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Proiect  

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

H O T Ă R Î R E nr._______ 

din ____________________________________ 

Chișinău 

 

cu privire la aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și 

circulația alcoolului etilic și al producției alcoolice 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația 

alcoolului etilic și al producției alcoolice. 

 

 

Prim-ministru       Natalia GAVRILIȚĂ

        

 

Contrasemnează: 

Ministrul agriculturii și  

industriei alimentare     Viorel GHERCIU 

 

Ministrul justiției       Sergiu LITVINENCO 

 

 Ministrul economiei     Sergiu GAIBU 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

LEGE 

pentru modificarea Legii nr. 1100/2000 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

Art. I - Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului 

etilic și a producției alcoolice (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2010, nr. 98-99, art. 293), cu modificările ulterioare, se modifică după 

cum urmează: 

1. Articolul 1,  

la noțiunea „alcool etilic” textul „ /sau fără” se exclude; 

după noțiunea „alcool etilic” se completează cu alineatul: 

„Alcool etilic este: alcool etilic de origine agricolă rectificat; alcool etilic 

tehnic și alcool etilic denaturat.”; 

la noțiunea „producție alcoolică” textul „concentraţie de alcool etilic mai 

mare de 1,5” se substituie cu textul „concentrația alcoolică mai mare de 1,2”; 

la noțiunea „producători de producție alcoolică” cuvintele „de producție 

alcoolică” se exclud, iar după cuvintele „pentru fabricarea” se completează cu 

textul „alcoolului etilic,”;  

la noțiunea „circulația producției alcoolice” după cuvîntul „depozitarea” se 

completează cu textul „ , păstrarea” iar cuvîntul „vînzarea” se substituie cu 

cuvîntul „comercializarea”; 

la noțiunea „contor de evidență cu memorie fiscală” cuvintele „de origine 

agricolă rectificat” se exclud; 

la noțiunea „măsurător de volum de clasa I” cuvintele „de origine 

vitivinicolă brut” se exclud;  

noțiunile „alcool etilic potabil”, „ambalaj din materiale netradiționale”, 

„documentație tehnologică”, „marcă de calitate”, „sticlă returnabilă” și „dop cu 

dispersie” se exclud; 

se completează cu noțiunile: 

„alcool etilic de origine agricolă rectificat – alcool etilic, obţinut în urma 

rectificării alcoolului brut şi/sau a plămezilor fermentate din materii prime 

agricole de origine vegetală având concentraţia alcoolică de cel puţin 96% în 

volum; 

băutură slab alcoolică – producție alcoolică, având concentrație alcoolică 

de la 1,2 % în volum până la 7% în volum; 

băutură alcoolică cu un cuprins redus de alcool – producție alcoolică, 

având concentrație alcoolică de la 7% în volum până la 15% în volum; 

distilat de origine agricolă – produs, obținut prin distilarea, după 

fermentarea alcoolică, a materiei prime agricole de origine vegetală, care nu 

prezintă caracteristicile nici alcoolului etilic rectificat, dar nici cele ale unei 

băuturi alcoolice, dar care păstrează aroma și gustul materiei prime utilizate;”. 
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2. La Articolul 2, alineatul (3), litera b) cuvintele „consumului producției 

alcoolice” se substituie cu textul „întru prevenirea consumului dăunător și/sau 

abuziv al producției alcoolice”. 

3. Articolul 3, alineatul (1) după cuvintele „relațiile care apar” se 

completează cu textul „ , pe piața Republicii Moldova,”. 

4. Articolul 4,  

alineatul (1) 

se completează cu literele a1) și c1) cu următorul cuprins: 

„a1) să fabrice și/sau să comercializeze alcool etilic și producție alcoolice 

întrunind condițiile prevăzute în prezenta lege și în actele normative de punere în 

aplicare a acesteia”; 

c)1 să întocmească și să depună declarații de fabricare și/sau de circulație, 

în conformitate cu articolul 71 din prezenta lege;”; 

litera e) după cuvintele „cu excepția” se completează cu textul „băuturilor 

slab alcoolice,”; 

la litera i) cuvintele „ori să o livreze în alt mod” se exclud. 

