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Prin respectiva lege se operează modificări la Codul Penal al RM nr. 985XV/18.0.2002, Codul de procedură penală al RM nr. 122-XV/14.03.2003 și
Codul de procedură civilă al RM nr. 225-XV/30.05.2003 sub aspectul majorării
unității convenționale. Potrivit legii respective, începând cu 7 noiembrie 2016,
mărimea unității convenționale se majorează de la 20 lei la 50 lei.
Totodată, a fost majorată mărimea amenzilor aplicate persoanelor fizice și juridice.
Astfel, în conformitate cu prevederile:
 Codului Penal, mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în
limitele de la 500 până la 20000 unităţi convenţionale (anterior de la 150 până la
10000). Mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în limitele de la
1500 la 60000 unităţi convenţionale (anterior de la 500 până la 20000);
 Codului de procedură penală, amenda judiciară se aplică în mărime de la 2 la
50 de unităţi convenţionale (anterior de la 1 la 25 unități convenționale);
 Codului de procedură civilă, mărimea amenzii se majorează până la 50 unități
convenționale (anterior până la 20 unități convenționale).
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 1233/09.11.2016 s-a aprobat cuantumul salariului
mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017 în mărime de 5300 lei pentru
utilizarea în modul stabilit de legislație.
Prin urmare, în scopul aplicării prevederilor Legii privind sistemul public de
asigurări sociale nr. 489/08.07.1999, începând cu 01.01.2017, la determinarea
bazei anuale de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, precum și la
determinarea bazei lunare de calcul la care angajatorul datorează contribuție de
asigurări sociale pentru angajații săi cu contract individual de muncă a căror
activitate de bază este realizarea de programe (art. 24 alin. (21) din Legea nr.
1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codului
fiscal), se va aplica salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2017
în mărime de 5300 lei.
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