Anexa II Capitolul 3 Dreptul Companiilor, Contabilitate si Audit, Guvernanta Corporativa
No.

Denumirea actului UE

Termen de transpunere conform AA

Statut: transpus -1; transpus partial-0,5

Actul prin a fost transpus

2ani/ 01.09.2016

1

A fost adoptată de Parlament
‟Legea nr. 21 din 4 martie 2016
privind modificarea şi completarea
actelor legislative”.(prezenta Lege
completează Legea nr.220-XVI din 19
octombrie 2007privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individualicu art.
(341).)

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, MJ, CNPF

2ani/01.09.2016

0,5

parțial transpusă în Legea nr.1134-XIII
din 02.04.1997 privind societăţile pe
acţiuni.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, CNPF

3 ani/01.09.2017

0,5

parțial transpusă în Legea nr.1134-XIII
din 02.04.1997 privind societăţile pe
acţiuni.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, CNPF

Dreptul Societăţilor
Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de
1.
coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în
înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților
sau terților

Responsabil

2.

A doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea
echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al
doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce
privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului
acestora, astfel cum a fost modificată prin Directivele 92/101/CEE, 2006/68/CE și
2009/109/CE
3.

4.

A treia Directivă 78/855/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum
a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE

A șasea Directivă 82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind divizarea societăților comerciale pe acțiuni, astfel cum
a fost modificată prin Directivele 2007/63/CE și 2009/109/CE

3 ani/01.09.2017

0,5

parțial transpusă în Legea nr.1134-XIII
din 02.04.1997 privind societăţile pe
acţiuni.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii, CNPF

Poziţia UE

comentarii
A fost aprobată o nouă Directivă (UE)
2017/1132 din 14.06.2017 privind anumite
aspecte
ale
dreptului
societăţilor
comerciale. În acest sens, evidenţiem că în
baza concluziilor operaţionale ale Primei
Reuniuni a Subcomitetului RM-UE privind
cooperarea economică şi sectorială - grupa
II, s-a soliciatat extinderea termenelui cu 2
ani (pînă în decembrie 2019) a termenului
prvind adoptarea şi punerea în aplicare a
cadrului legislativ al Republiciui Moldova
privind dreptul societăţilor. Astefel este
2017/1132 din 14.06.2017 privind anumite
aspecte ale drerptului societăţilor
comerciale. În acest sens, în baza
concluziilor operaţionale ale Primei
Reuniuni a Subcomitetului RM-UE privind
cooperarea economică şi sectorială - grupa
II, s-a soliciatat extinderea termenelui cu 2
ani (pînă în decembrie 2019) a termenului
prvind adoptarea şi punerea în aplicare a
cadrului legislativ al Republiciui Moldova
privind dreptul societăţilor. Astefel este
necesar de a actualiza Anexa II din
Acordul de Asociere RM-UE, Capitolul 3
., din Titlul IV fiind substituite Directivele
vechi cu cele noi, şi de a prevedea un
termen - decembrie 2019. Proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997
privind societăţile pe acţiuni este elaborat
A fost aprobată o nouă Directiva (UE)
2017/1132 din 14.06.2017 privind anumite
aspecte ale drerptului societăţilor
comerciale. În acest sens, în baza
concluziilor operaţionale ale Primei
Reuniuni a Subcomitetului RM-UE privind
cooperarea economică şi sectorială - grupa
II, s-a soliciatat extinderea termenelui cu 2
ani (pînă în decembrie 2019) a termenului
prvind adoptarea şi punerea în aplicare a
cadrului legislativ al Republiciui Moldova
privind dreptul societăţilor. Astefel este
necesar de a actualiza Anexa II din
Acordul de Asociere RM-UE, Capitolul 3
., din Titlul IV fiind substituite Directivele
vechi cu cele noi, şi de a prevedea un
termen - decembrie 2019. Proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997
Realizată prima etapă de transpunere
1)Directiva este parțial transpusă în Legea
nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind
societăţile pe acţiuni prin Legea nr. 106
din 28 mai 2015privind modificarea și
completarea Legii nr.1134/1997
2) În cadrul ședinței GL din 16.03.2016 a
fost agreatTabelul de concordanță pentru
Directiva 77/91/CEE în baza căruia
urmează a fi ajustată legislația în vigoare
cu directiva europeană.
Reuniunile GL constituit prin Ordinul nr.
152 din 02/10/2015 se desfășoară
periodic, la necesitate.