5. Articolul 5,  

alineatul (2):  

litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) livrarea şi comercializarea cu amănuntul a alcoolului etilic în vrac 

şi/sau îmbuteliat;”; 

se completează cu literele a1), b1) și c1) cu următorul cuprins: 

„a)1 comercializarea cu amănuntul a producției alcoolice în vrac destinată 

consumului uman direct, cu excepția berii și băuturilor pe bază de bere; 

b)1 utilizarea, la fabricarea producției alcoolice, a alcoolului etilic fabricat 

din materie primă nealimentară; 

c)1 folosirea utilajului tehnologic și a spațiilor de producere pentru 

fabricarea producției nealimentare;”; 

literele e) se abrogă; 

litera g) va avea următorul cuprins: 

g) utilizarea ambalajelor din polietelentereftalat (PET) la îmbutelierea 

băuturilor alcoolice tari;”; 

litera h) cuvintele „berii și băuturilor pe bază de bere” se substituie cu 

textul „cazurilor prevăzute în Articolul 20, alineatul (2) din prezenta lege”; 

alineatul (3) va avea următorul cuprins: 

„(3) Circulația producției alcoolice ce nu corespunde cerințelor Capitolului 

6 din prezenta lege este interzisă.” 

alineatul (4) se abrogă. 

6. La Articolul 6:  

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Răspunderea pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și a 

actelor normative de punere în aplicare a acesteia în domeniul alcoolului etilic și 

a producției alcoolice fabricate și/sau puse în circulație pe teritoriul Republicii 

Moldova le revine agenților economici care le fabrică și/sau le pun în 

circulație.”; 
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alineatul (4) se abrogă.  

7. Se completează cu Articolul 61 cu următorul cuprins: 

„Articolul 61 Producția alcoolică cu indicație geografică, denumire de 

origine și specialitatea tradițională garantată  

 Organizarea producerii şi comercializării producției alcoolice cu indicație 

geografică, denumire de origine și specialitate tradițională garantată se 

efectuează conform unui act normativ, aprobat de către Guvern.”. 

8. Se completează cu Articolul 71 cu următorul cuprins: 

„Articolul 71. Declarațiile de fabricare și/sau de circulație a alcoolului 

etilic și a producției alcoolice 

(1) Agenții economici, ce activează în domeniul fabricării și/sau păstrării, 

comercializării angro a alcoolului etilic și a producţiei alcoolice sunt obligați, în 

baza evidenței computerizate, să întocmească și să depună declarația de  

fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic și declarația de  fabricare și/sau de 

circulație a producției alcoolice. 

(2) Agenții economici întocmesc și depun, în format electronic sau pe 

suport de hârtie, declarația de fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic și 

declarația de fabricare și/sau de circulație a producției alcoolice, până la data de 

15 ianuarie al fiecărui an, cu indicarea situației la 31 decembrie al anului 

precedent. 

(3) Declarațiile vor conține date despre stocul de produs la începutul 

anului, volumul fabricat și volumul comercializat de produs pe parcursul anului, 

stocul de produs la finele anului. 

(4) Forma declarațiilor se stabilesc de către Guvern. 

(5) Declarațiile, menționate la alineatul (2) din prezentul articol se depun 

la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

(6) Prin derogare, unitățile vitivinicole întocmesc și depun declarații 

conform prevederilor Legii viei și vinului nr. 57/2006.”. 

 9. Capitolul 3 va avea următorul cuprins: 

 „Capitolul 3 Politica de stat, controlul de stat în domeniul fabricării și 

circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice 

 Articolul 8. Politica de stat 

 Politica de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al 

producției alcoolice este realizată de Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare.  

 Articolul 9. Controlul de stat 

 (1) Controlul de stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și 

al producției alcoolice este efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

 (2) Organul de control la nivel național, pentru efectuarea controlului de 

stat în domeniul fabricării și circulației alcoolului etilic și al producției alcoolice, 

este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. 

 Articolul 10. Funcțiile organul de control   

 Organului de control este abilitat cu următoarele funcții: 
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     a) control la toate etapele de fabricare a alcoolului etilic, distilatelor  şi a 

producţiei alcoolice, control asupra corespunderii calității și siguranței alcoolului 

etilic, distilatelor şi a producţiei alcoolice cerințelor prezentei legi şi ale actelor 

normative de punere în aplicare a prezentei legi; 

     b) control asupra respectării condițiilor de fabricare şi a condițiilor 

specifice de licențiere pentru genul de activitate fabricarea şi/sau păstrarea, 

comercializarea angro a alcoolului etilic și a producţiei alcoolice. 

