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Nr. 01/1-06-41

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului,
În conformitate cu art. 73 din Constituţia Republicii Moldova și cu art. 47
din Regulamentul Parlamentului, înaintez Parlamentului spre examinare,
cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul Legii pentru completarea unor
acte legislative.

Igor DODON

Anexe: 1. Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative;
2. Nota informativă la proiectul de lege.

Domnului Andrian CANDU,
Președinte al Parlamentului

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. - Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302),
cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
la articolul 4 alineatul (7) litera g), după sintagma „pensionarii și invalizii ” se introduce textul: „pentru autentificarea testamentelor și eliberarea
certificatelor de moștenitor,”.
Art. II. - Legea cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii
notariale nr. 271-XV din 27 iunie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr. 141–145, art. 576), cu modificările și completările
ulterioare,
se completează după cum urmează:
la articolul 9 alineatul (1), după textul „pentru moştenitorii de clasa I
se stabileşte plata de 0,5% din valoarea moştenirii,” se introduce textul:
„dar nu mai mult de 1000 de lei,”.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative

Proiectul Legii pentru completarea unor acte legislative are drept scop
asigurarea unei continuități logice a măsurilor de menire socială. În special,
în condițiile legislației în vigoare, care reglementează raporturile juridice
succesorale, cetățenii sînt nevoiți să parcurgă un complex de etape însoțite de
taxe și tarife atît de stat, cît și private.
În același context, ținînd cont de faptul că beneficiari ai proiectului
urmează a fi pensionarii, invalizii, dar și moștenitorii de clasa I, au fost
înregistrate mai multe adresări prin care aceștia își exprimă profunda
nemulțumire față de procedura anevoioasă și birocratizată, inclusiv pe
dimensiunea achitării taxei de stat, care implică deplasări la sediile instituțiilor
bancare, amplasate deseori în alte localități, fapt ce atrage și cheltuieli de
deplasare. Totodată, partea economico-financiară este justificată de circumstanța
potrivit căreia deși salariul mediu pe economie a crescut cu 90% în perioada
2012-2017, rata inflației pentru aceeași perioadă constituie 100%, ceea ce denotă
scăderea capacităților economice. Or, faptul că rata inflației depășește cu 10%
creșterea salarială nu demonstrează nimic altceva decît sărăcirea populației.
Astfel, observăm că procedurile succesorale în partea ce ține de
formalismul achitării pentru serviciile statului sînt în contradicție cu interesele,
dar și posibilitățile reale ale pensionarilor, invalizilor și succesorilor de clasa I.
Mai mult ca atît, rudele în gradul cel mai apropiat defunctului au o
prioritate naturală în raport cu toate celelalte persoane cu vocație succesorală.
Astfel, taxarea succesorilor de gradul I merită a fi doar un formalism, iar prețul
nu poate fi decît unul simbolic. Or, moștenirea pe dimensiunea gradului I este
prin definiție o transmitere firească, prin geneză, a bunurilor defunctului.
Completarea art. 4 al Legii taxei de stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992
realizează extinderea cercului de beneficiari scutiți de taxa de stat pentru
procedurile succesorale (fie autentificarea testamentelor, fie eliberarea
certificatelor de succesiune).
Completarea art. 9 al Legii cu privire la metodologia calculării plăţii
pentru servicii notariale nr. 271-XV din 27 iunie 2003 asigură facilitarea
în contextul gradului apropiat de rudenie a succesorilor de gradul I.
Astfel, în calitate de novație legislativă se propune completarea art. 4
alin. (7) lit. g) al Legii taxei de stat cu textul: „pentru autentificarea
testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor” și respectiv completarea
art. 9 alin. (1) al Legii cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii
notariale cu textul: „dar nu mai mult de 1000 de lei, ”.
Pentru implementarea proiectului Legii pentru completarea unor acte
legislative nu sînt necesare cheltuieli suplimentare.

Проект
Перевод
ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ЗАКОН
о внесении дополнений в некоторые
законодательные акты
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – В Закон о государственной пошлине № 1216-XII от 3 декабря
1992 года (повторно опубликованный в Официальном мониторе
Республики Молдова, 2004 г., № 53-55, ст. 302), с последующими
изменениями и дополнениями, внести следующее дополнение:
пункт g) части (7) статьи 4 после слов «пенсионеры и инвалиды -»
дополнить словами «для удостоверения завещаний и выдачи свидетельства
о праве на наследство,».
Ст. II. – В Закон о порядке исчисления платы за нотариальные
услуги № 271-XV от 27 июня 2003 года (Официальный монитор
Республики Молдова, 2003 г., № 141-145, ст. 576), с последующими
изменениями и дополнениями, внести следующее дополнение:
часть (1) статьи 9 после слов «для наследников первой очереди
устанавливается в размере 0,5 процента от стоимости наследуемого
имущества,» дополнить словами «но не более 1000 леев,».
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

