (Direcția 
bugetelor locale) 

 

 

 

 

 

Modificările se propun în temeiul 
art.3 din Legea finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014 şi se 
argumentează prin necesitatea 
unificării noţiunilor de bază  
utilizate în cadrul legislaţiei ce 
reglementează domeniul finanţelor 
publice. 

 

 

 

 

 

 
 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 
 
La data publicării 
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Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului  

(1) Pornind de la domeniile de activitate ale 
autorităţilor administraţiei publice locale de 
nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea 
privind descentralizarea administrativă, primarul 
exercită în teritoriul administrat următoarele 
atribuţii de bază:  

e) asigură elaborarea proiectului de buget 
local al unităţii administrativ-teritoriale pe 
următorul an bugetar şi a contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare 
consiliului local; 

f) exercită funcţia de ordonator principal de 
credite al satului (comunei), oraşului 
(municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, 
încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul 
local şi informează consiliul local despre situaţia 
existentă; 

2. La articolul 29, alineatul (1): 

 litera e) va avea următorul cuprins: 

“elaborează proiectul deciziei bugetare 
anuale,  proiectele deciziilor privind 
modificarea bugetului local, a 
rapoartelor semianuale și anuale privind 
executarea bugetului local, pe care le 
prezintă consiliului local, precum și 
publică bugetele locale și rapoartele 
privind executarea acestora, inclusiv 
performanța în cadrul programelor la 
nivel local;”  

litera f) va avea următorul cuprins: 

“exercită funcția de administrator al 
bugetului local, asigurând gestionarea 
resurselor bugetare și administrarea 
patrimoniului public, în conformitate cu 
principiile bunei guvernări, și efectuarea 
cheltuielilor conform alocațiilor 
bugetare aprobate, informând consiliul 
local despre situația existentă;” 

Modificarea se propune în temeiul 
prevederilor art.art.24 alin.(1), 55 
alin.(4), 61 alin.(3), 73 alin.(3) din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, precum și a 
modificărilor operate la art.30 din 
Legea nr.397-XV din 16.10.2003 
privind finanțele publice locale, în 
scopul unificării noțiunilor și 
expresiilor utilizate în cadrul 
legislației. 

Totodată, în conformitate cu Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
(art.3), noţiunea de “executor 
(ordonator) de buget” nu se mai 
aplică, aceasta fiind substituită cu 
noţiunile de ”administrator de 
buget” şi “autoritate/instituţie 
bugetară“. 

 

Se susține. 
 

La data publicării 

Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui 
raionului  

(1) Pornind de la domeniile de activitate 
ale autorităţii publice raionale, preşedintele 
raionului exercită în teritoriul administrat 
următoarele atribuţii de bază:  

h) asigură elaborarea proiectului bugetului 
raional şi a contului de încheiere a exerciţiului 

3. La articolul 53 alineatul (1): 

 

 

 

 

litera h) va avea următorul cuprins: 

Modificarea se propune în temeiul 
prevederilor art.art.24 alin.(1), 55 
alin.(4), 61 alin.(3), 73 alin.(3) din 
Legea finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014, precum și a 
modificărilor operate la art.30 din 
Legea nr.397-XV din 16.10.2003 
privind finanțele publice locale, în 

Se susține. 
 

La data publicării 



 

126 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

bugetar şi le supune aprobării consiliului raional;  

 

 

 

 

 

 

 

i) exercită funcţia de ordonator principal de 
credite al raionului;  

 

 

 

 

 

j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea 
mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, 
informează operativ consiliul raional despre 
situaţia existentă;  

 

l) prezintă consiliului raional, spre examinare şi 
aprobare, contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual;  

“elaborează proiectul deciziei bugetare 
anuale,  proiectele deciziilor privind 
modificarea bugetului raional, a 
rapoartelor semianuale și anuale privind 
executarea bugetului raional, pe care le 
prezintă consiliului raional, precum și 
publică bugetele raionale și rapoartele 
privind executarea acestora, inclusiv 
performanța în cadrul programelor la 
nivel local;” 

 
litera i) va avea următorul cuprins: 

“exercită funcția de administrator al 
bugetului raional, asigurînd gestionarea 
resurselor bugetare și administrarea 
patrimoniului public, în conformitate cu 
principiile bunei guvernări, și efectuarea 
cheltuielilor conform alocațiilor 
bugetare aprobate, informând consiliul 
raional despre situația existentă;” 

litera j) se abrogă; 

 

 

 

litera l) se abrogă. 

scopul unificării noțiunilor și 
expresiilor utilizate în cadrul 
legislației. 

Totodată, în conformitate cu Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
(art.3), noţiunea de “executor 
(ordonator) de buget” nu se mai 
aplică, aceasta fiind substituită cu 
noţiunile de ”administrator de 
buget” şi “autoritate/instituţie 
bugetară“. 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Articolul 81. Finanţele publice locale  

(1) Finanţele unităţilor administrativ-teritoriale 
se administrează în condiţiile Legii privind 
finanţele publice locale, conform principiului 
autonomiei locale.  

(2) Procesul bugetar şi bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al 
doilea sînt independente unul de altul, precum şi 
de bugetul de stat.  

 

(3) Autorităţile publice locale dispun de bază 
fiscală proprie (distinctă de cea a statului), 
constituită din impozite, cuantumul cărora este 
stabilit în conformitate cu Legea finanţelor 
publice locale. Baza fiscală a autorităţilor publice 
locale va fi proporţională competenţelor lor 
proprii prevăzute de Constituţiei, de prezenta 
lege şi de alte acte legislative. 

  

 

(4) Autorităţile publice locale dispun şi de alte 
surse financiare, cum ar fi: taxele locale, 
veniturile din administrarea bunurilor unităţii 
administrativ-teritoriale şi cele provenite din 
prestarea serviciilor. 

 

(5) Veniturile nefiscale nu se includ la 
calcularea transferurilor cu destinaţie generală.  

4. Articolul 81: 

la alineatul (1),  sintagma ”Legii privind 
finanțelor publice locale” de substituit 
cu sintagma ”legislației privind 
finanțele publice și responsabilitatea 
bugetar-fiscală și privind finanțele 
publice locale”. 

 

 

 
la alineatul (3), prima frază, va avea 
următorul cuprins: 

”Autoritățile publice locale dispun de 
bază fiscală proprie (distinctă de cea a 
statului),  constituită din  venituri 
proprii, formate conform Codului fiscal 
și altor acte legislative, care cuprind 
impozitele, taxele și alte plăți încasate 
direct și integral la bugetele respective.” 

 

alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

”(4) Autoritățile publice locale dispun și 
de alte venituri bugetare, prevăzute de 
legislație.” 

 

alineatul (5) se abrogă. 

 

 

Modificările se propun reieșind din 
necesitatea unificării noţiunilor de 
bază  utilizate în cadrul legislaţiei 
ce reglementează domeniul 
finanţelor publice, avînd ca bază 
termenii utilizați în Legea 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25.07.2014. 

 
Modificările au drept scop 
operarea ajustărilor de rigoare 
urmare a modificărilor și 
completărilor operate prin Legea 
nr.267 din 01.11.2013 la Legea 
privind finanțele publice locale, 
care a instituit un nou sistem de 
formare a bugetelor locale.  

 

 

 

 

 

Se susține. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 
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Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Legea nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 
privind dezvoltarea regională în Republica 
Moldova 

 

 
 

Articolul 6. Fondul naţional pentru dezvoltare 
regională  

(1) Pentru finanţarea proiectelor şi 
programelor de dezvoltare regională incluse în 
Documentul unic de program se constituie 
Fondul naţional pentru dezvoltare regională, 
denumit în continuare Fond. Fondul se formează 
din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca 
poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare 
regională, precum şi din alte surse.  

(2) Alocaţiile anuale din bugetul de stat la 
Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate ale 
bugetului de stat pe anul respectiv, cu excepţia 
veniturilor cu destinaţie specială prevăzute de 
legislaţie. Fondul se află în gestiunea autorităţii 
de implementare a politicii de dezvoltare 
regională, care efectuează alocarea mijloacelor 
lui, cu aprobarea prealabilă a Consiliului 
Naţional.  

(3) În Fond pot fi atrase şi alte mijloace 
financiare din sectorul public şi cel privat la nivel 
local, regional, naţional şi internaţional, precum 
şi mijloacele oferite prin programele de asistenţă 
ale Uniunii Europene.  

(4) Modul de formare şi utilizare a 
mijloacelor Fondului este conform unui 

Art.XLVII - La articolul 6 din Legea 
nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 
privind dezvoltarea regională în 
Republica Moldova (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2007, nr.21-
24/68), cu modificările şi completările 
ulterioare, alineatele (1) - (3) se expun 
în următoarea redacție:  
“(1) Pentru finanţarea proiectelor şi 
programelor de dezvoltare regională 
incluse în Documentul unic de program 
se constituie Fondul naţional pentru 
dezvoltare regională, denumit în 
continuare Fond.  
(2) Mijloacele Fondului se constituie 
din alocaţii anuale de la bugetul de stat, 
precum şi din alte mijloace financiare 
inclusiv din sectorul privat, precum şi 
din mijloacele oferite prin programele 
de asistenţă din partea donatorilor 
externi.  
(3) Fondul se află în gestiunea 
autorităţii de implementare a politicii de 
dezvoltare regională, care efectuează 
alocarea mijloacelor lui, cu aprobarea 
prealabilă a Consiliului Naţional.”  
 

Ministerul Finanțelor (DBSBPN, 
DFENCC) 
Se aduce în concordanță cu art.17 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
care interzice stabilirea prin acte 
normative altele decît legea/decizia 
bugetară anuală a a unor sume sau 
cote procentuale din buget sau din 
produsul intern brut, destinate 
anumitor domenii, sectoare sau 
programe. 

Se susține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

regulament aprobat de Guvern.  
(5) Mijloacele Fondului se alocă în mod 

prioritar zonelor defavorizate din regiunile de 
dezvoltare.  

(6) Operaţiunile financiare de executare a 
proiectelor de investiţii sînt derulate de agenţiile 
de dezvoltare regională prin bănci comerciale.  

Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007  cu privire 
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepționale 

 

Articolul 9. Organizarea activităţii  

 (3) Şeful Serviciului:  

m) determină, în conformitate cu legislaţia, 
modul de utilizare a alocaţiilor bugetare, a 
mijloacelor speciale, a resurselor tehnico-
materiale destinate întreţinerii Serviciului, 
încheie contracte de achiziţionare a tehnicii, a 
mijloacelor speciale şi a mărfurilor industrial-
tehnice, necesare pentru asigurarea activităţii 
Serviciului;   

Art.XLVIII - La articolul 9 alineatul 
(3) din Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 
2007 cu privire la Serviciului Protecţiei 
Civile şi Situaţiilor Excepționale 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.78-81, art.358), cu 
modificările și completările ulterioare,  
litera m) va avea următorul cuprins:  

“m) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
alocațiilor bugetare și a patrimoniului 
public aflat în gestiune.” 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
Se prezintă o redacţie îmbunătăţită 
în temeiul art.21 și 25 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 
 și descrie mai amplu 
responsabilitatea conducătorului 
instituţiei.  
 

Se susține.  

 

La data publicării 

 

Legea nr.121 – XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice 
 
 
 
Articolul 21. Monitoringul financiar al 
proprietăţii publice  

Art.XLIX -  Articolul 21 din Legea 
nr.121 – XVI din 4 mai 2007 privind 
administrarea şi deetatizarea proprietăţii 
publice (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 
 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările rezultă din art.75-76 
ale Legii finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
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(1) Activitatea întreprinderilor de stat 
/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar public este supusă 
monitoringului financiar în scopul consolidării 
disciplinei financiare şi al sporirii eficienţei 
utilizării patrimoniului public.  

(2) Monitoringul financiar al activităţii 
întreprinderilor de stat şi al activităţii societăţilor 
comerciale cu capital integral sau majoritar de 
stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor, 
iar cel al activităţii întreprinderilor municipale şi 
al activităţii societăţilor comerciale cu capital 
integral sau majoritar al unităţii administrativ-
teritoriale – de către autorităţile administraţiei 
publice locale.  

 
 
 
 
 
 
 
(3) Monitoringul financiar al 

întreprinderilor de stat /municipale şi al 
societăţilor comerciale cu capital integral sau 
majoritar public se efectuează în conformitate cu 
prezenta lege şi cu un regulament aprobat de 
Guvern. Rezultatele monitoringului financiar se 
prezintă autorităţilor publice competente şi 
Guvernului. 