5.

A unsprezecea Directivă 89/666/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind publicitatea
sucursalelor înființate într-un stat membru de anumite forme de societăți comerciale care
intră sub incidența legislației unui alt stat
2 ani/01.09.2016

1

Proiectul Legii pentru modificarea și
completarea Legii nr. 220 – XVI din 19
octombrie 2007, a fost aprobat prin
HG nr. 328 din 23.03.2016. Adoptat în
Parlament prin Legea nr. 96 din
13.05.2016.

Ministerul Justitiei

Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 în
materie de drept al societăților comerciale privind societățile comerciale cu răspundere limitată
cu asociat unic

6.

3 ani/01.09.2017

7.

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind
ofertele publice de cumpărare

4 ani/01.09.2018

0,5

3 ani/01.09.2017

0

3 ani/01.09.2017

0,5

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind
auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate

3 ani/01.09.2017

0,5

3.

A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate

3 ani/01.09.2017

0

4.

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002
privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate
2 ani/01.09.2016

1

Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind
exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă

8.

Contabilitate şi Audit
1.

Legea privind piata de capital nr.171
din 11.07.2012 (MO nr.193-197/665
din 14.09.2012), detalizate in
Regulamentul privind ofertele publice
de cumpărare, aprobat prin Hotărîrea
CNPF 33/1 din 16.06.2015, publicat în
Monitorul Oficial nr.197-205/1346 din
31.07.2015.

În baza concluziilor operaţionale ale
Primei Reuniuni a Subcomitetului RM-UE
privind cooperarea economică şi sectorială grupa II, s-a soliciatat extinderea
termenelui cu 2 ani (pînă în
decemmbrie 2019) a termenului prvind
adoptarea şi punerea în aplicare a cadrlui
legislativ al Republiciui Moldova privind
dreptul societăţilor, avînd în vedere că au
f
d
l 2 Di i
i

Poziţia UE

comentarii

CNPF

CNPF

Legea contabilităţii şi raportării
financiare nr. 287 din 15.12.2017

A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54
alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți
comerciale
2.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

0

Reuniunile GL constituit prin Ordinul
nr. 152 din 02/10/2015 se desfășoară
periodic, la necesitate.
S-a decis solicitarea asistenței tehnice
în vederea elaborării unui tabel de
concordanță privind directiva
respectivă și cadrul legal național.

Notă: Legea 287/2017 transpune
Directiva 2013/34/UE
Legea privind auditul situațiilor
financiare nr. 271 din 15.12.2017

Ministerul Finanţelor

Ministerul Finanţelor
Ministerul Finanţelor

Hotărâre de Guvern nr. 238 din
29.02.2008 privind aplicare SIRF
(International Financial Reporting
Standards) pe teritoriul RM

Ministerul Finanţelor

TOTAL 12 Acte UE, dintre care 3 acte UE au fost transpuse deplin şi 6 transpuse partial.
Rata realizării - 25 %

No.
Dreptul muncii

Denumirea actului UE

Anexa III Capitolul 4 Ocuparea forţei de muncă, politica socială și egalitatea şanselor
Termen de transpunere conform AA
Statut: transpus -1; transpus partial-0,5
Actul prin a fost transpus

1

Directiva 91/533/CEE a Consiliului din 14 octombrie 1991 privind obligaţia angajatorului de a
informa lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă

4 ani / 01.09.2018

1

2

Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca
pe durată determinată, încheiat între CES, UCIPE și CEIP

4 ani / 01.09.2018

1

3

Directiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind acordul-cadru cu privire la
munca pe fracţiune de normă, încheiat de UCIPE, CEIP și CES - Anexa: Acord-cadru privind
munca pe fracţiune de normă

