
LEGE 
pentru  modificarea şi completarea unor acte legislative 

 
 

           Parlamentul adoptă  prezenta lege organică. 
 

Art.I  La articolul 4 alineatul (1) punctul 15) din Legea taxei de stat           
nr.1216 –XII din 03 decembrie 1992  (republicată: Monitorul Oficial al Republici 
Moldova, 2004, nr.53-55, art. 302)”.cu modificările şi completările, cuvintele  
“Direcţia generală pentru  Rezerve Materiale  de pe lângă  Guvern” se substituie  
prin sintagma “Agenţia Rezerve Materiale”. 

 
Art.II Legea nr.589 –XIII din 22.09.1995 privind rezervele materiale  de 

stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republici Moldova 1996, nr.11-12 
art.114), cu  modificările şi completările ulterioare, se modifică  şi se completează  
după cum urmează:  

 
1.În tot cuprinsul legii: cuvintele „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii 

Publice şi Ajutoare Umanitare”  se  substituie prin sintagma  „Agenţia Rezerve 
Materiale”; cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin 
cuvintele  „Ministerul Economiei”, iar  cuvintele   „pe termen scurt”  se exclud. 

 
2. La articolul 1: 
- alineatul (2)  
lit. a)  şi b)  vor avea următorul cuprins:  
„a) organizarea fabricării producţiei pentru satisfacerea necesităţilor 

economiei ţării, ale Forţelor Armate şi ale populaţiei în situaţii excepţionale,  pe 
timp de asediu şi de război;  
          b) asigurarea bunei funcţionări a instituţiilor medicale existente şi celor 
înfiinţate pe timp de asediu şi de război;” 

- la literele e)  şi  f)  cuvântul „moderne” se substituie cu cuvintele „în 
masă”; 

- se completează cu lit. i) cu următorul conţinut:  
„ i) acordarea de ajutor umanitar”. 
 alineatul (3): 
  în subalineatul unu, cuvintele „în stoc ca rezerve” se substituie prin 

cuvintele „în calitate de rezerve”; 
- subalineatul cinci se completează în final cu cuvintele: „pentru o perioadă 

de pînă la  12 luni”. 
3. La articolul 6 în alineatul (2), cuvintele „arendă a suprafeţelor depozitare” 

se substituie  prin cuvintele „locaţiune a activelor neutilizate”. 
 
4. Articolul 9: 
- în alineatul (1), litera a) cuvintele „Ministerului Apărării, Ministerului 

Afacerilor Interne, autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţiei” se 



substituie prin cuvintele „Agenţiei şi, după competenţă, la propunerile Ministerului 
Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţilor administraţiei publice 
locale”;  

la alineatul (2), cuvintele „agentul economic beneficiar” se substituie prin 
cuvântul „beneficiarii” iar în final se completează cu cuvintele „cu excepţia 
cazurilor aprobate de Guvern”; 
  alineatul (3)  

la lit. a), după cuvintele  „structurii  sortimentale, efectuate de”  se introduce 
cuvântul „ Agenţie”, ; 

   la litera  b)  cuvintele  „de pînă la 3 luni”,  se exclud; 
 la litera  c) cifra „6” se substituie  prin  cifra  „12”; 
                                                                                                                      

            5. Articolul 10 alineatul (1): 
    La litera a), cuvintele   „conform planului de împrospătare” se substituie cu 

cuvintele „eliberate în condiţiile prevăzute la art.8, alineatul (2) lit.b),c) şi d)”; 
  litera c)  va avea următorul cuprins:  
„ c) veniturile activităţii economico-financiare auxiliare desfăşurate de 

Agenţie, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile subordonate”. 
 

 6. Articolul 11: 
în titlul articolului ,  cuvîntul „financiare” se exclude;   

 alineatul  unic devine alineatul (1) ; 
  articolul  se completează  cu alineatul  cu următorul cuprins:  

„(2) Prim-ministrul  poate dispune eliberarea imediată a bunurilor materiale  
din rezervele materiale ale statului  pentru   situaţiile  excepţionale cu consecinţe 
imprevizibile prevăzute la art.1 din alineatul (1) şi alineatul  (2),  urmând ca 
acestea sa fie  examinate în şedinţa Guvernului imediat următoare producerii 
evenimentului”; 
 

 7. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „cu acordul Guvernului, pot fi  
valorificate la preţuri reduse” se substituie prin cuvintele „pot fi valorificate la 
preţuri reduse, în modul stabilit de Guvern”. 

 
 8. La articolul 13: alineatul (1), cuvintele „agenţi economici” se substituie 

prin  cuvînmtul  „beneficiari”.             
 
 
 
 
 
 
Preşedintele       Parlamentului  
 