1. La alineatul (1) după cuvintele 
„majoritar public” se completează cu 
„precum şi a autorităţilor/instituţiilor 
publice la autogestiune,”. 
 
 
2. La alineatul (2), după cuvintele 
„majoritar de stat” se completează cu 
„precum şi al autorităţilor publice la 
autogestiune”. 
 
 
 
 
3. După alineatul (2) se introduce un 
alineat nou (21) cu următorul cuprins: 
„(21) Monitoringul financiar al 
activităţii instituţiilor publice la 
autogestiune se efectuează de către 
autorităţile publice, care deţin calitatea 
de fondator.” 
 
4. La alineatul (3), după cuvintele 
„majoritar public” se completează cu 
„precum şi a autorităţilor/instituţiilor 
publice la autogestiune”. 

extinderii monitoringului financiar 
asupra autorităţilor/instituţiilor 
publice la autogestiune şi 
delimitarea responsabilităţilor MF, 
APC si APL. 
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Intrarea în vigoare a 
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Legea energiei regenerabile nr.160 din 12 iulie 
2007  

Articolul 17. Resursele financiare ale 
Fondului  

(1) Resursele financiare ale Fondului se 
formează din:  

a) alocări financiare din partea Guvernului, 
de cel puţin 10% din volumul Fondului, necesare 
pentru atingerea obiectivelor privind indicii de 
eficienţă energetică şi utilizarea surselor 
regenerabile de energie;  

b) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice 
din Republica Moldova sau din străinătate, 
inclusiv ale instituţiilor financiare şi fondurilor 
internaţionale;  

c) venituri financiare constînd din 
dobînzile la conturile curente sau la depozitele 
bancare ale Fondului, precum şi din dobînzile şi 
comisioanele aferente contractelor de finanţare 
încheiate cu clienţii Fondului;  

d) credite şi alte instrumente financiare ale 
băncilor sau ale investitorilor, angajate exclusiv 
în promovarea obiectivelor Fondului.  

Art.L - La articolul 17 alineatul (1) 
litera a) din Legea energiei regenerabile 
nr.160 din 12 iulie 2007 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2007, 
nr.127-130/550), cu modificările şi 
completările ulterioare, cuvintele “de 
cel puțin 10% din volumul Fondului”, 
se substituie cu cuvintele „în volumul 
prevăzut de legea anuală a bugetului de 
stat”. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în conformitate cu 
articolul 17 alineatul (3) al Legii 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
interzice stabilirea prin alte acte 
normative decît legea bugetară 
anuală a unor sume sau cote 
procentuale din buget sau din 
produsul intern brut destinate 
anumitor domenii, sectoare sau 
programe.  

Se susține. La data publicarii 
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Legea regnului vegetal nr. 239-XVI din 8 
noiembrie 2007 

Articolul 38 Stimularea economică 

(2) Stimularea economică a folosinţei 
raţionale, a restabilirii şi conservării obiectelor 
regnului vegetal prevede:  

a) stimularea activităţilor privind 
elaborarea programelor de folosinţă raţională, de 
restabilire şi conservare a obiectelor regnului 
vegetal din contul alocaţiilor prevăzute în bugetul 
de stat, bugetele locale, fondurile speciale, 
precum şi din alte surse de provenienţă legală;  

Art.LI - La articolul 38 alineatul (2) 
litera a) din Legea regnului vegetal nr. 
239-XVI din 8 noiembrie 2007  
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2007, nr.40-41, art.114), cu 
modificările şi completările ulterioare, 
cuvintele ”fondurile speciale,” se 
exclud. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în corespundere cu 
principiile unității  și universalității 
bugetului - art.7(1) și art.8(2) din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit  
cărora toate resursele și cheltuielile 
autorităților/instituțiilor bugetare se 
reflectă și se efectuează exclusiv 
în/din bugetul de la care se 
finanțează, iar resursele bugetelor 
sunt destinate tuturor cheltuielilor 
prevăzute în bugetele respective, 
fără a stabili relații între anumite 
resurse și cheltuieli. 

În afară de aceasta, fondurile 
speciale sunt parte integrantă a 
bugetului de stat și a bugetelor 
locale.  

Se susține.  La data publicării 
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Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
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Legea nr.182 din 10 iulie 2008 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal, structurii, efectivului-limită şi a 
modului de finanţare a Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

 

 

 

 

Art.2. – Resursele financiare ale Centrului 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal sînt aprobate de Parlament şi sînt 
incluse în bugetul de stat. Centrul poate fi 
finanţat şi din alte surse neinterzise de lege.  

Art.LII - Legea nr.182 din 10 iulie 
2008 cu privire la aprobarea 
Regulamentului Centrului Naţional 
pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal, structurii, efectivului-limită şi 
a modului de finanţare a Centrului 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu 
Caracter Personal 
 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.140-142, art.578), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 
”Art.2. – (1) Centrul Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
se finanţează de la bugetul de stat în 
limita alocațiilor bugetare aprobate prin 
legea bugetară anuală. 

(2) Bugetul Centrului Naţional pentru 
Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
se elaborează, se aprobă și se 
administrează conform principiilor, 
regulilor și procedurilor, stabilite de 
legislația în domeniul finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Se susține. La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Anexa nr.1 la Regulamentul Centrului 
Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 
Personal  
3. Directorul Centrului exercită următoarele 
funcţii:  

a) organizează şi coordonează activitatea 
Centrului;  

 
 

2. La anexa 1 punctul 3, după litera a) 
se completează cu litera a1) în 
următoarea redacție: 

“a1) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
alocațiilor bugetare și a patrimoniului 
public aflat în gestiune.” 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se prezintă o redacţie îmbunătăţită 
în temeiul art.21 al Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează  
responsabilitățile autorităților 
publice în domeniul finanțelor 
publice. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr. 251-XVI  din  04 decembrie 2008 
privind constituirea Rezervaţiei cultural-
naturale “Orheiul Vechi”  

Articolul 12. Finanţarea  

(1) Rezervaţia îşi desfăşoară activitatea 
economică în baza mijloacelor alocate de la 
bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale, în baza mijloacelor 
speciale, a donaţiilor persoanelor fizice şi 
juridice, inclusiv străine, de asemenea, în baza 
altor surse de finanţare neinterzise de lege.  

Art.LIII - La articolul 12 din Legea nr. 
251-XVI  din  04 decembrie 2008 
privind constituirea Rezervaţiei cultural 
- naturale “Orheiul Vechi”  (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2009, 
nr.1-2, art.4), cu modificările și 
completările ulterioare, cuvintele „de la 
bugetele unităţilor administrativ-
teritoriale, în baza mijloacelor speciale” 
se substituie cu cuvintele „de la 
bugetele locale, inclusiv din contul 
veniturilor colectate”. 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 

În noua Lege a finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, noţiunea 
de „mijloace speciale” se substituie 
cu ”venituri colectate”. În afară de 
aceasta, mijloacele speciale sunt 
parte componentă a bugetului de 
stat/bugetelor locale.   

Drept temei sunt prevederile 
articolele 8(2), 42 și  43 ale Legii 
sus-menționate, potrivit cărora 
veniturile colectate de instituțiile 
bugetare se utilizează pe măsura 
încasării lor, alături de resursele 
bugetare generale, pentru 
finanțarea cheltuielilor totale 
aprobate în bugetele acestora, fără 
a fi condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

Se susține.  La data publicarii 
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Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05 
decembrie 2008 

 

 

 
Articolul 3. Noţiuni  

resurse financiare publice – mijloacele 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale 
de stat, bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale, fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, fondurilor provenite din 
credite externe contractate sau garantate de stat şi 
ale căror rambursare, dobînzi şi alte costuri se 
asigură din fonduri publice, precum şi mijloacele 
fondurilor provenite din împrumuturi şi granturi;  

Art.LIV - Legea Curții de Conturi nr. 
261-XVI din 5 decembrie 2008 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2008, nr.237-240, art.864), cu 
modificările și completările ulterioare, 
se modifică și se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 3, noţiunea „resurse 
financiare publice”, cuvintele 
“bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale” se substituie cu cuvintele 
“bugetelor locale”, iar cuvintele 
„fondurilor provenite din credite externe 
contractate sau garantate de stat şi ale 
căror rambursare, dobînzi şi alte costuri 
se asigură din fonduri publice, precum 
şi mijloacele fondurilor provenite din 
împrumuturi şi granturi” se exclud. 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificarea rezultă din faptul, că 
fondurile obținute din împrumuturi 
(credite) și granturi sunt parte 
integrantă a bugetului de stat și a 
bugetelor locale. 

Drept temei servesc art.28 și 30 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 

Articolul 8. Rapoartele Curţii de Conturi  

(1) Curtea de Conturi prezintă anual 
Parlamentului:  

a) către 15 martie, raportul financiar de 
executare a bugetului propriu din exerciţiul 
bugetar expirat;  

 

2. La articolul 8, alineatul (1): 

litera a) se completează la final cu: 
„ inclusiv raportul de performanţă.” 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările rezultă din faptul, că 
odată cu implementarea bugetării 
pe programe toate instituţiile 
bugetare sunt obligate să prezinte 
rapoarte de performanţă.  

Se susține. La data publicării 

Articolul 11. Finanţarea activităţii Curţii 
de Conturi  

(1) Curtea de Conturi estimează costurile 

3. Articolul 11 va avea următorul 
cuprins: 

”Articolul 11. Finanţarea Curţii de 

Ministerul Finanțelor (DFAP, 
DCGPBF) 
Modificările se propun în temeiul 

Se susține. La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

activităţii sale şi planifică propriul buget anual şi 
pe cel puţin 2 ani ulteriori.  

(2) Curtea de Conturi are buget propriu. 
Bugetul Curţii de Conturi pe anul următor se 
aprobă de Parlament pînă la 1 iulie a anului în 
curs.  

(3) Parlamentul remite Guvernului bugetul 
aprobat al Curţii de Conturi pentru includerea lui 
în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 
bugetar următor.  

(4) Rapoartele financiare anuale ale Curţii 
de Conturi se supun auditului extern, efectuat, în 
conformitate cu standardele internaţionale de 
audit, de către o organizaţie de audit extern, 
independentă, cu renume şi experienţă în 
domeniu, selectată de Parlament pe bază de 
concurs. 

Conturi  

(1) Curtea de Conturi se finanțează din 
bugetul de stat în limita alocațiilor 
bugetare aprobate prin legea bugetară 
anuală. 

(2) Bugetul Curții de Conturi se 
elaborează, se aprobă și se 
administrează conform principiilor, 
regulilor și procedurilor, stabilite de 
legislația în domeniul finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale. 

(3) Rapoartele financiare anuale ale 
Curţii de Conturi se supun auditului 
extern, efectuat, în conformitate cu 
standardele internaţionale de audit, de 
către o organizaţie de audit extern, 
independentă, cu renume şi experienţă 
în domeniu, selectată de Parlament pe 
bază de concurs.” 

art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Articolul 14. Atribuţiile Preşedintelui Curţii de 
Conturi  

(1) Preşedintele Curţii de Conturi are 
următoarele atribuţii:  

f) administrează mijloacele financiare 
conform devizului de cheltuieli aprobat;  

4. La articolul 14 alineatul (1), litera f)  
va avea următorul cuprins: 

„f) organizează şi implementează 
sistemul de management financiar şi 
control intern şi poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
alocaţiilor bugetare şi a patrimoniului 
public aflat în gestiune;”  

 

Se prezintă o redacţie îmbunătăţită 
în temeiul art.21 a Legii finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014, care reglementează 
responsabilitățile autorităților 
publice centrale în domeniul 
finanțelor publice. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 28. Domeniile şi entităţile 
supuse auditului  

5. Articolul 28:     
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

(1) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea 
de Conturi auditează următoarele domenii:  

a) formarea şi utilizarea resurselor 
bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat, ale bugetelor unităţilor 
administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv:  

 

 

- formarea, utilizarea şi gestionarea 
fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de 
tezaur public;  

 

 

 

 
- formarea şi gestionarea datoriei publice, 

respectarea garanţiilor guvernamentale pentru 
creditele interne şi externe;  

- utilizarea de către instituţiile publice a 
granturilor şi finanţelor alocate de donatorii 
externi pentru realizarea programelor la care 
participă Republica Moldova;  

- utilizarea alocaţiilor bugetare pentru 
investiţii, a subvenţiilor şi altor forme de 
asistenţă financiară din partea statului;  

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Curtea 
de Conturi auditează următoarele entităţi:  

 

 

la alineatul (1) litera a), cuvintele 
„bugetelor unităţilor administrativ-
teritoriale”  se substituie cu „bugetelor 
locale”. 