4 ani / 01.09.2018

1

4

Directiva 91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să
promoveze îmbunătăţirea securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care au
un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară

3 ani / 01.09.2017

1

Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016
pentru modificarea și completarea
Codului muncii al Republicii
Moldova nr. 154-XV din 28 martie
2003.
Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016
pentru modificarea și completarea
Codului muncii al Republicii
Moldova nr. 154-XV din 28 martie
2003.
Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016
transpusă prin Legea securității si
sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10
iulie 2008 şi regulamentele şi HG ce
derivă din aceasta

Responsabil

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

5

Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaţiilor statelor
membre cu privire la concedierile colective

Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor
membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de
întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi
Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire
a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană 7
Declaraţie comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei privind reprezentarea
lucrătorilor
Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind
8
anumite aspecte ale organizării timpului de lucru
Combaterea discriminării şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
6

1

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului
egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau rigine etnică

3 ani / 01.09.2017

0,5

A fost votată în prima lectură proiectul
Legii cu privire la modificare a Codului
Muncii nr.154-XV din 28 martie 2003
(art.42'1; 88, 185'1)

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

3 ani / 01.09.2017

1

Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

3 ani / 01.09.2017

1

Legea nr. 52 din 1 aprilie 2016

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

4 ani / 01.09.2018

0

4 ani / 01.09.2018

0,5

Legea nr 121 din 25.05.2012 cu privire
la asigurarea egalității creează cadrul
necesar aplicării Directivei
2000/43/CE precum și a Directivei
2000/78/CE. Totodată, MSMPS, este
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale
în proces de elaborare a Tabelului de
concordanță a Legilației naționale cu
Directiva 2000/43/CE și Directiva
2000/78/CE.
Legea nr 121 din 25.05.2012 cu privire
la asigurarea egalității creează cadrul
necesar aplicării Directivei
2000/43/CE precum și a Directivei
2000/78/CE. Totodată, MSMPS, este
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale
în proces de elaborare a Tabelului de
concordanță a Legilației naționale cu
Directiva 2000/43/CE și Directiva
2000/78/CE.

2

Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în
favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă și ocuparea forţei de
muncă

4 ani / 01.09.2018

0,5

3

Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind
punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse și al egalităţii de tratament între bărbaţi și
femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)

3 ani / 01.09.2017

1

anspusă prin Legea nr. 305 din 22.12.201

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

4

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii
de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri
şi servicii

3 ani / 01.09.2017

1

anspusă prin Legea nr. 305 din 22.12.20

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

5

Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri
pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii la locul de muncă în cazul
lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială
în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

3 ani / 01.09.2017

1

transpusă prin HG - 1408 din 27.12.201

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

4 ani / 01.09.2018

0

Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a
principiului egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în domeniul securităţii sociale
Sănătate şi securitate la locul de muncă
6

1

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri
pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii și sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă

3 ani / 01.09.2017

0

2

Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de
securitate și de sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/89/CEE]

3 ani / 01.09.2017

1

Transpusă prin HG 353 din 05.05.2010
cu privire la aprobarea cerințelor
minime de securitate și sănătate la
locul de muncă

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

3

Directiva 2009/104/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009
privind cerinţele minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a
echipamentului de lucru la locul de muncă [a doua directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE - Codificarea Directivei 89/655/CEE, după cum a fost
modificată prin Directivele 95/63/CE și 2001/45/CE]

3 ani / 01.09.2017

1

Transpusă prin HG 603 din 11.08.2011
privind cerințele minime de securitate
și sănătate pentru folosirea de către
lucrători a echipamentului de muncă
la locul de muncă

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

4

Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele minime de
securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de
protecţie la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 89/391/CEE]

7 ani / 01.09.2021

0

5

Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime de securitate și
sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile [a opta directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

7 ani / 01.09.20217

1

Transpus prin HG 80 din 09.02.2012
privind cerințele minime de securitate
și sănătate pentru șantierele
temporare sau mobil

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Proiectul naţional nu a preluat norma de la
articolul 1 alin (1) lit. (b) din Directiva
98/59/CE

