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Proiect

PARLAMENTUL REPIJBLICII MOLI)OVA

LEGE
pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la
patenta de întreprinzător

Parlamentul adoptă prezenta lege organică

Articol unie. La art. 4, alin. (1') al Legii nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 cu
privire la patenta de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1 998,
nr. 72-73, art. 485,) cu modificările i completările ulterioare, sintagma „pînă la
data de 3 1 decembrie 20 1 8" se substituie cu sintagma „pînă la data de 3 1 decem
brie 2023".

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea art. 4 al Legii nr. 93-XIV
din 15 inlie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător

La Parlamentul Republicii Moldova sunt deseori înregistrate scrisori
de la cetăţenii Republicii Moldova, care se ocupă cu comerţul cu amînîntul
în baza patentei de întreprinzător, prin care acetia solicită abrogarea sau
cel puţin extinderea termenului intrării în vigoare a modifîcărilor operate la
Legea nr. 93-XIV din 1 5 iulie 1 998 cu privire la patenta de întreprinzător în
anul 20 1 7, care prevăd interzicerea desfăurării activităţii de comerţ cu
amănuntul în baza de patentă, începînd cu 1 ianuarie 20 1 9 i obligaţia de
deschidere a întreprinderilor individuale.
Actualmente, activitatea de comerţ în baza de patentă este practicată
de către locuitorii satelor i orae1or din Moldova, care la mijlocul anilor 90
al secolului trecut au rămas fără locuri de muncă urmare a privatizării i închiderii mai multor uzine i fabrici din ţară, cei care au rămas fără cote de
pămînt, urmare a privatizării

colhozurilor i sovhozurilor, precum i a
pămînturilor agricole. În această sferă activează i cei care au decis să
rămînă în ţară cu copii i părinţii săi vîrstnici, cei care în cele mai grele clipe ale vieţii nu au părăsit Patria i nu au mers după bunăstare i banul greu
peste hotarele republicii. Cei care urmare a vîrstei i a greutăţilor vieţii, au
devenit persoane cu disabilităţi. Cei care astăzi sunt în pragul pensiei i care puţin probabil au anse de a se angaja la un loc de muncă stabil în cazul
pierderii sursei de venit avute.
Este evident, că în cazul intrării în vigoare a noilor prevederi ai Legii
cu privire la patenta de întreprinzător, mulţi cetăţeni ai ţării noastre vor
pierde această sursă de venit. Procedura de înregistrare a întreprinderii in
dividuale este una costisitoare, aparatul de casă are un preţ de 4 000 lei,
suma pe care nu o au toţi cei care sunt impui să treacă la o altă formă de
organizare a activităţii de întreprinzător. În legătură cu migraţia masivă a

cetăţenilor din ţară, numărul oamenilor devine tot mai mic i mai mic, capacitatea de cumpărare este în permanentă scădere, iar veniturile modeste
pe care îi au posesorii de patentă sunt supuşi infłaţiei. Aici se mai adaugă i
creterea constantă a preţurilor la produse alimentare, la medicamente, la
servicii comunale. De asemenea, o parte din cetăţenii moldoveni procură
mărfuri i produse în ţara vecină Ucraina, unde din cauza cursului de
—

schimb toate acestea costă mai iefin. Într-o situaţie dificilă s-au pomenit în
deosebi vînzătorii de mărfuri mici i “second hand", preţul cărora este relatjvmic.
Astăzi, statul încasează venitul stabil de la deţinătorii de patentă. Tot
ei achită contribuţii de asigurări sociale i cele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală. Sunt plătite taxele lunare pentru patenta de întreprinzător i servicii ale centrelor de sănătate. Taxa pentru comerţul cu amănuntul
la tarabe este transferată în bugetul local al orau1ui sau satului corespunzător. În caz dacă comerţul în baza de patentă va fi interzis, o parte din deţinătorii actuali de patentă mai tineri totui vor căuta soarta mai bună în alte
ţări, o altă parte din aceste persoane nu va avea posibilitate de a deschide
întreprindei•ea individuală i va activa ilegal, ceilalţi vor rămîne fară sursa
de existenţă.
Deţinătorii de patentă solicită să i se ofere posibilitatea să-şi cîtige
venitul de existenţă în aa mod cum au racut-o pînă acum, deoarece sunt
persoanele ce dispun de resurse financiare limitate, dar ar dori să dezvolte o
afacere. Preocupările lor în acest sens sunt legate de lipsa cunotinţe1or în
domeniul contabilităţii, pe care acetia urmează să o efectueze de sine stă
tător, deoarece sunt în imposibilitatea de a achita salariul unui contabil pro
fesionist, de problemele tehnice ale aparatului de casă, care ar putea să se
defecteze afară în perioada de iarnă i ger sau de erori care ar putea exista
în procesul de evidenţă a vînzărilor, de amenzile ulterioare pentru erori in
voluntare, de nerealizarea stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea uI
terioară a pensiei.

Tentative de abrogare a dreptului de a desraura activitatea de comerţ
în baza de patentă au existat anterior, însă statul pînă acum avea o poziţie
fermă că patenta de întreprinzător este una din cele mai simple căi de des
faurare a activităţii legale i de obţinere a unui venit.
Proiectul de lege nominalizat nu necesită alocarea mijloacelor finan
ciare suplimentare de la bugetul de stat.
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