 Articolul 11. Atribuțiile organului de control 

 (1) Pentru exercitarea funcțiilor de control, reprezentanții organului de 

control au următoarele atribuții: 

     a) verifică corectitudinea aplicării prevederilor, din prezenta lege, de către 

agenții economici din domeniu; 

 b) efectuează controlul asupra marcării producţiei alcoolice cu timbru de 

acciz: prezența timbrului de acciz, corectitudinea aplicării timbrului de acciz, 

veridicitatea timbrului de acciz; 

 c) verifică respectarea  prevederilor actelor normative la utilizarea mărcilor 

proprietate a statului pentru producția alcoolică; 

 d) prelevează, în cadrul controalelor, la depistarea încălcărilor condiţiilor 

de fabricare și circulație a alcoolului etilic și a producției alcoolice stabilite de 

cadrul legislativ, mostre de produsele respective sau de componenţi de cupaj, de 

materiale auxiliare pentru efectuarea analizelor fizico-chimice în laboratoare 

acreditate; 

 e) efectuează, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat şi Agenția pentru 

Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, controlul asupra integrităţii 

sigiliilor, aplicate utilajului pentru producerea alcoolului etilic, distilatelor de 

origine agricolă şi a băuturilor alcoolice tari; 

     f) verifică etanşeitatea instalaţiilor de fabricare a alcoolului etilic, a 

distilatelor de origine agricolă şi a băuturilor alcoolice tari; 

    g) ţine Registrul utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea 

alcoolului etilic, distilatelor de origine agricolă şi a băuturilor alcoolice tari, 

verifică înregistrarea utilajului tehnologic principal folosit pentru fabricarea 

alcoolului etilic, distilatelor de origine agricolă şi a băuturilor alcoolice tari; 

     h) verifică înregistrarea agenţilor economici care desfăşoară genul de 

activitate fabricare şi/sau păstrare şi comercializare angro a alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice în Registrul de stat al circulaţiei alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice;   

     i) sesizează, autoritatea competentă, asupra încălcărilor depistate ce atrag 

după sine sistarea temporară sau retragerea licenţei din domeniu alcoolului etilic 

și al producției alcoolice, în cazurile stabilite de prezenta lege. 

     (2) Alte atribuții pentru exercitarea controlului de stat sunt stabilite prin 

Legea nr. 131/2012.”. 

10. Articolul 13,  

la alineatul (21), litera a) cuvintele „în locațiune” se substituie cu cuvintele 

„în folosință”; 
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 la alineatul (3), litera a) cuvintele „de locațiune” se substituie cu textul 

„sau de pe alt act juridic, în baza căruia s-a născut dreptul de folosință”. 

11. Articolul 14:  

alineatul (1)   

la litera b) textul „protejate,” se substituie cu textul „ , a specialităților 

tradiționale garantate,”; 

se completează cu literele d) și e) cu următorul cuprins: 

„d) neprezentarea declarațiilor de fabricare și/sau de circulație a alcoolului 

etilic și a producției alcoolice; 

e) punerea în circulație a producției alcoolice ce nu corespunde cerințelor 

Capitolului 6 din prezenta lege.”; 

la alineatele (3) și (4) cuvîntul „Agenția” se substituie cu textul „Agenția 

Națională pentru Siguranța Alimentelor, în conformitate cu prevederile 

articolului 18, alineatul (3) din prezenta lege,”. 

12. Articolul 16, alineatul (3):  

la litera e) textul „declaraţiile despre volumul alcoolului etilic şi al 

producţiei alcoolice fabricate şi/sau puse în circulaţie” se substituie cu textul 

„declarațiile de fabricare și/sau de circulație a alcoolului etilic și a producției 

alcoolice”; 

la litera j) textul „ , stocare sau comercializare” se substituie cu cuvintele 

„și circulație”; 

la litera n) cuvintele „de stat” se substituie cu cuvântul „română”.  

