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În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii Moldova şi art. 

47 din Regulamentul Parlamentului, se prezintă spre examinare proiectul de lege 

privind schimbarea regimului vamal a mijloacelor de transport şi înregistrarea 

acestora. 

 
 

 

 

Anexă: 

1. Proiectul de lege 

2. Nota informativă 

 

 

Cu respect, 

 

Deputat în Parlament 

Valeriu  MUNTEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind schimbarea regimului vamal a mijloacelor de transport şi 

înregistrarea acestora. 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Articol 1. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al republicii Moldova 

nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 şi ale Legii cu privire la modul de întroducere şi 

scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice nr. 

1569-XV din 20 decembrie 2002, se permite persoanelor fizice rezidente şi celor 

nerezidente plasarea mijloacelor de transport auto, clasificate la poziţia tarifară 8702 

şi 8703 cu excepţia autovehicolelor de epocă şi autovehicolelor concepute pentru 

transport de maxim 20 de persoane, clasificate la poziţia 8702, în regim vamal de 

import, indiferent de termenul de exploatare a acestora, în cazul în care acestea au 

fost declarate prin acţiuni şi plasate, pe un termen de până la 90 de zile, în regimul 

vamal de admitere temporară, până la data de 05 aprilie 2011. 

Articolul 2. – Guvernul va asigura înregistrarea mijloacelor de transport 

prevăzute la art. 1 . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 
cu privire la proiectul de lege privind schimbarea regimului vamal a mijloacelor 

de transport şi înregistrarea acestora  
 
 

Odată cu întrarea în vigoare, la 4 aprilie 2011 a Legii nr.48/26.03.2011 pentru 
modificarea şi completarea  unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial 
nr.53, art.114 din 04.04.2011, a fost modificat cadrul legal privind introducerea 
mijloacelor de transport de către rezidenţi şi nerezidenţi.  

Astfel, persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce 
pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de 
exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe 
un termen de până la 90 de zile pe parcursul unui an calendaristic, în regimul vamal 
de admitere temporară.  

Prin urmare, cetăţeanul Republicii Moldova poate utiliza mijlocul de transport 
cu numere străine pe teritoriul Republicii doar pe termen de 90 de zile cumulativ, pe 
parcursul unui an - care începe să curgă de la momentul primei întrări în Republică. 
La expirarea termenului, mijlocul de transport urmează a fi scos din Republică.  

La importul autoturismelor (poziţia tarifară 870333) cu motor diesel cu 
capacitatea de peste 2500 cm3 - cota accizului, începînd cu 4 aprilie  2011 este 
stabilită de 3,5 Euro pentru fiecare cm3. 

Modificările recent adoptate înăspresc condiţiile de utilizare a mijloacelor de 
transport auto cu termenul de exploatare de peste 7 şi respectiv 10 ani, în Republica 
Moldova de către persoanele fizice, la plasarea acestora în regim vamal de admitere 
temporară. Majorarea cotei accizelor la plasarea mijloacelor de transport auto în 
regim vamal de import, la fel, fiind un obstacol pentru o mare parte a persoanelor 
fizice.  

Pentru a preveni nemulţumirea din partea unor categorii de subiecţi, care 
utilizează mijloace de transport cu numere străine pe teritoriul ţării, plasate în regim 
vamal de admitere temporară, se propune adoptarea unei norme de derogare, ce ar 
permite plasarea acestora în regim vamal de import. 

Norma dată se va aplica doar subiecţilor persoane fizice rezidente şi celor 
nerezidente cu mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 şi 8703, 
indiferent de termenul de exploatare a acestora, în regim vamal de import în cazul în 
care acestea au fost declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de până la 90 de 
zile, în regimul vamal de admitere temporară, până la data de 5 aprilie 2011.  

 
                     

 

 

 