 
 
 
 
La alineatul (1) litera a): 
La liniuța unu, cuvintele „fondurilor 
speciale” se substituie cu „veniturilor 
colectate de autoritățile/instituțiile 
bugetare”. 

 
 
 
La liniuța doi, cuvintele „datoriei 
publice, respectarea garanţiilor 
guvernamentale” se substituie cu 
„datoriei sectorului public, respectarea 
garanţiilor”. 

 

 

 

 

la alineatul (3): 

 

 

Se aduce în corespundere cu 
noțiunea respectivă din art.26 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează componentele 
bugetului public național. 
 

Se aduce în corespundere cu art.43 
din Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează formarea și 
gestionarea veniturilor colectate de 
instituțiile bugetare (mijloacele și 
fondurile speciale). 

Se aduce în corespundere cu 
noțiunea și terminologia prevăzută 
de Legea 419 din 2006 privind 
datoria sectorului public, garanțiile 
de stat și recreditarea de stat.  

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 
 
 
 
Se susține. 

 

 

 

 

 
Se susține. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La data publicării 

 

 

 

 

 

La data publicării 

 

 

 

 
 
La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

a) autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, alte autorităţi publice;  

b) instituţiile şi organizaţiile finanţate din 
bugetul public naţional;  

 

 

 

 

c) agenţii economici al căror capital social 
este de stat în întregime sau în al căror capital 
social cota statului este mai mare de 50%;  

d) alte entităţi, în conformitate cu 
legislaţia.  

 
 
 
 după litera b) se completează cu lit.b1): 

„b1) autorităţile/instituţiile publice la 
autogestiune;” 

 

 

 
litera c) va avea următorul cuprins: 
“c) întreprinderile de stat/municipale şi 
societăţile comerciale cu capital integral 
sau majoritar public;” 

 
 
 
Se prezintă o redacţie îmbunătăţită, 
prin care se concretizează că 
auditului extern se supun şi 
autorităţile/ instituţiile publice  la 
autogestiune, aflate sub control 
parlamentar. 

 
Se prezintă o redacţie îmbunătăţită 
în temeiul art.75-76 ale Legii 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

 
 

 
Se susține. 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 
 
La data publicării 

 

 

 

 

La data publicării 

 

 

Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu 
privire la Procuratură 

Articolul 27. Procurorul General  

 (2) Procurorul General:  
a) reprezintă Procuratura în relaţiile cu 

celelalte autorităţi publice, cu persoane juridice şi 
fizice din ţară şi din străinătate;  

b) numeşte procurorii inferiori, exercită, 
direct sau prin intermediul adjuncţilor săi ori al 
procurorilor subordonaţi, controlul asupra 
activităţii procurorilor;  

c) emite în scris ordine, dispoziţii şi 
instrucţiuni metodologice şi de reglementare 
executorii, aprobă regulamente;  

d) revocă, suspendă sau anulează actele 

Art.LV - Legea nr.294-XVI din 25 
decembrie 2008 cu privire la 
Procuratură (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2009, nr.55-56 
art.155), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
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propunerilor  

emise de procurori care contravin legii;  
e) stabileşte, în corespundere cu structura 

aprobată de Parlament, organizarea interioară a 
organelor Procuraturii, repartizează mijloace 
pentru funcţionarea lor;  

f) solicită organelor care au competenţe 
legale în descoperirea şi urmărirea infracţiunilor, 
precum şi în exercitarea activităţii speciale de 
investigaţii, delegarea de persoane specializate în 
domeniu pentru a îndeplini, sub directa 
conducere şi sub controlul nemijlocit al 
procurorilor, actele procesuale conferite de lege;  

g) sesizează Curtea Constituţională privind 
constituţionalitatea legilor, decretelor 
Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi 
ordonanţelor Guvernului;  

h) conferă procurorilor, în condiţiile legii, 
grade de clasificare şi grade militare speciale;  

i) decide asupra atribuţiilor şi obligaţiilor 
prim-adjunctului şi adjuncţilor săi, precum şi ale 
altor procurori din subordine;  

j) convoacă procurorii inferiori în şedinţe, 
anual sau de cîte ori este nevoie;  

k) este ordonatorul mijloacelor financiare, 
administrează bunurile Procuraturii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La articolul 27, alineatul (2), litera k) 
se expune în următoarea redacție: 
„k) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
alocațiilor bugetare și a patrimoniului 
public aflat în gestiune;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DFJOPASS) 
În legislația bugetară nu există 
noțiunea de „ordonatorul 
mijloacelor financiare”. De aceea, 
se propune de a modifica redacția, 
întru a descrie mai amplu 
responsabilitatea conducătorului 
instituției.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 

Articolul 138. Bugetul Procuraturii  
(1) Activitatea Procuraturii este finanţată 

2. Articolul 138 va avea următorul 
cuprins: 

Modificările se propun în temeiul 
art. 1 alin. (2), art. 21, 51, 52 din 

Se susține. La data publicării 
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Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

de la bugetul de stat.  
(2) Bugetul Procuraturii se aprobă de 

Parlament, la aprobarea bugetului de stat pentru 
anul respectiv, în conformitate cu legislaţia 
privind procesul bugetar. 

 

 
 

„Articolul 138. Bugetul Procuraturii 

(1) Procuratura se finanţează de la 
bugetul de stat în limita alocațiilor 
bugetare aprobate prin legea bugetară 
anuală. 

(2) Bugetul Procuraturii se 
elaborează, se aprobă și se 
administrează în conformitate cu 
principiile, regulile și procedurile, 
stabilite de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și stabilirea 
cerințelor privind respectarea de 
către autoritățile bugetare 
independente a calendarului 
bugetar și a metodologiei generale 
de elaborare, aprobare și executare 
a bugetului. 

Legea nr.10 din 03 februarie 2009 privind 
supravegherea de stat a sănătăţii publice  
Articolul 64.  Finanţarea activităţilor de sănătate 
publică 

    (1) Finanţarea activităţilor de sănătate publică 
se efectuează din: 
    1) sursele de finanţare a Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice;  
    2) sursele de finanţare a programelor naţionale; 
    3) sursele de finanţare prevăzute pentru 
activităţi de profilaxie din cadrul fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală; 
    4) sursele de finanţare a situaţiilor de urgenţă 
în sănătatea publică. 
    (2) Sursele de finanţare a Serviciului de 
Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice includ:  
    1) mijloace din bugetul de stat, inclusiv 
mijloace din componenta de bază, mijloace 

Art.LVI - Articolul 64 din Legea nr.10 
din 03 februarie 2009 privind 
supravegherea de stat a sănătăţii publice 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2009, nr.67, art. 183), cu 
modificările ulterioare, va avea 
următorul cuprins: 

„Articolul 64.  Finanţarea 
activităţilor de sănătate publică 
    (1) Finanţarea activităţilor de sănătate 
publică se efectuează din resursele: 
    1)     bugetului de stat; 

 2) fondurilor asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală; 

3)    bugetelor locale. 
(2) Cheltuielile Serviciului de 

Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice 
se finanţează din: 

1) veniturile colectate de instituţia 

Ministerul Sănătății, 

Ministerul Finanțelor 
Se propune o redacție îmbunătățită, 
reieșind din necesitatea ajustării 
terminologiei cu privire la 
veniturile colectate de instituțiile 
bugetare. 

Ca temei, sunt articolele 3, 26, 42 
și 43 ale Legii 181 din 25.07.2014. 

 

 

 

Se susține în 
următoarea 
redacție: „Articolul 
64.  Finanţarea 
activităţilor de 
sănătate publică 

 Finanţarea 
activităţilor de 
sănătate publică se 
efectuează din: 
    1)     bugetul de 
stat; 

 2) fondurile 
asigurării obligatorii 
de asistenţă 
medicală; 

3) alte resurse 

La data publicării 
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speciale şi diverse proiecte investiţionale; 
    2) mijloace acordate pentru cercetările 
ştiinţifice fundamentale şi aplicative; 
    3) mijloace din fondurile asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală, obţinute în bază de 
contract încheiat cu Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină; 
    4) mijloace ale fondului epidemiologic 
republican, alocate şi utilizate în modul stabilit de 
Guvern; 
    5) mijloace din granturi şi sponsorizări, 
obţinute de la donatorii internaţionali şi autohtoni 
în condiţiile legii. 

din domeniu (efectuarea lucrărilor şi 
prestarea serviciilor contra plată, chiria 
sau darea în arendă a patrimomiului 
public, donaţii, sponsorizări şi alte 
mijloace băneşti intrate legal în posesia 
instituţiei); 

2)  resursele proiectelor finanţate din 
surse externe; 

3) veniturile generale şi sursele de 
finanţare ale bugetului de la care se 
finanţează instituţia respectivă; 

4) fondurile asigurărilor obligatorii 
de asistenţă medicală (obţinute în bază 
de contract încheiat cu Compania 
Naţională de Asigurări în Medicină); 

5) fondul epidemiologic republican, 
alocat şi utilizat în modul stabilit de 
Guvern; 

6) alte resurse financiare permise de 
legislaţie.” 

financiare permise de 
legislaţie.” 
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Legea nr.218 din 17 septembrie 2010 privind 
protejarea patrimoniului arheologic 

 
         
 
 
 

 Articolul 44. Fondul de intervenţii excepţionale  

(1) Guvernul prevede anual în bugetul de 
stat fondul de intervenţii excepţionale pentru 
salvarea siturilor arheologice, a cărui gestionare 
se face de Ministerul Culturii.  

 

(2) Mărimea fondului de intervenţii excepţionale 
pentru salvarea siturilor arheologice se stabileşte 
în baza propunerilor Ministerului Culturii. 

Art.LVII - Articolul 44 din Legea 
nr.218 din 17 septembrie 2010 privind 
protejarea patrimoniului arheologic 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2010, nr.235-240, art. 738) cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. În denumire și în textul alineatul (1), 
sintagma „fondul de intervenţii 
excepţionale” se substituie cu cuvîntul 
„alocaţii pentru intervenții 
excepționale”, iar cuvintele „a cărui 
gestionare se face” se substituie cu 
cuvintele „care se gestionează”; 
 
2. alineatul (2) se abrogă. 

  Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Modificarea în cauză se propune 
pentru a nu confunda cu Fondul de 
intervenţie a Guvernului,  care se 
formează în bugetul de stat în 
temeiul art.36 alin.(1) al Legii 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia Fondul de intervenţie al 
Guvernului se aprobă prin legea 
anuală a bugetului de stat, pentru 
finanţarea cheltuielilor urgente 
legate de înlăturarea consecinţelor 
calamităţilor naturale, în caz de 
epidemii, precum şi în alte situaţii 
excepţionale. 

Alineatul (2) se abrogă, conținutul 
acestuia dublînd alineatul (1). 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.228 din 23 septembrie 2010 cu 
privire la protecţia plantelor şi la carantină 
fitosanitară 
Art.33.Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială 
a organului de control fitosanitar şi a măsurilor 
speciale de carantină  fitosanitară 

(1) Organul de control fitosanitar, subdiviziunile 
sale se finanţează de la bugetul de stat şi din 
mijloacele speciale provenite din prestarea cu 
plată a serviciilor, potrivit anexei.  

Art.LVIII - La articolul 33 alineatul (1) 
din Legea nr.228 din 23 septembrie 
2010 cu privire la protecţia plantelor şi 
la carantină fitosanitară (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 
241-246, art.748), cu modificările şi 
completările ulterioare, cuvintele ”şi din 
mijloacele speciale provenite” se 
substituie cu cuvintele ”, inclusiv din  
veniturile colectate”. 

Ministerul Finanțelor 
(DFENCC) 
Se aduce în corespundere cu art.3, 
42 și 43 ale Legii finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
care reglementează sursele de 
finanțare a instituțiilor bugetare, 
precum și formarea și gestionarea 
veniturilor colectate de instituțiile 
bugetare . 

Se susține. La data publicării 
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Legea nr.133 din 10 iulie 2011 privind 
protecţia datelor cu caracter personal 

      

Articolul 19. Organul de control al prelucrărilor 
de date cu caracter personal  

(4) Bugetul Centrului se aprobă printr-o 
hotărîre a Parlamentului, după examinarea şi 
avizarea lui pozitivă în comisia parlamentară de 
profil.  

