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RE

Octavian ARMA$U, Ministrul Finantelor

iN.LrnNgl
Victor ZABCA, Ministrul Tineretului gi Sporlului

Va reamintim cd Ministerul Finan{elor este responsabil in Planul de Ac{iuni al Strategiei de Dezvoltare a

Societl{ii Civile (SDSC) 2012 - 2015 de implementarea Acfiunii 3.1.2.5 ,,Elaborarea mecanismelor Si ajustarea
cadrului normativ conex privind rambursarea Si scutirea de la plata impozitului pe venit a cheltuielilor
voluntarilor aferente activitdlilor de voluntariat" (termen de executare: 2012, responsabili: Ministerul
Finanfelor, Inspectoratul Fiscal, parteneri: Secretariatul Coali\iei pentru promovarea tegii Si activitdlilor de
voluntariat). Articolul 7,litera i) a Legii Voluntariatului Nr. 121 din 18 iunie 2010 prevede ca una din
responsabilitdlile instituliei gazdd a activitdlii de voluntariat este ,,rambursarea integrald sau parliald a
cheltuielilor indispensabile pentru des/dgurarea activitdlii de voluntariat (transport, cazare, alimentare,
asigurare medicald facultqtivd contra riscurilor ce decurg din natura activitdfii, diurnd etc.), in cazul in care
voluntarul tSi exprimd acordul". Conform Capitolul fV, Sec{iunea 1, pct. 67 al Regulamentului de aplicare a
Legii voluntariatului nr. l2l din 18 iunie 2010, adoptat prin Hotlrirea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012

,,Cheltuielile legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat, vor puteafi compensate lunar pentru
un voluntar doar atunci cdnd sunt insotite de documente iustificative".

Ca utmare a demersului TDV ca Secretariat al Coalifiei Voluntariat din 16.07.2012, Ministerul Finan{elor a
venit cu o solulie prin scrisoareanr.05-77172 din06.08.2012 (vedefi anexatd), pebaza cdreia TDV a elaborat
proiectul de HotirAre de Guvern cu privire la modihcarea qi completarea Regulamentului cu privire la
delegarea salariafilor entitlfilor din Republica Moldova aprobat prin Hotlr6rea Guvernului nr. 10 din 05
ianuarie 2012 (vedefi anexat) care are ca scop extinderea prevederilor acestui regulament pentru a include pe
ldngi salariali gi voluntarii Republicii Moldova.

in urma gedinlei din20.09.2072 delasediul Ministerului Finanfelor cu Eugen Cozmulici ;i Liliana Iaconi, $efa
Direcliei analizd, monitorizare Si evaluare a politicilor, Ministerul Tineretului gi Sportului prin intermediul lui
Ion Donea, $ef Direclia programe de tineret qi-a asumat sI ajusteze proiectul si si lanseze procesul de
consultare, avizare;i adoptare al acestuia.
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Vi informbm cd deoarece dup6 aproape 4 ani de consultdri Ministerul Tineretului qi Sportului
proiectul de Hotlrdre de Guvern cu privire la modificarea pi completarea Regulamentului cu
delegarea salariafilor entitlfilor din Republica Moldova aprobat prin HotIrdrea Guvernului nr.
ianuarie 2012 se inscrie in atributiile Ministerul Finanlelor, Vi solicitlm o qedin{5 pentru
documentul respectiv, cu scopul ca Ministerul Finan{elor sI I de consultare.
adoptare al acestuia.

Nicolae PROCOPIE,
Director Executiv TDV
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Coolilia pentru promovdreq legii Si a
Asociafia Obgteascd,,Tinerii pentru dreptul la viald" (TDV),. rse,,Tineri 9i Liberi",

Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R, Moldova ICReDO),
Consiliul Nalional al Tineretului din Moldova (CNTM), Asocialia ,,MOTIVA|IE" din Moldova, Serviciu pentru pace (Spp).

Parteneri: Centrul Comunitar pentru Copii gi Tineri cu dizabilitili fizice (CCCT)
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