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PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru completarea Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind achizițiile publice
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. – La articolul 4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, 197-205
art.402) cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se
completează cu litera u) cu următorul cuprins:
„u) contractelor care au ca obiect achiziţia de bunuri din rezervele
materiale de stat şi de mobilizare”.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Andrian CANDU

Notă informativă
la proiectul Legii pentru completarea Legii nr.131 din 03 iulie 2015 privind
achizițiile publice
1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite.
Acest proiect de Lege prevede o completare la Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind
achizițiile publice, care presupune îmbunătățirea procesului împrospătării (înlocuirii)
stocurilor de bunuri materiale din rezervele de stat și de mobilizare, care se
actualizează periodic, conform cerințelor prevăzute la articolul 8 din Legea nr. 589XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat și de mobilizare, prin
desfăşurarea de activităţi comerciale în vederea realizării acumulării, preschimbării
sortimentale, împrospătării şi valorificării bunurilor. În domeniul rezervelor
menționate, evident, această obligațiune este una importantă din toate atribuțiile
complexe, exprimate prin administrarea, coordonarea activităților și exercitarea
controlului în acest domeniu, precum și asigurarea constituirii, reîntregirii stocurilor de
bunuri din rezervele materiale ale statului pentru intervenţiile operative de asigurare a
securităţii economiei naţionale şi protecţiei populaţiei republicii în situaţii excepţionale,
conform deciziilor Guvernului.
În acest sens, Agenţia, asigură împrospătarea şi înlocuirea rezervelor materiale ale
statului cu bunuri materiale noi prin eliberarea bunurilor materiale din rezervele
materiale ale statului pentru lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale ce au avut
loc pe parcursul ultimilor ani şi unor intervenţii operative la asigurarea funcţionării
stabile a economiei naţionale, conform hotărârilor şi deciziilor Guvernului Republicii
Moldova.
Totodată, aceste măsuri nu dau rezultate scontate și nu asigură integral împrospătarea
(înlocuirea) bunurilor, ceia ce ar putea crea probleme cu consecințe imprevizibile, în
situaţiile cînd aceasta nu se pot comercializa din lipsa interesului comercial și a lipsei
de cerere pe piaţă, fiind moral şi fizic învechite, precum şi a căror păstrare peste limita
termenului de consum, vor conduce la cheltuieli suplimentare sau prejudicii, aferente
rezervelor materiale ale statului.
O alternativă privind împrospătarea (înlocuirea) bunurilor materiale din rezervele
materiale ale statului ar fi eliberarea acestora entităților publice din domeniile sănătăţii,
agriculturii, afacerilor interne, apărării, justiţiei şi altele. Pe parcursul ultimilor ani
acești beneficiari au manifestat interes în vederea procurării unor bunuri din rezervele
materiale ale statului la preţuri avantajoase, mai mici comparativ cu preţurile de pe
piaţa internă, care nu includ taxa pe valoare adăugată.
O problemă aparte este imposibilitatea împrospătării (înlocuirii) bunurilor materiale
cu profil medical și comercializării celor deblocate supranormă din rezervele de
mobilizare, păstrate pentru sistemul sănătății din republică, deoarece mecanismul
existent de împrospătare a bunurilor materiale cu profil medical din rezervele de
mobilizare a devenit imposibil. În prezent, restricțiile impuse de Centrul pentru
Achiziții Publice Centralizate în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei

Sociale ne permit participarea în procedurile de achiziții, numai în calitate de autoritate
contractantă (achiziționarea pentru completarea stocurilor), dar nu și de furnizor.
2. Principalele prevederi ale proiectului.
Proiectul de Lege prevede o completare la Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind
achizițiile publice, care va asigura o continuitate (alternativă) în soluţionarea problemei
privind împrospătarea şi înlocuirea
rezervelor materiale ale statului cu bunuri
materiale noi, prin legalizarea achiziţionării de către instituţiile de stat a bunurilor
materiale deblocate din rezervele materiale ale statului şi care urmează a fi
împrospătate(înlocuite).
Important de menţionat, că pînă în anul 2015 aceste bunuri au putut fi achiziţionate de
către
instituţiile de stat din rezervele materiale de stat şi de mobilizare, conform
prevederilor Legii privind achiziţiile publice nr. 96 din 13.04.2007 (art.4, lit.j), care a
fost substituită cu Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 3 iulie 2015, fiind
excluse aceste prevederi din articolul 4. În temeiul acestei Legi, eliberarea bunurilor
din rezervele materiale ale statului se efectuau la preţuri avantajoase, fără TVA, mai
mici comparativ cu preţurile de pe piaţa internă și de import-export, fapt ce diminua
cheltuielile instituţiilor de stat şi, respectiv, a cheltuielile din bugetul de stat.
Astfel, efectuarea modificării solicitate va exclude aplicarea prevederilor Legii
nominalizate asupra contractelor de achiziţionare a bunurilor din rezervele materiale
ale statului și va contribui la depăşirea situaţiei create privind soluţionarea problemei
împrospătării şi înlocuirii acestora.
3. Fundamentarea economico-financiară.
Împlementarea proiectului menționat nu va atrage cheltuieli suplimentare din bugetul
de stat.
Mai mult, în rezultatul achiziționării unor bunuri din rezervele materiale ale statului,
ar fi diminuate și cheltuielile instituţiilor de stat beneficiare, finanțate tot din bugetul de
stat.
4. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în
vigoare, actele normative care trebuie elaborate sau modificate.
Drept urmare a adoptării prezentului proiect nu va fi necesară modificarea şi
completarea altor acte normative.
5. Avizarea și coordonarea proiectului.
In scopul respectării prevederilor Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008
privind transparenţa în procesul decizional, proiectul de lege a fost plasat pe pagina
web a Agenției Rezerve Materiale (directoriul „Transparenţa decizională”,
compartimentul „Consultări publice”).
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