13. Articolul 17,  

la alineatul (1) cuvintele „livrată în reţeaua de comerţ” se substituie cu 

cuvintele „și pusă în circulație”; 

la alineatul (3),  

litera a) după cuvintele „Fabricat în Moldova” se va completa cu textul 

„sau „Produs în Moldova”; 

litera l) se completează cu textul „sau adjuvanți tehnologici menționați în 

anexa nr. 1 la Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire 

la produsele alimentare;”: 

literele n) și o) vor avea următorul cuprins: 

„n) pictograma și/sau mențiune „alcoolul poate dăuna copilului nenăscut”, 

conform anexei; 

o) pictograma și/sau mențiune „nu oferiți alcool minorilor”, conform 

anexei; 

se completează cu literele  p) și r) cu următorul cuprins: 

„p) pictograma și/sau mențiunea „alcoolul încetinește viteza de reacție – 

nu consuma alcool dacă conduci vehicule”, conform anexei;”; 

r) mențiunea „alcoolul poate cauza dependență”.”. 

14. La Articolul 171,  

la alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: 

„a) să fie prezentată în conformitate cu cerințele articolului 11 din Legea 

nr. 279/2017;”; 

alineatul (2) va avea următorul cuprins: 
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„(2) Informaţia de pe etichetă sau de pe ambalajul de desfacere a 

producției alcoolice se expune în limba română.”; 

se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Avertismentele de sănătate, menționate la articolul 17, alineatul (3), 

literele n), o), p) și r) se succed, prin rotație, a câte un avertisment, ce se aplică pe 

fiecare etichetă.”. 

15. La Articolul 172, alineatul (2), litera e) se abrogă. 

16. Articolul 178, la alineatul (1) cuvintele „Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie cu cuvintele „Agenția Națională 

pentru Siguranța Alimentelor.”. 

17. Articolul 18,  

la alineatul (1) cuvîntul „testat” se exclude iar cuvintele „concentraţiei de 

alcool” se substituie cu cuvintele „concentrației alcoolice”; 

la alineatul (2) cuvintele „concentrației alcoolului” se substituie cu 

cuvintele „concentrației alcoolice” iar textul „ , legalizat, verificat metrologic” se 

substituie cu textul „pus în funcțiune în condițiile Legii metrologiei nr. 19/2016”. 
18. La Articolul 19, alineatul (4) textul „ , cu excepția producției vinicole 

în vrac,” se exclude. 

19. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 20. Marcarea producţiei alcoolice cu „Timbru de acciz” 

(1) Circulația, pe piața Republicii Moldova, a producţiei alcoolice 

ambalate se permite doar după marcarea acesteia cu „Timbru de acciz”. 

(2) Sînt exceptate de la marcare cu „Timbru de acciz” băuturile slab 

alcoolice, berea, băuturile pe bază de bere, precum și producția alcoolică care 

întrunește condițiile art. 123 din Titlul IV din Codul Fiscal al Republicii 

Moldova.” 

20. Articolele 21 și 22 se abrogă. 

21. Articolul 23, 

la alineatul (1), litera c) se abrogă; 

se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Evaluarea conformității alcoolului etilic importat, distilatelor de 

origine agricolă importate și a producției alcoolice importate, destinate 

comercializării pe piața Republicii Moldova, se efectuează în condițiile 

Capitolului 7 din prezenta lege.”.   

22. Articolul 24,  

la alineatul (1) după cuvântul „Ocnița” se completează cu textul „ , Criva” 

iar propoziția „Comercializarea alcoolului etilic importat este interzisă.” se 

exclude; 

alineatele (2) și (4) se abrogă; 

la alineatul (41) textul „ , nemarcate şi fără dopuri cu dispersie sau alte 

tipuri de dopuri confirmate de către Întreprinderea de Stat “Centrul Național de 

Verificare a Calității Producţiei Alcoolice”, care ar exclude posibilitatea utilizării 

repetate a ambalajului produsului, cu excepția băuturilor tip divin, tip brandy, tip 

whisky, a băuturilor tip lichior cu un cuprins minim de zahăr de 350 g/dm3, a 
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băuturilor în ambalaj cu capacitatea de până la 0,25 litri. Tipul băuturii este 

definit conform prezentei legi şi Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 

2006” se exclude; 

alineatul (5) se abrogă. 

23. Articolul 25 se abrogă. 

24. Articolul 26 unicul alineat va avea următorul cuprins: 

„Guvernul poate interzice exportul alcoolului etilic și al producţiei 

alcoolice în cazuri excepționale în conformitate cu condițiile Legii reglementării 

de stat a activității comerciale externe nr.1031/2000.” 