(5) Parlamentul remite Guvernului bugetul 
aprobat al Centrului pentru a fi inclus în proiectul 
legii bugetului de stat pentru anul următor.  

Art.LIX - La articolul 19 din Legea 
nr.133 din 10 iulie 2011 privind 
protecţia datelor cu caracter personal 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr.170-175, art.492), cu 
modificările și completările ulterioare, 
alineatele (4) și (5) vor avea următorul 
cuprins: 

”(4) Centrul se finanţează de la bugetul 
de stat în limita alocațiilor bugetare 
aprobate prin legea bugetară anuală. 

(5) Bugetul Centrului se elaborează, se 
aprobă și se administrează conform 
principiilor, regulilor și procedurilor, 
stabilite de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Se susține. La data publicării 

Legea monumentelor de for public nr. 192 din 
30 septembrie 2011  
Articolul 5. Realizarea monumentelor de for 
public  

 (2) Monumentele de for public se pot 
realiza după cum urmează:  

a) în cadrul unor programe şi proiecte 
culturale finanţate din fonduri alocate de la 

Art.LX - La articolul 5 alineatul (2) 
litera a) din Legea monumentelor de for 
public nr.192 din 30 septembrie 2011 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2011, nr.197-202, art. 569), 
cu modificările și completările 
ulterioare, sintagma „fonduri alocate de 
la” se substituie prin „alocaţii de la”. 

 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
 
Se aduce în corespundere cu 
noțiunile și terminologia Legii 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 
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bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, 
potrivit prevederilor legale în vigoare;  

Legea nr.180 din 18 decembrie 2011 cu privire 
la Comisia Naţională de Integritate 

 

 

 
 
Art.2. – (1) Activitatea Comisiei Naţionale 

de Integritate este finanţată de la bugetul de stat. 

(2) Comisia Naţională de Integritate 
estimează costurile activităţii sale şi planifică 
propriul buget anual şi pe cel puţin 2 ani ulteriori.  

(3) Bugetul Comisiei Naţionale de 
Integritate pe anul următor se aprobă de 
Parlament pînă la 1 iulie a anului în curs. 

(4) Parlamentul remite Guvernului bugetul 
aprobat al Comisiei Naţionale de Integritate 
pentru includerea lui în proiectul legii bugetului 
de stat pentru anul bugetar următor. 

(5) Preşedintele Comisiei Naţionale de 
Integritate este executorul de buget al Comisiei, 
în limita mijloacelor aprobate. 

(6) Comisia Naţională de Integritate 
publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova raportul anual cu privire la activitatea 
sa financiară. 

Art.LXI - Articolul 2 din Legea nr.180 
din 18 decembrie 2011 cu privire la 
Comisia Naţională de Integritate 
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2012, nr.1-6, art.2), cu 
modificările și completările ulterioare, 
va avea următorul cuprins: 

”Art.2. – (1) Comisia Naţională de 
Integritate se finanţează de la bugetul de 
stat în limita alocațiilor bugetare 
aprobate prin legea bugetară anuală. 

(2) Bugetul Comisiei Naţionale de 
Integritate se elaborează, se aprobă și se 
administrează conform principiilor, 
regulilor și procedurilor, stabilite de 
legislația în domeniul finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale. 

 (3) Preşedintele Comisiei Naţionale de 
Integritate organizează și 
implementează sistemul de management 
financiar și control intern și poartă 
răspundere managerială pentru 
administrarea bugetului instituției și a 
patrimoniului public aflat în gestiune.” 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la Art.LXII - La articolul 31 alineatul (1) Ministerul Finanțelor (DCGPBF, Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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dispozitivele medicale 

Articolul 31. Nomenclatorul lucrărilor şi 
serviciile contra plată  

(1) Nomenclatorul lucrărilor şi serviciile 
contra plată, efectuate şi prestate de Agenţie, 
mărimea tarifelor la servicii, precum şi modul şi 
direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale după 
tipurile lor se elaborează de Ministerul Sănătăţii 
şi se aprobă de Guvern.  

din Legea nr.180 din 18 decembrie 
2011 cu privire la Comisia Naţională de 
Integritate (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr.149-154, 
art.480), cu modificările și completările 
ulterioare, cuvintele “precum şi modul 
şi direcţiile de utilizare a mijloacelor 
speciale după tipurile lor” se exclud. 

DFOSAS) 
Se aduce în corespundere cu art.42 
alin(3) din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia cheltuielile instituţiilor 
bugetare se aprobă, se execută şi se 
raportează fără divizare pe surse de 
finanţare. Totodată, art.43 alin.(3) 
al legii menţionate stabilește, că 
veniturile colectate de către 
autoritățile/instituțiile bugetare se 
utilizează, alături de resursele 
bugetare generale, pe măsura 
încasării lor pentru finanțarea 
cheltuielilor totale aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi 
condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind 
administraţia publică centrală 

 

 

 

 
Articolul 15. Particularităţile de 

organizare şi funcţionare a autorităţilor 
administrative din subordinea ministerelor  

 (2) În chestiunile ce ţin de realizarea 
propriei misiuni, autorităţile administrative din 
subordinea ministerelor dispun de autonomie 

Art.LXIII -  Legea nr.98 din 4 mai 
2012 privind administraţia publică 
centrală de specialitate (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2012, 
nr.160-164, art.537), cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

1. La articolul 15 alineatul (4), cuvintele 
„precum şi modul şi direcţiile de 
utilizare a mijloacelor speciale după 
tipurile lor” se exclud.  

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în corespundere cu art.42 
alin.(3) din Legea finanțelor 
publice și responsabilității bugetar-
fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, 
potrivit căruia cheltuielile 
instituţiilor bugetare se aprobă, se 
execută şi se raportează fără 
divizare pe surse de finanţare. 
Totodată, art.43 alin.(3) al legii 
menţionate stabilește, că veniturile 
colectate de către 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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administrativă, financiară şi decizională, cu 
excepţiile stabilite prin lege.  

(3) Ministrul anulează actele 
administrative ale autorităţilor administrative din 
subordinea ministerului emise cu încălcarea 
legislaţiei sau pe motive de inoportunitate.  

(4) Guvernul stabileşte nomenclatorul 
serviciilor publice prestate persoanelor fizice şi 
juridice de serviciile de stat subordonate 
ministerelor, mărimea taxelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi modul şi 
direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale după 
tipurile lor, cu excepţia cazurilor în care aceasta 
ţine de competenţa Parlamentului, în 
conformitate cu Legea nr.160 din 22 iulie 2011 
privind reglementarea prin autorizare a activităţii 
de întreprinzător.  

 

 

autoritățile/instituțiile bugetare se 
utilizează, alături de resursele 
bugetare generale, pe măsura 
încasării lor pentru finanțarea 
cheltuielilor totale aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi 
condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

 
Articolul 26. Atribuţiile principale ale 

ministerului şi ale altei autorităţi administrative 
centrale  

(2) Pentru realizarea funcţiilor de bază care 
le revin, ministerul şi altă autoritate 
administrativă centrală:  

e) prezintă propuneri de buget Ministerului 
Finanţelor;  

 

 
2. La articolul 26 alineatul (2), litera e) 
se expune în următoarea redacție: 
„e) participă la procesul bugetar şi îşi 
exercită responsabilităţile prevăzute de 
legislaţia în domeniul finanţelor publice 
şi responsabilităţii bugetar-fiscale”.  

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se propune o redacție mai 
exhaustivă, în temeiul art.21 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, care 
reglementează responsabilitățile 
autorităților publice centrale în 
domeniul finanțelor publice.  

Se susține. La data publicării 

Articolul 28. Responsabilitatea miniştrilor 
şi directorilor generali ai altor autorităţi 
administrative centrale  

 (5) Miniştrii şi directorii generali ai altor 
autorităţi administrative centrale, fiind executori 

3. La articolul 28: 

Alineatul (5) va avea următorul cuprins: 
“Miniştrii şi directorii generali ai altor 
autorităţi administrative centrale 
organizează și implementează sistemul 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările se propun în temeiul 
articolelor 21 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 

Se susține. La data publicării 
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primari de buget, poartă răspundere personală 
pentru modul în care utilizează alocaţiile 
aprobate autorităţilor pe care le conduc şi pentru 
gestionarea optimă a fondurilor publice.  

de management financiar și control 
intern în cadrul ministerelor / 
autorităților administrative centrale și 
poartă răspundere managerială pentru 
administrarea bugetului și a 
patrimoniului public aflat în gestiune.” 

 

bugetar-fiscale 181 din 25 iulie 
2014 pentru a evidenția 
responsabilitatea conducătorilor 
autorităților publice centrale pentru 
managementul finanțelor publice. 
În noua legislație cu privire la 
buget noțiunea de “executori de 
buget” nu se mai aplică, aceasta 
fiind substituită cu noțiunea 
“autoritatea/instituția bugetară“, în 
temeiul art.3 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014. 

Articolul 32. Instituţiile publice în care 
ministerul sau altă autoritate administrativă 
centrală are calitatea de fondator  

 (4) Guvernul stabileşte nomenclatorul 
serviciilor publice prestate persoanelor fizice şi 
juridice de instituţiile publice din sfera de 
competenţă a ministerelor sau a altor autorităţi 
administrative centrale, mărimea taxelor la 
serviciile prestate contra plată, precum şi modul 
şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale 
după tipurile lor, cu excepţia cazurilor în care 
aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în 
conformitate cu Legea nr.160 din 22 iulie 2011 
privind reglementarea prin autorizare a activităţii 
de întreprinzător.  

4. Articolul 32: 

 

la alineatul (4), cuvintele „precum şi 
modul şi direcţiile de utilizare a 
mijloacelor speciale după tipurile lor” 
se exclud.  

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în corespundere cu art.42 
alin(3) din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit 
căruia cheltuielile instituţiilor 
bugetare se aprobă, se execută şi se 
raportează fără divizare pe surse de 
finanţare. Totodată, art.43 alin.(3) 
al legii menţionate stabilește, că 
veniturile colectate de către 
autoritățile/instituțiile bugetare se 
utilizează, alături de resursele 
bugetare generale, pe măsura 
încasării lor pentru finanțarea 
cheltuielilor totale aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

Articolul 35. Finanţarea şi asigurarea 
tehnico-materială a activităţii ministerelor şi a 
altor autorităţi administrative centrale  

Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială 
a activităţii ministerelor şi a altor autorităţi 
administrative centrale se efectuează din contul 
mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat 
pentru anul corespunzător şi al mijloacelor 
provenite din alte surse, conform legislaţiei.  

5. La articolul 35: 

 

cuvintele “din contul mijloacelor 
prevăzute în legea bugetului de stat 
pentru anul corespunzător şi al 
mijloacelor provenite din alte surse, 
conform legislaţiei” se substituie cu 
cuvintele “în limita alocațiilor bugetare 
aprobate prin legea bugetară anuală.” 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Se aduce în corespundere cu 
principiul unității bugetului - art.7 
alin.(1) și art.42 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit  
cărora toate resursele și cheltuielile 
autorităților/instituțiilor bugetare se 
reflectă și se efectuează exclusiv 
în/din buget. 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 

Legea nr.60 din 30 martie 2012 privind 
incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilităţi 

Articolul 48. Prestaţii de asistenţă socială 
oferite persoanelor cu dizabilităţi  

 (2) Finanţarea prestaţiilor de asistenţă 
socială se realizează din bugetul de stat, din 
bugetele locale şi din surse extrabugetare 
(donaţii, sponsorizări) conform legislaţiei în 
vigoare.  

Art.LXIV - La articolul 48 alineatul (2) 
din Legea nr.60 din 30 martie 2012 
privind incluziunea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2012, 
nr.155-159, art.508), cu modificările și 
completările ulterioare, cuvintele “şi din 
surse extrabugetare (donaţii, 
sponsorizări)” se exclud. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Se aduce în corespundere cu 
principiul unității bugetului - art.7 
alin.(1) și art.42 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit  
cărora toate resursele și cheltuielile 
autorităților/instituțiilor bugetare se 
reflectă și se efectuează exclusiv 
în/din bugetul de la care se 
finanțează. 

Se susține. La data publicării 

Legea concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012 

 

 

Art.LXV - Legea concurenței nr.183 
din 11 iulie 2012 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, 
art.667), cu modificările și completările 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 

Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 

Se susține. 

 

 

La data publicării 



 

149 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 
 
Articolul 36. Finanţarea Consiliului 

Concurenţei  

(1) Finanţarea Consiliului Concurenţei va 
acoperi costul estimativ al tuturor activităţilor, 
astfel încît acesta să îşi exercite efectiv, eficient 
şi plenar activităţile.  