6

Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de
muncă

7 ani / 01.09.2021

1

7

Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni
la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE a Consiliului]

7 ani / 01.09.2021

0

8

Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 septembrie 2000
privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici la locul
de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva
89/391/CEE]

7 ani / 01.09.2021

0

9

Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de securitate și
sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE]

7 ani / 01.09.2021

1

10

Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerinţele minime în domeniul
semnelor de securitate și/sau sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

7 ani / 01.09.2021

1

11

Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerinţele minime de
îmbunătăţire a protecţiei securităţii și sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a
unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

7 ani / 01.09.2021

0

12

13

7 ani / 01.09.2021
Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerinţele minime pentru
(16 ani Pentru locurile de muncă aflate deja în
îmbunătăţirea securităţii și protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă și
folosinţă la data intrării în vigoare a
în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din
prezentului acord, prevederile acestei directive
Directiva 89/391/CEE]
vor fi implementate )
10 ani / 01.09.2024
Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecţia sănătăţii și securităţii
(12 ani Pentru locurile de muncă aflate deja în
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă [a
folosinţă la data intrării în vigoare a
paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] prezentului acord, prevederile acestei directive
vor fi implementate)

14

Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1999 privind
cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii și securităţii lucrătorilor expuşi unui
potenţial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

15

Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 iunie 2002 privind
cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de agenţi fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

10 ani / 01.09.2024

Transpusă prin HG 244 din 08.04.2013
privind aprobarea Cerințelor minime
pentru protecția lucrătorilor împotriva
riscurilor legate de expunerea la
azbest la locul de muncă

A fost aprobată la 31.05.2016, HG
819 din 01.07.2016 de punere în
aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă
Transpusa prin HG 918 din 18
noiembrie 2013 Privind cerințele
minime pentru semnalizarea de
securitate și sănătate la locul de
muncă.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

0
0
0
0

0

1

HG 589 din 12.05.2016 privind
cerinţele minime de securitate şi
sănătate în muncă referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscurile
generate de agenţii fizici

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Transpusă prin HG 362 din 27.05.2014
cu privire la aprobarea Cerinţele
minime privind protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor pentru sănătatea
şi securitatea lor generate sau care
pot fi generate de expunerea la
zgomot, în special împotriva riscurilor
pentru auz.

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

16

Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 februarie 2003 privind
cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri
generate de agenţi fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în sensul articolului 16
alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

1

17

Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind
cerinţele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate
de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

0

18

Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind
cerinţele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri
generate de agenţii fizici (radiaţii optice artificiale) [a nouăsprezecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

0

19

Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerinţele minime de securitate
și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

0

20

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerinţele minime de securitate și
sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor

10 ani / 01.09.2024

0

21

Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerinţele minime de securitate și
sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și,
în special, de producere a unor afecţiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul
articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

10 ani / 01.09.2024

1

22

Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor limită cu caracter
orientativ prin aplicarea Directivei 80/1107/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici și biologici la locul de muncă
(91/322/CEE)

10 ani / 01.09.2024

0

10 ani / 01.09.2024

0

10 ani / 01.09.2024

0

10 ani / 01.09.2024

0

Directiva 2000/39/CE a Comisiei de stabilire a primei liste de valori limită orientative ale
expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecţia sănătăţii
și securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de
muncă
Directiva 2006/15/CE a Comisiei de stabilire a unei a doua liste de valori limită orientative de
24 expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a
Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE
Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de
25 valorilimită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului
și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei
Total 39 de acte UE, dintre care 18 au fost transpuse total, 3 - parţial
23

HG din 12.05.2016 nr. 584 privind
cerinţele minime de securitate în
muncă pentru manipularea manuală a
încărcăturilor ce reprezintă riscuri
pentru lucrători în special de
producere a afecţiuni dorsolombare

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecției Sociale

Rata realizării - 46,1 %

No. Denumirea actului UE
Siguranţa produselor
Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind
1 siguranţa generală a produselor