25. Articolul 27 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 27. Exportul alcoolului etilic și al producției alcoolice 

Alcoolul etilic se exportă doar de către producătorul de alcool etilic.” 

26. Articolul 28,  

alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

„(1) Producția alcoolică ambalată, atât fabricată pe teritoriul Republicii 

Moldova cât și importată, se comercializează cu ridicata doar prin depozite 

specializate deținute de agenții economici în modul stabilit de lege.”; 

alineatul (2),  

litera b) după cuvintele „în proprietate” se completează cu cuvintele „sau 

în folosință”; 

litera b1) cuvintele „în locațiune” se substituie cu cuvintele „în folosință”; 

la alineatul (4) cuvintele „producția alcoolică” se substituie cu cuvintele 

„producția alimentară”. 

27. La Articolul 29,  alineatul (3) se abrogă.  

28. Articolul 30, unicul alineat, se completează cu litera c1) cu următorul 

cuprins: 

„c1) prin unități mobile, amplasate în raza de 200 metri de la entitățile 

specificate în litera c) din prezentul alineat;”. 

29. La Articolul 31, alineatul (1), litera c) textul „ , cu excepţia producţiei 

alcoolice de înaltă calitate, ca” se substituie cu cuvintele „în calitate de” 

30. Articolul 33: 

în denumire, după cuvintele „din circulație” se completează cu textul 

„și/sau sistarea fabricării”; 

alineatul (1): 

la litera b) cuvintele „certificatul de calitate și” se exclud; 

se completează cu litera c1) cu următorul cuprins: 

„c1) nu corespunde cerințelor Capitolului 6 din prezenta lege;”; 

la litera d) cuvintele „documentației normative” se substituie cu cuvintele 

„cerințelor prezentei legi și actelor normative de punere în aplicare a prezentei 

legi”; 

se completează cu litera g1) cu următorul cuprins: 

„g1) deşi nu periclitează sănătatea sau viaţa consumatorilor, conţine o 

indicaţie geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul 

menţionat în această indicaţie, chiar şi în cazul în care este menţionată adevărata 

origine a produsului sau în cazul în care indicația geografică este folosită în 
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traducere sau este însoțită de expresii precum: “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, 

“imitație” sau a oricăror alți termeni similari;”; 
la litera j) cuvintele „și alcoolul etilic potabil” se exclud. 

Se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 

„(11) Se sistează fabricarea alcoolului etilic şi al producției alcoolice, în 

condițiile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a 

activității de întreprinzător, în cazul în care: 

a) încălcările indicate în prescripțiile, emise în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 131/2012, nu au fost înlăturate în termenii stabiliți;  

b) producția fabricată și/sau comercializată, confirmată prin acte întocmite 

de un organism de evaluare a conformității recunoscut, este apreciată ca 

neconformă și poate periclita sănătatea consumatorului din cauza 

necorespunderii cerințelor de siguranță și/sau de calitate, stabilite prin acte 

normative, aprobate de către Guvern.”; 

la alineatul (3) textul „în modul stabilit de Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului” se substituie cu cuvintele „de către un 

organism de evaluare a conformității recunoscut”. 

 

31. Anexa va avea următorul cuprins: 

„Anexă la Legea nr. 1100/2000 

„Mențiuni și pictograme” 
Mențiunea Pictograma 

„alcoolul poate dăuna copilului nenăscut” 

  
„nu oferiți alcool minorilor” 18+ 

„alcoolul încetinește viteza de reacție – nu consuma alcool dacă conduci 

vehicule”  
„alcoolul poate cauza dependență”  

Art. II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 12 

luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

(2) Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării, va adopta actele 

normative de punere în aplicare a acesteia. 

 

Președintele Parlamentului    Igor GROSU 

  


	Borderou
	Aviz
	proiect_modific 1100 (13)
	25-07-3389 13.10.2021
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

	DJ aviz legea alcool.semnat
	Sinteza obiectii (3)(12)a
	AIR (6)
	2019-05-13 MADRM Aviz Legii nr1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fab si circulatia alco etilic si a productiei alcoolice
	07-11-2019 MADRM proictul de lege pentru modificarea unor acte legislative ( legea nr. 1100 Codul Contrav)
	tabel