(2) Bugetul Consiliului Concurenţei se 
formează din:  

a) taxa de examinare a notificărilor privind 
concentrările economice prevăzută la art.27;  

b) mijloacele financiare alocate din bugetul 
de stat.  

(3) Bugetul Consiliului Concurenţei pe 
anul următor, limita numărului de unităţi de 
personal şi schema de încadrare se aprobă de 
Parlament pînă la data de 1 iulie a anului în curs.  

(4) Parlamentul remite Guvernului bugetul 
aprobat al Consiliului Concurenţei pentru 
includerea lui în proiectul legii bugetului de stat 
pentru anul următor.  

  

ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 

1. Articolul 36 va avea următorul 
cuprins: 
“Articolul 36. Finanţarea Consiliului 
Concurenţei  

(1) Consiliul Concurenţei se finanțează 
de la bugetul de stat, inclusiv din 
veniturile colectate din taxa de 
examinare a notificărilor privind 
concentrările economice prevăzută la 
art.27.  
(2) Structura și efectivul-limită de 
personal ale Consiliului Concurenţei se 
aprobă de Parlament la propunerea 
motivată a președintelui Consiliului. 

(3) Bugetul Consiliului Concurenţei se 
elaborează, se aprobă și se 
administrează conform principiilor, 
regulilor și procedurilor, stabilite de 
legislația în domeniul finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale. 

(5) Sumele ce reprezintă amenzi sau alte 
sancţiuni aplicate de Consiliul 
Concurenţei se fac venit la bugetul de 
stat, în condiţiile legii.” 

art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 
Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

 

Articolul 40. Atribuţiile preşedintelui 
Consiliului Concurenţei  

(1) Preşedintele Consiliului Concurenţei:  

a) poartă răspundere în faţa Parlamentului 

2. Articolul 40 alineatul (1) se 
completează cu litera k1) cu următorul 
cuprins: 

“k1) organizează și implementează 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările se propun în temeiul 
articolului 21 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 

Se susține. La data publicării 
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pentru îndeplinirea de către Consiliul 
Concurenţei a atribuţiilor acestuia prevăzute de 
actele legislative şi normative din domeniul 
concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii;  

b) reprezintă Consiliul Concurenţei în 
relaţiile cu autorităţile publice, persoanele fizice 
şi juridice, instanţele de judecată, precum şi cu 
organismele internaţionale de specialitate 
respective;  

c) convoacă şedinţele Plenului Consiliului 
Concurenţei, le prezidează şi monitorizează 
îndeplinirea deciziilor adoptate;  

d) aprobă ordinea de zi a şedinţelor 
Plenului Consiliului Concurenţei;  

e) repartizează atribuţii vicepreşedinţilor şi 
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, 
confirmate prin hotărîre a Plenului Consiliului 
Concurenţei;  

f) organizează activitatea Consiliului 
Concurenţei;  

g) organizează şi desfăşoară concursuri 
pentru ocuparea funcţiilor vacante;  

h) numeşte în funcţie, încheie, modifică, 
suspendă şi desface contractele individuale de 
muncă cu angajaţii Consiliului Concurenţei, în 
conformitate cu legislaţia. În caz de necesitate, 
aplică angajaţilor sancţiuni disciplinare;  

i) asigură pregătirea şi instruirea 
profesională a angajaţilor Consiliului 

sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului și a patrimoniului public aflat 
în gestiune.” 

 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014 pentru a evidenția 
responsabilitatea conducătorilor 
autorităților publice centrale pentru 
managementul finanțelor publice. 
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Concurenţei;  

j) semnează ordinele, delegaţiile, acţiunile 
în judecată, corespondenţa;  

k) semnează actele administrative, avizele, 
rapoartele Consiliului Concurenţei;  

l) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.  

Legea nr.185 din 11 iulie 2012  pentru 
prevenirea dopajului în sport 

 
Articolul 5. Statutul şi obiectivele  
 (1) În scopul combaterii fenomenului de 

dopaj în sport, în Republica Moldova se instituie 
Agenţia Naţională Antidoping (în continuare – 
Agenţie) cu statut de instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în subordinea 
Guvernului. 

(2) Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Agenţiei se aprobă de Guvern. 

(3) Agenţia dispune de autonomie 
financiară şi activează în baza unui buget propriu. 
Bugetul Agenţiei se formează din alocaţii 
bugetare, venituri proprii, donaţii şi sponsorizări. 

(4) Obiectivele Agenţiei sînt: 
a) prevenirea şi combaterea la nivel 

naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi 
implementarea politicilor şi reglementărilor 
antidoping; 

b) încurajarea practicării unui sport curat 
în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi 
respectării principiului de fair-play în sport; 

Art.LXVI - La articolul 5 din Legea 
nr.185 din 11 iulie 2012  pentru 
prevenirea dopajului în sport (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2013, 
nr.1-5/2), cu modificările și 
completările ulterioare, alineatul (3) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
“(3) Agenția se finanțează de la bugetul 
de stat, inclusiv din venituri colectate în 
conformitate cu legislația.” 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 

Se aduce în corespundere cu 
principiul unității bugetului - art.7 
alin.(1) și art.42 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014, potrivit  
cărora toate resursele și cheltuielile 
autorităților/instituțiilor bugetare se 
reflectă și se efectuează exclusiv 
în/din bugetul de la care se 
finanțează. 

Totodată, conform art.43 alin.(3) al 
legii menționate, veniturile 
colectate de instituțiile bugetare se 
utilizează pe măsura încasării lor, 
alături de resursele bugetare 
generale, pentru finanțarea 
cheltuielilor totale aprobate în 
bugetele acestora, fără a fi 
condiționate pentru anumite 
cheltuieli. 

Se susține. La data publicării 
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c) promovarea şi susţinerea cercetărilor cu 
privire la fenomenul dopajului în sport. 

Hotărîrea Parlamentului nr.31 din 12 
decembrie 2012 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Secretariatului Parlamentului  
Republicii Moldova 
Articolul 4. Secretariatul este finanţat de la 
bugetul de stat. Mijloacele financiare pentru 
asigurarea activităţii Secretariatului se aprobă de 
Parlament, la propunerea Biroului permanent, ca 
parte integrantă a bugetului Parlamentului, şi se 
includ în proiectul legii bugetului de stat pe anul 
bugetar următor. 

Art.LXVII - Articolul 4 din Hotărîrea 
Parlamentului nr.31 din 12 decembrie 
2012 privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a 
Secretariatului Parlamentului  
Republicii Moldova, se expune în 
următoarea redacție: 
 ”Secretariatul se finanţează de la 
bugetul de stat. Mijloacele financiare 
pentru asigurarea activităţii 
Secretariatului sînt parte integrantă a 
bugetului Parlamentului.”  

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
articolelor 1(2), 21, 51, 52 din 
Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării prevederilor legale ce 
vizează aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum și alinierea 
la principiile, regulile și 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Se susține. La data publicării 

Legea nr.298 din 21 decembrie 2012 cu privire 
la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi 
eliminarea discriminării şi asigurarea 
egalităţii 

 

Anexă 

REGULAMENTUL de activitate al 
Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii  

 
 

3. Activitatea Consiliului este finanţată de la 
bugetul de stat. Bugetul Consiliului se aprobă de 
Parlament după examinarea şi avizarea lui 

Art.LXVIII - Regulamentul  de 
activitate al Consiliului pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi 
asigurarea egalităţii, aprobat prin Legea 
nr.298 din 21 decembrie 2012 cu privire 
la activitatea Consiliului pentru 
prevenirea şi eliminarea discriminării şi 
asigurarea egalităţii (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2013, nr.48, 
art.148), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
 
1. Punctul 3 va avea următorul cuprins: 
”3. Consiliul se finanţează de la bugetul 
de stat în limita alocațiilor bugetare 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 

Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 
argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 
Totodată, în baza argumentărilor 

Se susține. La data publicării 
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pozitivă în comisia parlamentară de profil. 
Parlamentul remite Guvernului bugetul aprobat al 
Consiliului pentru a fi inclus în proiectul legii 
bugetului de stat pentru anul următor. 

aprobate prin legea bugetară anuală.” 
 
2. După punctul 3 se introduce punctul 
31 cu următorul cuprins: 
„31. Bugetul Consiliului se elaborează, 
se aprobă și se administrează conform 
principiilor, regulilor și procedurilor, 
stabilite de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

 

7. Preşedintele Consiliului are următoarele 
atribuţii: 

a) conduce şi organizează activitatea 
Consiliului; 

b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte 
autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice 
sau juridice; 

c) stabileşte, după consultarea membrilor 
Consiliului, data şi ora desfăşurării şedinţelor, 
prezidează şedinţele Consiliului; 

d) semnează actele Consiliului; 

e) numeşte în funcţie funcţionarii publici ai 
aparatului administrativ al Consiliului, modifică, 
suspendă şi încetează, în condiţiile legii, 
raporturile de serviciu ale acestora, angajează, pe 
bază de contract, personalul auxiliar, modifică, 
suspendă şi încetează raporturile de muncă ale 
acestuia; 

f) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni 
disciplinare şi stimulează funcţionarii publici şi 
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personalul contractual din cadrul aparatului 
administrativ al Consiliului, în consultare cu 
membrii Consiliului; 

g) aprobă obligaţiile funcţionale ale 
personalului aparatului administrativ al 
Consiliului; 

h) prezintă în plenul Parlamentului raportul 
general privind situaţia în domeniul prevenirii şi 
combaterii discriminării şi asigură publicarea 
acestuia pe pagina web a Consiliului; 

i) exercită şi alte atribuţii stabilite în 
prezentul regulament. 

 
 
 
3. Punctul 7 se completează cu litera g1) 
cu următorul cuprins: 

“g1) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului și a patrimoniului public aflat 
în gestiune.” 

 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările se propun în temeiul 
articolului 21 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014 pentru a evidenția 
responsabilitatea conducătorilor 
autorităților publice centrale pentru 
managementul finanțelor publice. 

 

 

 

Se susține. 

 

 

La data publicării 

Legea  nr. 320 din 27 decembrie 2012  cu 
privire la activitatea Poliţiei şi statutul 
poliţistului 

Articolul 13. Şeful Inspectoratului General 
al Poliţiei 

(1) Şeful Inspectoratului General al 
Poliţiei: 

a) conduce, coordonează şi controlează 
activitatea Poliţiei; 

b) aprobă regulamentele de activitate a 
subdiviziunilor teritoriale subordonate; 

c) gestionează bugetul aprobat de ministrul 
afacerilor interne; 

 
d) organizează dotarea tehnico-materială a 

activităţii subdiviziunilor subordonate; 
 
 

Art.LXIX - Articolul 13 alineatul (1) 
din Legea nr. 320 din 27 decembrie 
2012  cu privire la activitatea Poliţiei şi 
statutul poliţistului  (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2013, nr.42-47, 
art. 145), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. Litera c) va avea următorul cuprins: 

“c) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 
bugetului instituției și a patrimoniului 
public aflat în gestiune.” 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Finanțelor (DCGPBF, 
DFJOPASS) 
Modificările se propun în temeiul 
articolului 21 și 25 din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 pentru a 
evidenția responsabilitatea 
conducătorilor autorităților publice 

 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La data publicării 

 

 

 

 

 



 

155 
 

Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
care se propun spre modificare sau completare Propunerile de modificare şi completare 

Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

 
 
 
e) propune ministrului afacerilor interne 

proiectul bugetului anual al Inspectoratului 
General al Poliţiei şi proiectele de rectificare a 
acestuia; 

f) este responsabil pentru realizarea 
atribuţiilor Poliţiei, precum şi pentru organizarea 
activităţii subdiviziunilor subordonate; 

g) numeşte şi eliberează din funcţie 
personalul Inspectoratului General al Poliţiei, 
şefii şi personalul subdiviziunilor, cu excepţia 
celor specificaţi la art.7 lit.d) şi e); 

h) numeşte şi eliberează din funcţie şeful 
adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului 
Chişinău, responsabil de ordinea publică, cu 
acordul sau la propunerea Primarului general al 
municipiului Chişinău şi cu acordul Consiliului 
municipal Chişinău; 

i) acordă stimulări şi aplică sancţiuni 
disciplinare angajaţilor Inspectoratului General al 
Poliţiei, cu excepţia celor specificaţi la art.7 lit.d) 
şi e); 

j) raportează despre activitatea sa 
ministrului afacerilor interne şi Prim-ministrului, 
la solicitarea acestora;  

k) exercită alte funcţii în conformitate cu 
legislaţia. 