Termen de transpunere conform AA

2 ani / 01.09.2016

3 ani / 01.09.2017

2

4

Decizia 2009/251/CE a Comisiei din 17 martie 2009 prin care se solicită statelor membre să se
asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la
dispoziţie pe piaţă

Decizia 2006/502/CE a Comisiei din 11 mai 2006 prin care se solicită statelor membre să
adopte măsuri prin care să se asigure că doar brichetele care prezintă caracteristici de
siguranţă pentru copii sunt introduse pe piaţă și să interzică introducerea pe piaţă a
brichetelor fantezie

4 ani / 01.09.2018

1

Hotărîrea Guvernului nr.37 din
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
01.02.2016 cu privire la aprobarea
Reglementării tehnice privind punerea
la dispoziţie pe piaţă a brichetelor care
prezintă caracteristici de siguranţă
pentru copii şi interzicerea introducerii
pe piaţă a brichetelor fantezie

1

Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18
septembrie 2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind modul de
indicare a prețurilor produselor
oferite consumatorilor spre
comercializare. Intrarea deplină în
vigoare 1 ianuarie 2013.

1

Legea nr. 140 din 28 iulie 2011 pentru Ministerul Economiei şi Infrastructurii
modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea nr 105 din 13 martie
2003 privind protecția consumatorilor
ș.a.). Intrarea în vigoare – 1 ianurie
2012.

1 an / 01.09.2015

Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind
practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori și de
modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și
2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.
2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului („Directiva privind practicile comerciale
neloiale”)

Drept contractual

4 ani / 01.09.2018

Responsabil

Legea nr. 231 din 10.12.2015 pentru Ministerul Economiei şi Infrastructurii
modificarea şi completarea unor acte
legislative
transpusă prin HG nr. 1246 din
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
15.11.16 pentru aprobarea
Reglementării tehnice privind
imitaţiile de produse alimentare care
prezintă risc de a pune în pericol
sănătatea sau siguranţa
consumatorilor (Monitorul Oficial
nr.405-414/1355 din 25.11.2016)
MADRM
Proiect in curs de elaborare
Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Alte instituții subordonate

1

4 ani / 01.09.2018

Comercializare
Directiva 98/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 februarie 1988 privind
protecţia consumatorului prin indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor

2

1

1

Directiva 87/357/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind apropierea legislaţiilor statelor
membre referitoare la produsele care, nefiind ceea ce par a fi, pot pune în pericol sănătatea
sau siguranţa consumatorilor

3

Anexa IV Capitolul 5 Protecţia consumatorilor
Statut: transpus -1; transpus partial-0,5
Actul prin a fost transpus

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

Poziţia UE

comentarii

Poate fi transpus după adoptarea şI intrarea
în vigoare a Legii privind substanţele
chimice sau ca un amendament formulat
pînă la lectura II a proiectului de lege

Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind
anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanţiile conexe

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii

2

4
5

6

Proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea Ministerul Economiei şi Infrastructurii
Guvernului nr.710 din 03.06.2016.
A fost înregistrat în Parlament cu
nr.253 din 06.06.2016.
Votat în I-a lectură pe 15.07.2016, iar
în a II-a pe 22.07.2016. Legea nr. 187

1

Legea nr.256 din 09.12.2011 privind
clauzele abuzive în contractele
incheiate cu consumatorii. Legea in
vigoare – 24 mai 2012.Punerea în
aplicare: Legea nr.23 din 01.03.2012
pentru modificarea și completarea
unor acte legislative în vigoare din
01.06.2012

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

1

Legea nr.8 din 26.02.2016 privind
drepturile consumatorilor la
încheierea contractelor.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

1

Lege nr.6 din 26.02.2016 pentru
modificarea şi completarea Codului
Civil
Lege nr.200 din 28.07.2016 pentru
modificarea şi completarea unor acte
legislative

4 ani / 01.09.2018

1

3

1

4 ani / 01.09.2018

Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia
consumatorilor cu privire la contractele la distanţă
Directiva 85/577/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind protecţia consumatorilor în
cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru
călătorii, vacanţe și circuite
Directiva 2008/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind
protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind
dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu
drept de folosinţă pe termen lung, precum și la contractele de revânzare și de schimb

