
Nota informativă 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998  

 
 

Numele iniţiatorului şi a autorului, precum şi a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

       

Proiectul de hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 

aprilie 1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală 

pentru efectuarea decontărilor în numerar este elaborat de către Ministerul Justiţiei, 

Direcţia profesii şi servicii juridice.  

 

Argumentarea necesităţii de reglementare 

 

Prezentul proiect a fost elaborat întru conformarea normelor legale în vigoare ce ţin de 

specificul activităţii de mediator, şi anume în vederea reglementării neechivoce şi clare 

a aspectelor financiar-fiscale în activitatea mediatorilor. 
 

Potrivit alin. (3) al art. 18 din Legea cu privire la mediere, activitatea de mediator nu 

este activitate de întreprinzător şi nu poate fi raportată la o astfel de activitate, fiind o 

activitate profesională liberă, similară activităţii avocaţilor, notarilor şi executorilor 

judecătoreşti. 

 

În Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru 

efectuarea decontărilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 

(Anexa nr. 5) este prevăzută Lista genurilor de activitate al căror specific permite 

efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control. 

În Lista respectivă nu au fost efectuate completările corespunzătoare impuse prin 

adoptarea Legii nr. 134-XVI din 14 iunie 2007 cu privire la mediere, în scopul de a 

introduce genul de activitate – „activitatea de mediator”, similar pct. 13 „Prestarea 

servicilui de către avocaţi”, pct. 13
1
 „Activitatea notarială” şi pct. 13

2
 „Activitatea 

executorului judecătoresc”, efectuate la implementarea legilor organice 

corespunzătoare. 

 

Ministerul Justiţiei propune completarea Anexei la Regulamentul cu privire la aplicarea 

maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor (Anexa nr. 5 la Hotărîrea 

Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998) cu un nou punct – pct. 13
3
, cu următorul 

cuprins: 

„13
3
. Activitatea de mediator”. 

 

Ca urmare a neoperării completării respective în Lista menţionată mai sus, neutilizarea  

maşinilor de casă şi de control în cadrul birourilor individuale şi asociate de mediator, 

prezintă o încălcare a legislaţiei fiscale, deşi legea stabileşte că activitatea de mediator 

nu este activitate de întreprinzător. 

  

  



Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ 

 

Obiectivul principal urmărit în urma adoptării prezentului proiect de hotărîre 

constituie excluderea neconcordanţei din Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 

1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru 

efectuarea decontărilor în numerar, în raport cu prevederile Legii nr. 134-XVI din 14 

iunie 2007 cu privire la mediere.  

 

Fundamentarea economico-financiară 

 

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.  

  

Rezultatele expertizei juridice 

 

Proiectul este compatibil cu prevederile actelor legislative şi normative care 

reglementează domeniul în cauză şi corespunde exigenţelor tehnicii legislative şi 

normative, regulilor limbajului şi expresiei juridice. 

 

Descrierea constatărilor expertizei anticorupţie 

 

În rezultatul efectuării expertizei anticorupţie a proiectului de faţă s-a constatat că 

proiectul nu conţine reglementări care pot favoriza corupţia. 

 

Respectarea transparenţei în procesul decizional 

 

Proiectul Hoătîrii Guvernului cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 474 

din 28 aprilie 1998 este plasat pe pagina web a Ministerului Justiţiei, compartimentul 

Transparenţa decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre 

examinare Guvernului. 

 

Coordonarea cu organele interesate 

 

Proiectul a fost remis pentru avizare organelor interesate, inclusiv  Ministerului 

Economiei, Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi 

Consiliului de mediere. Propunerile şi obiecţiile formulate au fost luate în 

consideraţie în măsura pertinenţei, fapt demonstrat în sinteza propunerilor şi 

obiecţiilor. 

 

 

   

 

Ministru               Oleg EFRIM 