 

 

2. La litera e), textul ,,propune 
ministrului afacerilor interne proiectul 
bugetului anual al Inspectoratului 
General al Poliţiei” se substituie cu 
textul ,,elaborează şi înaintează spre 
aprobare ministrului afacerilor interne 
propuneri de buget al Inspectoratului 
General al Poliţiei”. 

centrale pentru managementul 
finanțelor publice. 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Se aduce în corespundere cu art. 21 
alin. (1) lit. e) și art. 25 lit. a) al 
Legii finanțelor publice și 
responsabilitățiii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 cu privire 
la responsabilitățile în domeniul 
finanțelor publice. 

 

 
 
Se susține în 
următoarea 
redacție: 

“e) elaborează și 
înaintează propuneri 
de buget și, după caz, 
propuneri de 
modificare a 
bugetului, precum și 
prezintă rapoarte 
financiare, rapoarte 
de performanță și alte 
informații necesare 
în procesul bugetar.” 

 
 
Din data publicării 

 

Legea nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la 
oamenii de creație    

                                                               

Art.LXX - Legea nr.21 din 1 martie 
2013 cu privire la oamenii de creație  
(Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2013, nr.64-68, art. 201), cu 

Ministerul Finanțelor (DFÎCS) 
Se aduce în corespundere cu 
noțiunile și terminologia Legii 

Se susține. La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
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Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

Articolul 22. Raporturile uniunilor de 
creaţie cu Ministerul Culturii. Manifestările 
uniunilor de creaţie 

 (2) Manifestările artistice de nivel 
internaţional ale uniunilor de creaţie sînt parte a 
manifestărilor culturale prioritare ale statului şi 
sînt susţinute din mijloace alocate pentru aceste 
manifestări în limita fondurilor stabilite în buget.  

                                                                    
Anexa nr.2 

Articolul 3. Modul de plată a 
indemnizaţiei de merit 

(1) Ministerul Culturii va prevedea în 
bugetul propriu fondurile de la bugetul de stat 
destinate acordării indemnizaţiei de merit. 

modificările și completările ulterioare, 
se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 22, alineatul (2), 
sintagma „în limita fondurilor stabilite” 
se substituie prin „în limita alocaţiilor 
prevăzute”. 

 

 

 

2. La anexa nr.2, în articolul 3, alineatul 
(1), sintagma „fondurile de la bugetul 
de stat” se substituie prin „alocaţii”. 

 

finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Legea nr.52 din 3 aprilie 2014  cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

 

 

 

 
Articolul 16. Atribuţiile Avocatului 

Poporului 
Avocatul Poporului exercită următoarele 

atribuţii: 
a) recepţionează şi examinează cererile cu 

privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi remite, în termenele stabilite, 

Art.LXXI - Legea nr.52 din 3 aprilie 
2014  cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsmanul) (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2014, nr.110-114, 
art.278), cu modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
 
1. La articolul 16 după litera g) se 
introduce litera g1) cu următorul 
cuprins: 
“g1) organizează și implementează 
sistemul de management financiar și 
control intern și poartă răspundere 
managerială pentru administrarea 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 
Modificările se propun în temeiul 
articolului 21 din Legea finanțelor 
publice și responsabilitățiii 
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 
2014 pentru a evidenția 
responsabilitatea conducătorilor 
autorităților publice centrale pentru 
managementul finanțelor publice. 

 

Se susține. La data publicării 
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Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

răspunsuri în scris în privinţa cererilor depuse;  
b) prezintă autorităţilor şi/sau persoanelor 

responsabile propuneri şi recomandări privind 
repunerea în drepturi a persoanelor în privinţa 
cărora s-a constatat încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor omului; 

c) contribuie la soluţionarea pe cale 
amiabilă a conflictelor între autorităţile publice şi 
persoanele fizice; 

d) contribuie la perfecţionarea legislaţiei în 
domeniul drepturilor şi libertăţilor omului; 

e) prezintă propuneri şi recomandări de 
ratificare sau aderare la instrumentele 
internaţionale în domeniul drepturilor şi 
libertăţilor omului şi acordă suport metodologic 
pentru asigurarea implementării lor; 

f) sesizează Curtea Constituţională şi 
înaintează acţiuni în instanţele judecătoreşti, 
prezintă puncte de vedere la cererea Curţii 
Constituţionale; 

g) angajează salariaţi şi exercită dreptul de 
autoritate disciplinară în conformitate cu legea; 

h) promovează drepturile omului în 
societate; 

i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de 
lege. 

bugetului Oficiului și a patrimoniului 
public aflat în gestiune.” 

Articolul 37. Asigurarea financiară a 
Oficiului  

(1) Oficiul dispune de buget propriu, care 
face parte din bugetul de stat.  

(2) Costurile activităţii Oficiului la 
planificarea bugetului anual se estimează pentru 

2. Articolul 37 va avea următorul 
cuprins: 

”Art.37. Finanțarea Oficiului  

(1) Oficiul se finanţează de la bugetul 
de stat în limita alocaţiilor bugetare 
aprobate prin legea bugetară anuală. 

Ministerul Finanțelor (DFAP) 
Modificările se propun în temeiul 
art.1 alin.(2), art.21, 51, 52 și 
art.85 din Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr. 181 din 25 iulie 2014 și se 

Se susține. La data publicării 
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Denumirea legii, numărul şi conţinutul articolelor, 
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Autorul și argumentarea propunerilor 
de modificare şi completare, cu 

indicarea  articolului în temeiul căruia 
se înaintează propunerea  

 
Rezultatele examinării 

de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

cel puţin 2 ani ulteriori.  

(3) Bugetul anual al Oficiului se aprobă de 
Parlament, la propunerea Avocatului Poporului. 
Reducerea cheltuielilor aprobate ce ţin de 
activitatea Oficiului se admite numai prin 
hotărîre a Parlamentului. 

(4) Parlamentul remite Guvernului bugetul 
anual aprobat al Oficiului pentru includerea lui în 
proiectul legii bugetului de stat pentru anul 
bugetar respectiv. 

(5) Oficiul poate dispune şi de alte surse 
financiare neinterzise de lege.  

(2) Bugetul Oficiului se elaborează, se 
aprobă și se administrează conform 
principiilor, regulilor și procedurilor, 
stabilite de legislația în domeniul 
finanțelor publice și responsabilității 
bugetar-fiscale.” 

 

argumentează prin necesitatea 
unificării normelor legale vizînd 
aprobarea și administrarea 
bugetelor autorităților bugetare 
independente, precum şi alinierea 
la principiile, regulile şi 
procedurile generale de elaborare, 
aprobare și executare a bugetului. 

Totodată, în baza argumentărilor 
invocate în Hotărîrea 
Parlamentului nr.39 din 14 mai 
2010,  nu este justificată aprobarea 
repetată de către Parlament a 
bugetului, iniţial prin hotărîre şi 
ulterior ca parte integrantă a legii 
bugetare anuale. 

Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 
din 17 iulie 2014  

Articolul 79. Autonomia universitară 

 (4) În plan financiar, autonomia 
universitară se realizează prin:  

a) administrarea resurselor financiare prin 
conturi bancare, inclusiv a transferurilor de la 
bugetul de stat;  

 

Art.LXXII - Codul educaţiei al 
Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 
2014 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), se 
modifică și se completează după cum 
urmează: 

1. La articolul 79 alineatul (4) litera a), 
cuvîntul „transferurilor” se substituie cu 
„mijloacelor alocate”. 

Ministerul Finanțelor (DFÎCȘ) 
Modificările se argumentează prin 
necesitatea ajustării terminologiei 
la noua clasificație bugetară, 
potrivit căreia noţiunea de 
„transferuri” este aplicabilă doar în 
cazul operaţiunilor de transferuri 
bănești între bugetele componente 
al BPN. 

 

Se suține. La data publicării 

Articolul 140. Atribuţiile Ministerului 
Educaţiei 

(1) Ministerul Educaţiei are următoarele 
atribuţii: 

2. Articolul 140: 

 
La alineatul (1) litera j), cuvintele 
“elaborează planul strategic de 

Modificarea rezultă din necesitatea 
aducerii în concordanţă cu art. 21, 
alin. (1), litera d) şi h) din Legea 
finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale 

Se suține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

j) elaborează planul strategic de cheltuieli 
pentru sistemul naţional de educaţie şi cercetare 
în învăţămîntul superior, în colaborare cu 
autorităţile administraţiei publice centrale şi 
locale; 

 

cheltuieli” se substituie cu cuvintele  
“elaborează și publică strategia 
sectorială de cheltuieli pe termen 
mediu”, iar cuvintele “si cercetare in 
invataminutul superior” se substituie cu 
“si participa la elaborarea strategiei 
sectoriale de cheltuieli pentru domeniul 
cercetare în învățămîntul superior”. 

3. după litera j) se completează cu o 
literă nouă j1)  cu următorul cuprins: 

“j1) asigură repartizarea limitei 
sectoriale de cheltuieli în domeniul 
educaţiei pe bugetele componente ale 
bugetului public naţional şi pe autorităţi 
publice centrale, inclusiv estimează 
volumul transferurilor cu destinaţie 
specială de la bugetul de stat la bugetele 
locale;” 

nr.181 din 25 iulie 2014, care 
stabilește responsabilitatea 
autorităților publice centrale de 
specialitate pentru elaborarea și 
publicarea strategiilor sectoriale de 
cheltuieli. 
 

k) elaborează proiectul bugetului de stat 
pentru instituţiile de învăţămînt şi de cercetare 
subordonate; 

4. Litera k) va avea următorul cuprins: 
“k) elaborează propuneri la proiectul 
bugetului de stat, fundamentate pe 
programe, pentru instituţiile de 
învăţămînt şi de cercetare subordonate 
și prezintă rapoarte privind executarea 
bugetului, inclusiv privind performanța 
în cadrul programelor de cheltuieli din 
domeniul de competență, precum și 
participă la argumentarea și promovarea 
acestora;” 

Modificarea rezultă din necesitatea 
aducerii în concordanţă cu 
principiul performanței - art.11 și 
art. 21, alin. (1), litera e) şi f), 
art.51 și 52, precum și alineatul 73 
alin.(5) din Legea 181 din 
25.07.2014, care stabilește 
responsabilitatea autorităților 
publice centrale de specialitate 
pentru elaborarea propunerilor de 
buget pe programe, și prezentarea 
rapoartelor privind executarea 
bugetului și rapoartelor de 
performanță, precum și 

Se suține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

participarea la procesul de 
consultări și promovarea a acestora 
pe domeniul de competență. 

Legea finanțelor publice și 
responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 
iulie 2014 

 

 
Articolul 3. Noţiuni de bază 

finanţe publice – ansamblu al relaţiilor 
economice aferente formării şi administrării 
resurselor bugetelor componente ale bugetului 
public naţional, a datoriei publice şi a altor active 
publice; 

 

Art.LXXIII - Legea finanțelor publice 
și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014 (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, 
nr.223-230, art.519), se modifică și se 
completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, în noţiunea “finanţe 
publice” cuvintele “ a datoriei publice” 
se substituie cu “a datoriei de stat şi a 
datoriei unităţilor administrativ-
teritoriale”. 

 

Ministerul Finanțelor 
(DCGPBF) 

Ajustările rezultă din modificările 
aprobate în anul 2014 la unele acte 
legislative şi normative în vigoare, 
în special la Legea nr.419-XVI din 
22 decembrie 2006 privind datoria 
publică, garanţiile de stat şi 
recreditarea de stat, la Legea 
nr.397-XV din 16 octombrie 2003 
privind finanţele publice locale.  

Se susține. La data publicării 

Articolul 14. Obiectivele generale ale 
politicii bugetar-fiscale 

Obiectivele generale ale politicii bugetar-
fiscale sînt: 

b) asigurarea unui management eficient al 
datoriei de stat cu menţinerea acesteia la un nivel 
sustenabil pe termen mediu şi lung; 

 

 

 

2. La articolul 14 litera b), după 
cuvintele “un management eficient al 
datoriei de stat” se completează cu 
cuvintele “şi al datoriei unităţilor 
administrativ-teritoriale”. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 19. Rolul Guvernului  

În domeniul finanţelor publice, Guvernul 
are următoarele competenţe şi responsabilităţi de 
bază: 

3. La articolul 19: 

 

 

 

 Se susține. La data publicării 
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de către Ministerul 
Finanțelor 

Intrarea în vigoare a 
propunerilor  

a) exercită conducerea generală a activităţii 
executive în domeniul gestionării finanţelor 
publice, în conformitate cu principiile şi regulile 
stabilite de prezenta lege; 

b) asigură durabilitatea programului de 
guvernare şi a altor documente de politici din 
punct de vedere bugetar-fiscal; 

c) asigură administrarea datoriei de stat şi 
monitorizarea datoriei publice;  

 

 

 
 
la lit.b), cuvîntul „durabilitatea” 

se substituie cu „sustenabilitatea”; 

 
la lit.c), sintagma „datoriei 

publice” se substituie cu „datoriei 
sectorului public”. 