4 ani / 01.09.2018

3 ani / 01.09.2017

1
3 ani / 01.09.2017

Servicii financiare
Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 septembrie 2002
privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum și de modificare a
Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE

1

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

4 ani / 01.09.2018

Asigurarea respectării legii
Directiva 98/27/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind acţiunile
1 în încetare în ceea ce priveşte protecţia intereselor consumatorilor
Cooperarea în materie de protecţie a consumatorului (regulament)
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie
2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în
materie de
1 protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a
consumatorului”)

Ministerul Justiţiei,
Infrastructurii
Agenţia Turismului

Ministerul Economiei şi

1

Legea nr. 157 din 18 iulie 2014 privind Ministerul Economiei şi Infrastructurii
încheierea și executarea contractelor
la distanță privind serviciile financiare
de consum. Intrarea în vigoare – 18
februarie 2015.
Legea nr. 159 din 18 iulie 2014 pentru
completarea art. 344 din Codul
Contravențional.Intrarea în vigoare –
18 februarie 2015.

1

Legea nr. 202 din 12 iulie 2013 privind Ministerul Economiei şi Infrastructurii
contractele de credit pentru
consumatori. Intrarea în vigoare – 12
februarie 2013.

1

transpusă prin Legea nr.137 din 3 iulie Ministerul Economiei şi Infrastructurii
2015

0

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

4 ani / 01.09.2018

Credite de consum
Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind
contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului
1 (pentru armonizarea dispoziţiilor legislative, de reglementare şi administrative ale statelor
membre în materie de credite de consum)

Ministerul Economiei şi Infrastructurii

2 ani / 01.09.2016

4 ani / 01.09.2018

Legea 200/2016 transpune Directiva
2008/122

Proiectul legii transpune Regulamentul
2006/2004, Proiectul Legii pentru
modificarea și completarea unor acte
legislative a fost transmis Guvernului prin
demersul 12-3642 din 05.04.2018 pentru a
fi inclus într-o ședintă ulterioară de Guvern

4 ani / 01.09.2018

Total 16 acte UE, dintre care 13 transpuse total, 0 acte UE - transpus parţial
Rata realizării - 81,25 %

No. Denumirea actului UE
Impozitarea indirectă

Termen de transpunere conform AA

Anexa VI Capitolul 8 Fiscalitate
Actul prin a fost transpus

Statut: transpus -1; transpus partial-0,5

Responsabil

Poziţia UE

comentarii

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată. Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:
- Obiect și sferă de aplicare (titlul I, art. 1, art. 2 alin. (1) lit. (a), art. 2 alin. (1) lit. (c), art. 2 alin.
(1) lit. (d))
- Persoane impozabile (titlul III, art. 9 alin. (1), articolele 10-13)
- Operaţiuni taxabile (titlul IV, articolele 14-16, 18, 19, 24-30)

- Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, articolele 31-32)

- Locul operaţiunilor taxabile (titlul V, art. 36 alin. (1), articolele 38, 39, 43-49, 53-56, 58-61)

- Fapt generator și exigibilitatea TVA (titlul VI, art. 62-66, 70, 71)

5 ani / 01.09.2019

cu intrarea în vigoare

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
0,5
Ministerul Finanţelor
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

3 ani / 01.09.2017

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
Ministerul Finanţelor
0,5
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

cu intrarea în vigoare

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
Ministerul Finanţelor
0,5
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

cu intrarea în vigoare

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
Ministerul Finanţelor
0,5
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

1

- Bază de impozitare (titlul VII, art. 72-82, 85-92)

- Cote (titlul VIII, art. 93-99, 102, 103)
- Scutiri (titlul IX, art. 131-137, 143, 144, art. 146 alin. (1) lit. (a), (c), (d), (e), art. 146 alin.
(2),
art. 147, 148, art. 150 alin. (2), art. 151-161, 163)

5 ani / 01.09.2019

Ministerul Finanţelor

5 ani / 01.09.2019

Ministerul Finanţelor

3 ani / 01.09.2017

- Deduceri (titlul X, articolele 167-169, 173-192)

Ministerul Finanţelor

5 ani / 01.09.2019 (Pentru toate celelalte
deduceri, dispoziţiile din această directivă se
pun în aplicare.)