Articolul 20. Rolul Ministerului Finanţelor 
(1) Ministerul Finanţelor este autoritatea 

publică centrală în domeniul finanţelor publice şi 
are următoarele competenţe şi responsabilităţi de 
bază: 

e) examinează proiectele legilor anuale ale 
bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi 
sinteza consolidată a proiectelor bugetelor locale, 
precum şi determină transferurile interbugetare în 
conformitate cu legislaţia; 

j) administrează datoria de stat şi garanţiile 
de stat, precum şi monitorizează datoria publică; 

4. Articolul 20: 

 

 
 

la litera e), cuvintele „sinteza 
consolidată a proiectelor bugetelor 
locale” se substituie cu „sintezele 
consolidate ale proiectelor bugetelor 
locale de nivelul întîi şi al doilea”. 

 

la litera j), cuvîntul „datoria 
publică” se substituie cu „datoria 
sectorului public”. 

Sunt ajustări redacționale ce 
rezultă din modificările operate la 
Legea 397/2003 și la Legea 
419/2006. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 21. Rolul autorităţilor publice 
centrale 

(1) În domeniul finanţelor publice, 
autorităţile publice centrale au următoarele 

5. Articolul 21: 

 

 

 

Modificarea la litera d) este 
necesră pentru a evita confuzia 
între rolurile Ministerului 
Finanțelor și autorităților publice 
centrale cu privire la determinarea 

Se susține. La data publicării 
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Finanțelor 
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competenţe şi responsabilităţi de bază:  
d) asigură repartizarea limitei sectoriale de 

cheltuieli pe bugetele componente ale bugetului 
public naţional şi pe autorităţi publice centrale, în 
cadrul sectorului de care este responsabil, 
inclusiv determină transferurile cu destinaţie 
specială de la bugetul de stat la bugetele locale; 

 

la litera d) cuvintele “inclusiv 
determină transferurile cu destinaţie 
specială” se substituie cu „inclusiv 
estimează volumul transferurilor cu 
destinaţie specială”. 

 

transferurilor interbugetare. Deși 
toate categoriile de transferuri 
interbugetare se administrează de 
către Ministerul Finanțelor – 
acțiuni generale, rolul de a estima 
suma transferurilor cu destinație 
specială de la bugetul de stat la 
bugetele locale rămîne a fi 
responsabilitatea autorităților 
publice de specialitate. 

Articolul 28. Veniturile bugetare 

(1) Veniturile bugetare se formează din: 

a) impozite şi taxe; 

b) contribuţii de asigurări sociale de stat şi 
prime de asigurări obligatorii de asistenţă 
medicală; 

c) granturi pentru susţinerea bugetului şi 
pentru proiectele finanţate din surse externe; 

d) alte venituri prevăzute de legislaţie. 

(2) Tipurile şi cotele impozitelor, taxelor şi 
altor venituri bugetare, modul de administrare a 
acestora, precum şi delimitarea lor între 
componentele bugetului public naţional se 
stabilesc şi se reglementează de Codul fiscal şi de 
alte acte legislative. 

6. Articolul 28 se completează cu 
alineatul (11) cu următorul conținut: 

“(11) Din punctul de vedere al sursei, 
veniturile bugetare se grupează în: 

(a) venituri generale, care înglobează 
toate încasările cu caracter general 
înregistrate direct în contul bugetelor 
componente ale bugetului public 
național; 

(b) venituri colectate de 
autoriățile/instituțiile bugetare, care 
cuprind încasările în contul instituțiilor 
bugetare şi granturile pentru proiectele 
finanţate din surse externe.” 

 

Deși art.42 și 43 reglementează 
sursele de finanțare a instituțiilor 
bugetare, precum și formarea și 
gestionarea veniturilor colectate, se 
consideră necesar de accentuat că 
din punctul de vedere al sursei, 
veniturile se grupează în venituri 
generale și venituri colectate de 
instituțiile bugetare. 

Se susține. La data publicării 

Secţiunea 3  
Datoria publică 

Articolul 39. Reglementări specifice 
datoriei publice  

7. La secţiunea 3 din cap.III, în titlu şi la 
articolul 39, în titlu şi în conţinut, 
sintagma „datoria publică” se substituie 
cu „datoria sectorului public” la cazul 

Sunt ajustări redacționale ce 
rezultă din modificările operate la 
Legea 419/2006. 

Se susține. La data publicării 
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Procedurile şi responsabilităţile privind 
formarea, aprobarea, administrarea şi raportarea 
datoriei de stat, datoriei unităţilor administrativ-
teritoriale, a întreprinderilor de stat/municipale şi 
a societăţilor comerciale cu capital integral sau 
majoritar public se stabilesc prin legislaţia care 
reglementează datoria publică, garanţiile de stat 
şi recreditarea de stat şi prin alte acte normative. 

 

respectiv. 

Articolul 43. Veniturile colectate de 
autorităţile/instituţiile bugetare 

 (3) Veniturile colectate de către 
autorităţile/instituţiile bugetare se utilizează, 
alături de veniturile generale şi sursele de 
finanţare, pe măsura încasării lor pentru 
finanţarea cheltuielilor aprobate în bugetele 
acestora, fără a fi condiţionate pentru anumite 
cheltuieli.  

8. La articolul 43 alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
 „(3) Veniturile colectate de către 
autorităţile/instituţiile bugetare se 
utilizează pe măsura încasării lor, de 
rînd cu resursele bugetare generale, 
pentru finanţarea cheltuielilor totale 
aprobate în bugetele acestora, fără a fi 
condiţionate pentru anumite cheltuieli.” 

Ajustare redacțională. Se susține. La data publicării 

Articolul 47. Calendarul bugetar 

(1) La nivel central, principalele activităţi 
şi termene-limită ale calendarului bugetar sînt: 

f) Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de 
Asigurări Sociale şi Compania Naţională de 
Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre 
auditare Curţii de Conturi rapoartele anuale 
privind executarea bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi fondurilor 
asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală – 
pînă la 15 aprilie a anului următor anului bugetar 
încheiat;  
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g) Curtea de Conturi efectuează auditul 
rapoartelor anuale privind executarea bugetului 
de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anul bugetar încheiat şi prezintă 
raportul de audit Guvernului – pînă la 1 iunie; 

h) Guvernul prezintă Parlamentului 
rapoartele anuale privind executarea bugetului de 
stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală pentru anul bugetar încheiat – pînă la 1 
iunie; 

i) Parlamentul aprobă rapoartele anuale 
privind executarea bugetului de stat, a bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru 
anul bugetar încheiat – pînă la 15 iulie. 

 

 
9. La articolul 47 alineatul (1) litera g), 
cuvîntul „Guvernului” se substituie cu 
cuvintele „Parlamentului şi 
Guvernului”. 

Modificarea se argumentează prin 
faptul, că Curtea de Conturi este 
instituție independentă de Guvern 
și raportează Parlamentului. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 48. Cadrul bugetar pe termen 
mediu  

 (6) Cadrul macrobugetar, exprimat în 
valoare nominală şi ca pondere în produsul intern 
brut, cuprinde: 

a) veniturile şi cheltuielile totale ale 
bugetului public naţional şi pe componentele 
acestuia; 

b) cheltuielile de personal ale bugetului 
public naţional şi pe componentele acestuia; 

c) soldul primar al bugetului public 
naţional; 

d) soldul bugetului public naţional şi al 

10. Articolul 48 alineatul (6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrul macrobugetar cuprinde 
indicatorii principali la nivel de  
buget public național, inclusiv pe 
componentele acestuia. 

Dat fiind că soldul datoriei este un 
indicator macrofinanciar 
important, care are impact asupra 
situației bugetare a țării, precum și 
ținînd cont de responsabilitatea MF 
de a monitoriza datoria sectorului 
public, care cuprinde și datoria 
UAT, contractată de APL în 

Se susține. La data publicării 
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componentelor acestuia; 
e) soldul datoriei de stat, inclusiv internă şi 

externă; 
f) soldul garanţiilor de stat. 

 

 
la litera e), după cuvintele “soldul 
datoriei de stat” se introduc cuvintele 
“şi a datoriei unităţilor administrativ-
teritoriale”. 
la litera f), cuvintele “ soldul garanțiilor 
de stat” se completează cu cuvintele “şi 
a unităţilor administrativ-teritoriale”. 

condițiile Legii 397/2003 privind 
finanțele publice locale și Legii 
419/2003 privind datoria sectorului 
public, recreditarea de stat și 
garanțiile de stat, se consideră 
necesar ca soldul datoriei UAT și a 
garanțiilor UAT de asemenea să fie 
incluse și reflectate distinct în 
cadrul macrobugetar pe termen 
mediu. 

Articolul 52. Examinarea şi consultarea 
propunerilor/proiectelor de bugete 

(1) Propunerile de buget ale autorităţilor 
publice centrale, proiectul bugetului asigurărilor 
sociale de stat, proiectul fondurilor asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală şi sinteza 
proiectelor bugetelor locale se examinează de 
către Ministerul Finanţelor. 

11. La articolul 52 alineatul (1), 
cuvintele „sinteza consolidată a 
proiectelor bugetelor locale” se 
substituie cu „sintezele consolidate ale 
proiectelor bugetelor locale de nivelul 
întîi şi al doilea”. 

Ajustare redacțională, care 
concretizează că sinteza 
consolidată cuprinde bugetele 
locale de nivelul întîi și doi. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 53. Legile bugetare anuale  
 (1) Ministerul Finanţelor, autorităţile 

publice centrale în domeniul protecţiei sociale şi 
în domeniul ocrotirii sănătăţii elaborează, 
corespunzător, proiectele legii anuale a bugetului 
de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală şi le prezintă Guvernului spre 
examinare în termenul prevăzut de calendarul 
bugetar. 

(2) Legile bugetare anuale conţin prevederi 
generale privind aprobarea indicatorilor 
principali ai bugetelor corespunzătoare şi 
reglementări specifice anului bugetar respectiv, 
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precum şi anexe. 
(3) Anexele la legea bugetului de stat 

cuprind: 
a) indicatorii generali şi sursele de 

finanţare ale bugetului de stat; 
b) componenţa veniturilor bugetului de 

stat; 
c) bugetele autorităţilor publice centrale; 
 
 

d) transferurile către bugetele locale, 
inclusiv investiţiile capitale; 

e) alte date relevante. 
(4) Anexele la legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat cuprind: 
a) sinteza bugetului asigurărilor sociale de 

stat; 
b) programele de cheltuieli ale bugetului 

asigurărilor sociale de stat; 
c) alte date relevante. 
(5) Anexele la legea fondurilor asigurării 

obligatorii de asistenţă medicală cuprind: 
a) sinteza fondurilor asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală; 
b) programele de cheltuieli ale fondurilor 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală; 
c) alte date relevante. 
(6) Nota informativă la proiectul legii 

bugetare anuale cuprinde informaţii de 
fundamentare a proiectului de buget, inclusiv 
performanţa în cadrul programelor incluse în 
buget, factorii care au influenţat alocarea 
resurselor, precum şi explicaţii privind 

 

 

 

 

12. La articolul 53 alineatul (3): 

Litera c) va avea următorul cuprins: 
“c) limitele de alocații bugetare ale 
autorităților publice centrale;  

La litera d), cuvintele „inclusiv 
investiţiile capitale” se exclud.  

 

 

 

 

 

Noțiunea de buget este mai largă 
incluzînd venituri, cheltuieli, sold 
bugetar, surse de finanțare. 

Modificarea se argumentează prin 
faptul, că investițiile capitale ca și 
alte cheltuieli către bugetele locale 
se efectuează prin intermediul 
transferurilor interbugetare și nu se 
consideră necesar de specificat 
concret investițiile capitale, aceasta 
fiind de prisos. 

 

 

 

 

 

Se susține. 

 
 
Se susține. 