Ministerul Finanţelor
Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
0,5
Ministerul Finanţelor
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

- Obligaţiile persoanelor impozabile și ale anumitor persoane neimpozabile (titlul XI, articolele
193, 194, 198, 199, 201-208, 211, 212, art. 213 alin. (1), art. 214 alin. (1) lit. (a), art. 214 alin.
(2), articolele 215, 217-236, 238-242, 244, 246-248, 250-252, 255, 256, 260, 261, 271-273)

5 ani / 01.09.2019

Ministerul Finanţelor

Regimuri speciale (titlul XII, articolele 281-292, 295-344, 346-356)

5 ani / 01.09.2019

Ministerul Finanţelor

Dispoziţii diverse (titlul XIV, articolul 401)

2

Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoare
adăugată şi de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din ţări terţe
Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive:
- Punctul (3) Limitele cantitative

cu intrarea în vigoare

3 ani / 01.09.2017

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire la modificarea și completarea
unor acte legislative în partea ce ține de
politica fiscală și vamală (Cod fiscal nr.
1163-XIII din 24 aprilie 1997, Cod
Ministerul Finanţelor
0,5
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000,
Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM
de către persoanele fizice)

În contextul în care Republica Moldova nu
este membru al Uniunii Europene,
transpunerea articolului respectiv urmează
a fi efectuată pe parcurs. Concomitent,
art.401 din Directiva 2006/112/CE conţine
prevederi care nu constituie în mod
obligatoriu obiect al armonizării şi a căror
transpunere nu este necesară, în măsura în
care nu impun obligaţii legale.

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire
la
modificarea
și
completarea unor acte legislative în
partea ce ține de politica fiscală și
vamală (Cod fiscal nr. 1163-XIII
din 24 aprilie 1997, Cod vamal nr.
0,5
Ministerul Finanţelor
1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea
nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul
RM de către persoanele fizice)

Tutun

1

Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor
aplicate tutunului prelucrat (text codificat)

2 ani / 01.09.2016

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire
la
modificarea
și
completarea unor acte legislative în
partea ce ține de politica fiscală și
vamală (Cod fiscal nr. 1163-XIII
din 24 aprilie 1997, Cod vamal nr.
Ministerul Finanţelor
0,5
1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea
nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul
RM de către persoanele fizice)

Alcool

1

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 de armonizare a structurilor accizelor
asupra alcoolului și băuturilor alcoolice

3 ani / 01.09.2017

Energie
Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului
5 ani / 01.09.2019
1
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității
Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor
2 ani / 01.09.2016
2 și de abrogare a Directivei 92/12/CEE Se aplică următoarele prevederi ale acestei directive: Articolul 1 din directivă
- A treisprezecea directivă 86/560/CEE a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind
armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme
5 ani / 01.09.2019
3
de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe
teritoriul Comunităţii (86/560/CEE)
Total 7 acte UE, dintre care 5 au fost transpuse parţial, 2 au rămas încă netranspuse, în cazul unei, doar unele prevederi (parţial)
Rata realizării - 0 %

Legea nr. 288 din 15.12.2017 cu
privire
la
modificarea
și
completarea unor acte legislative în
partea ce ține de politica fiscală și
vamală (Cod fiscal nr. 1163-XIII
din 24 aprilie 1997, Cod vamal nr.
0,5
Ministerul Finanţelor
1149-XIV din 20 iulie 2000, Legea
nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu
privire la modul de introducere și
scoatere a bunurilor de pe teritoriul
RM de către persoanele fizice)

Ministerul Finanţelor
0,5

corespunde Codului Fiscal, cu exceptia
Ministerul Finanţelor
accizei la energie electrica

0

Ministerul Finanţelor

Armonizarea în partea ce ţine de rate,
urmează a fi finalizată pînă în 2025