 

 

 

 

 

La data publicării 

 
 
La data publicării 
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eventualele abateri de la limitele de cheltuieli 
aprobate în cadrul bugetar pe termen mediu. 
Informaţia prezentată în nota informativă la 
proiectul de buget reflectă rezultatele ultimilor 
doi ani bugetari, rezultatele estimate pentru anul 
bugetar curent, indicatorii planificaţi pentru anul 
bugetar viitor şi estimările pentru cel puţin doi 
ani ulteriori. 

(7) Bugetele se prezintă spre aprobare 
conform clasificaţiei organizaţionale şi 
clasificaţiei programelor, precum şi conform 
clasificaţiei economice pentru asigurarea 
controlului anumitor indicatori bugetari din 
partea Parlamentului.  

(8) Guvernul examinează şi aprobă 
proiectele legilor bugetare anuale şi le prezintă 
Parlamentului în termenul prevăzut de calendarul 
bugetar. 

Articolul 55. Deciziile bugetare anuale 
(1) Autorităţile executive locale elaborează 

proiectele de decizii bugetare anuale în 
conformitate cu reglementările specifice stabilite 
prin Legea privind finanţele publice locale şi le 
prezintă spre aprobare consiliilor locale 
corespunzătoare în termenul prevăzut de 
calendarul bugetar. 

(2) Formatul de prezentare a deciziilor 
bugetare anuale este similar formatului de 
prezentare a legii bugetului de stat pe anul 
respectiv, prevăzut la art.53 alin.(6) şi (7). 

(3) La aprobarea bugetelor locale 
autorităţile administraţiei publice locale de toate 
nivelurile sînt obligate să respecte limitele de 

13. La articolul 55 alineatul (2), 
cuvintele “alin.(6) și (7)” se exclud. 

Alineatele (6) și (7) din art.53 
reglementează preponderent 
formatul notei informative la 
proiectul bugetului. Modificarea în 
cauză va permite ca APL să se 
ghideze și de conținutul legii 
bugetare anuale, inclusiv de 
structura anexelor.   

Se susține. La data publicării 
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transferuri interbugetare. 
(4) Consiliile locale examinează şi adoptă 

deciziile bugetare anuale în termenul prevăzut de 
calendarul bugetar. 

(5) În termen de 30 de zile de la data 
publicării legii bugetului de stat pe anul 
respectiv, autorităţile administraţiei publice 
locale de toate nivelurile aduc bugetele aprobate 
corespunzătoare în concordanţă cu prevederile 
legii menţionate.  

(6) În caz de nerespectare a prevederilor 
alin.(5), efectuarea transferurilor cu destinaţie 
generală la bugetele locale respective se suspendă 
pînă la efectuarea ajustărilor corespunzătoare. 

Art.68. Plăţile în baza documentelor executorii 

 

(1) Documentele executorii privind dezafectarea 
incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul 
bugetelor componente ale bugetului public 
naţional, precum şi din contul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare, se prezintă 
obligatoriu de către creditor direct 
administratorilor de bugete şi/sau, după caz, 
autorităţilor/instituţiilor bugetare respective doar 
după rămînerea irevocabilă a hotărîrii 
judecătoreşti. 

(2) În cazul neexecutării documentului 
executoriu emis în baza unei hotărîri 
judecătoreşti irevocabile în termen de 6 luni de la 
data prezentării acestuia, creditorul poate solicita 
executorului judecătoresc iniţierea executării 

14. Articolul 68 va avea următorul 
cuprins: 

“Art.68. Plăţile în baza documentelor 
executorii 

(1) Documentele executorii privind 
încasarea/restituirea mijloacelor băneşti 
din contul bugetelor componente ale 
bugetului public naţional, precum şi din 
contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, 
se prezintă obligatoriu de către creditor 
direct administratorilor de bugete şi/sau, 
după caz, autorităţilor/instituţiilor 
bugetare respective, doar după 
rămînerea irevocabilă a hotărîrii 
judecătoreşti, cu anexarea datelor 
bancare necesare în vederea efectuării 
transferului. În cazul prezentării din 
oficiu de către instanţa de judecată a 

Ministerul Finanțelor (Direcția 
juridică) 
Propunerea dată se argumentează 
prin faptul, că executarea 
documentelor executorii privind 
încasarea/restituirea mijloacelor 
băneşti din contul bugetelor 
componente ale bugetului public 
naţional, precum şi din contul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare 
nu necesită eforturi considerabile 
din partea executorului 
judecătoresc - în situația în care 
acest document este executat în 
mod benevol de către debitor. Or, 
executarea silită a unor asemenea 
documente executorii constă în 
întocmirea de către executorul 

Se susține. La 1 ianuarie 2016 
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silite, conform procedurii stabilite de Codul de 
executare. 

(3) Plăţile pentru executarea silită a sumelor 
adjudecate conform documentelor executorii se 
efectuează în limita bugetului aprobat al 
autorităţii/ instituţiei bugetare. 

(4) Suma plăţilor pentru executare silită nu poate 
depăşi 20 la sută din bugetul aprobat al 
autorităţii/instituţiei bugetare pe anul respectiv. 

(5) Pentru documentele executorii care au 
parvenit prin intermediul executorului 
judecătoresc cu încălcarea procedurii stabilite la 
alin.(1) al prezentului articol, debitorul va fi 
scutit de plata onorariului şi a altor cheltuieli de 
executare prevăzute la art.36–41 din Codul de 
executare. 

 
 

documentului executoriu, creditorul 
prezintă doar datele bancare. 

(2) Procedura de executare silită a 
documentelor executorii privind 
încasarea/restituirea mijloacelor băneşti 
din contul bugetelor componente ale 
bugetului public naţional, precum şi din 
contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, 
emise în baza hotărîrilor judecătoreşti 
irevocabile, poate fi inițiată după 6 luni 
de la data prezentării acestora și/sau a 
datelor bancare administratorului de 
buget respectiv. 

(3) Actele de executare silită ale 
executorului judecătoresc se prezintă 
însoțite în mod obligatoriu 
de documentul executoriu în original şi 
dovada expirării termenului prevăzut la 
alin. (2) din prezentul articol.   

 (4) Suma plăţilor pentru executare silită 
nu poate depăşi 20 la sută din bugetul 
aprobat al autorităţii/instituţiei bugetare 
pe anul respectiv. 

(5) Ordinul incaso se execută în decurs 
de 10 zile din momentul recepţionării.  

(6) Onorariul executorului judecătoresc 
pentru executarea silită a documentului 
executoriu va fi calculat în conformitate 
cu Codul de executare, dar nu va depăşi 
5 000 lei.  

judecătoresc doar a ordinului 
incaso și prezentarea acestuia spre 
executare trezoreriei, la care se 
deservește debitorul. Totodată, este 
important de subliniat și faptul că 
modificările propuse vor avea ca 
efect evitarea achitării unor 
onorarii exagerate în beneficiul 
executorilor judecătorești în raport 
cu volumul acțiunilor, care se 
întreprind în vederea executării 
silite a unor asemenea documente 
executorii. Cu titlu de exemplu, 
menționăm că pentru executarea 
silită a unui document executoriu 
privind încasarea din contul 
Centrului pentru Copii și Tineret a 
datoriei, care a avut loc prin 
întocmirea unui simplu ordin 
incaso, executorul judecătoresc a 
ridicat un onorariu în sumă de circa 
500 mii lei.    

Astfel, propunerile date au ca scop 
îmbunătățirea cadrului legal 
privind procedura de executare a 
documentelor executorii privind 
încasarea/restituirea mijloacelor 
băneşti din contul bugetelor 
componente ale bugetului public 
naţional, precum şi din contul 
autorităţilor/instituţiilor bugetare.  
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(7) Pentru documentele executorii, 
înaintate spre executare prin intermediul 
executorului judecătoresc cu încălcarea 
procedurii stabilite la alin.(1), și 
executate în termen de 6 luni de la 
prezentare, nu se calculează și nu se 
achită onorariu şi alte cheltuieli de 
executare. 

(8) Actele de executare silită ale 
executorului judecătoresc care nu 
corespund prevederilor legale în 
vigoare, și/sau nu sunt însoțite de actele 
stabilite de prezentul articol,  se restituie 
fără executare.” 

 Articolul 76. Responsabilitatea pentru 
monitoringul financiar  

(1) Monitoringul financiar al activităţii 
autorităţilor publice la autogestiune, a 
întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat se 
efectuează de către Ministerul Finanţelor. 

(2) Organele centrale de specialitate ale 
administraţiei publice şi alte autorităţi 
administrative monitorizează activitatea 
instituţiilor publice la autogestiune, a 
întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, care 
activează în domeniul de competenţă al acestora 
şi prezintă informaţiile respective Ministerului 
Finanţelor. 

(3) Monitoringul financiar al activităţii 
instituţiilor publice la autogestiune, a 

15. Articolul 76: 

 

 

 
 
la alineatul (2), cuvintele 

„Ministerului Finanţelor” se substituie 
cu „autorităţii administraţiei publice 
centrale responsabile de administrarea şi 
deetatizarea patrimoniului public”; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ajustările se propun în vederea 
aducerii în concordanță cu 
prevederile art.21 din Legea 121 
din 4 mai 2007 privind 
administrarea și deetatizarea 
proprietății publice. 

 

 

 

 
 
Se susține. 

 

 

 

 

La data publicării 
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întreprinderilor municipale şi a societăţilor 
comerciale în care autorităţile administraţiei 
publice locale au calitatea de fondator sau deţin 
cota majoritară în capitalul social se efectuează 
de către autorităţile administraţiei publice locale. 

(4) Procedurile şi cerinţele specifice 
privind efectuarea monitoringului financiar se 
elaborează de către Ministerul Finanţelor, în 
comun cu organul abilitat cu administrarea şi 
deetatizarea patrimoniului public, şi se aprobă de 
Guvern. 

(5) Rezultatele monitoringului financiar se 
prezintă autorităţii administraţiei publice centrale 
responsabile de administrarea patrimoniului 
public şi se iau în considerare în procesul de 
luare a deciziilor privind administrarea şi 
deetatizarea patrimoniului public. 

 

 

 

 

 

 

 

la alineatul (5), cuvintele 
„autorităţii administraţiei publice 
centrale responsabile de administrarea 
patrimoniului public” se completează cu 
cuvintele „şi Guvernului”. 

Articolul 78. Inspectarea financiară 

 (2) În cadrul inspectărilor financiare este 
verificată activitatea economico-financiară, 
inclusiv prin investigări operative şi analize 
documentare efectuate în baza informaţiilor 
privind eventuale încălcări ale legislaţiei sau 
fraude în gestionarea şi utilizarea resurselor 
bugetare, în administrarea patrimoniului public, 
raportarea datoriei publice, disciplina preţurilor şi 
tarifelor reglementate de stat, în calcularea 
profitului net al întreprinderilor de 
stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu 
cota de participare a statului, precum şi a 
dividendelor şi a defalcărilor la buget a unei părţi 
a profitului net al acestora. 

16. Articolul 78: 

la alin.(2), sintagma „datoriei 
publice” se substituie cu „datoriei 
sectorului public”. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Se aduce în concordanță cu noua 
noțiune a datoriei publice, 
prevăzută de modificările la Legea 
419/2006. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se susține. La data publicării 
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(5) Autorităţile/instituţiile publice la 
autogestiune şi autorităţile bugetare independente 
pot fi supuse inspectării financiare doar la 
solicitarea organelor de drept sau a 
Parlamentului. 

la alineatul (5), cuvintele „autorităţile 
bugetare independente” se substituie cu 
„autorităţile bugetare responsabile 
exclusiv faţă de Parlament”. 

Se aduce în corespundere cu 
noțiunile și terminologia Legii 
finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale 
nr.181 din 25 iulie 2014. 

Se susține. La data publicării 

Articolul 80. Restricţii şi penalităţi 
(3) Se interzice dezafectarea de la buget a 

mijloacelor pentru acordare de împrumuturi 
persoanelor fizice şi juridice. Excepţie fac 
resursele recreditate în condiţiile Legii cu privire 
la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea 
de stat, precum şi cele destinate acordării de 
credite fără dobîndă concurenţilor electorali. 

17. La articolul 80 alineatul (3), 
sintagma „datoria publică” se substituie 
cu „datoria sectorului public”. 

Se aduce în concordanță cu noua 
noțiune a datoriei publice, 
prevăzută de modificările la Legea 
419/2006. 
 

Se susține. La data publicării 

     

     

     

 


