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RAPORT DE EXPERTIZ ANTICORUPŢIE
îslr. EO18/5489 din 25.10.2018

la proiectul de Iege cü privire Ia modificarea unor acte legislatjve (Cod
fiscai, Legea 1380/1997; Cod vamal; Legea nr.1054/2000; Legea
nr.121/2007)
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrui Naţional Anticorupţie aI
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire Ia actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrui Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Ânaliza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
l1. ertinenţa autorului, categoriei propuse a actuluî

i a procedurîi de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este un grup de
deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3)
din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

k2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul

decizional la promovarea proiectului
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurării
trcznsparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor Ia iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţi/or interesate a proiectu/ui de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
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c) consultarea cetăţenilor, asociaţiiĺor constituite în corespundere cu legea, a/tor părţi interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţe'ni/or, asocíaţii/or constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor /a deciziile adoptate."
Proiectul supus expertizei a fost plasat pentru consultare publică pe pagina web a Parlamentului
Republicii Moldova, fiind asigurat accesul părţilor interesate la proiect.
Totodată, autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării prezentului proiect de decizie, condiţie prevăzută de art.8 lit.a) al Legii nr.239/2008
privind transparenţa în procesul decizional.
Astfel, având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina web indicată supra i părţile interesate au
acces la proiect, se constată că în procesul de promovare a proiectului asigurarea transparenţei
decizionale stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional a fost, în mare
parte, asigurată.

t.3. Scoput anunţat i scoput rat
at proiectului
Analizând normele elaborate, se constată că prin proiect se propune modificarea următoarelor acte
legislative:
legea nr.121/2007 privind administrarea si deetatizarea proprietăţii publice se completează cu
cuvintele „vânzarea dreptului litigios" atribuind competenţă Guvernului de a adopta hotărâri în
privinţa întreprinderilor de stat din subordinea autorităţilor publice centrale care au trecut în
administrarea directă a Agenţiei Proprietăţii Publice, referitor la procesul administrării bunurilor
supuse privatizării.

-

Legea nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal se propune scutirea de taxa vamală a mărfurilor,
utilajelor, echipamentelor importate de către parteneri în cadrul proiectului de parteneriat publicprivat pentru proiectarea i construcţia arenei polivalente de interes naţional din lista Iucrărilor i
serviciilor de interes public;

-

Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscai nr.1054/2000 se completează cu
prevederi care stabilesc că modelul timbrului de acciz pentru marcarea articolelor de tutun se va
schimba în fiecare an i se va aproba de Ministerul Finanţelor anual, pentru a evita utilizarea
stocurilor procurate de timbre de acciz cu efectuarea importului până la intrarea în vigoare a noilor
cote de impozitare;
Codul fiscal al Republicii Moldova se modifică i completează cu următoarele prevederi: în cadrul
Serviciului Fiscal de Stat se va constitui Colegiul Serviciului Fiscal de Stat care va asigura examinarea
chestiunilor în procesul de administrare fiscală, fapt ce va garanta adoptarea unor decizii corecte i
se propune abrogarea art.7 alin.(1/1) pentru a exclude dublarea
juste în procesul respectiv;
normelor în legislaţie; modificarea art.19 lit.d) pentru a exclude determinarea mărimii facilităţii
fiscale acordate de angajator; -completarea art.69/11 art.69/12 cu prevederi care să asigure
calcularea exactă a impozitului pe venit (cotei impozitului din activitea independentă) pentru
contribuabilii ce încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale; modificarea art.103 alin.(1) pct.
-

-

-

-

-

-
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18) în vederea excluderii raportării Ia cheltuieli a sumei TVA la livrarea energiei electrice prin care s-a
schimbat modul de facturare a volumului de energie electrică prin scutirea de TVA fără drept de
deducere;
Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
real al proiectului.

I.'. fnieresul pulic şi interesele prîvate
promovate prin proiect
Prin proiect se promovează interesul public general de a îmbunătăti cadrul normativ din domeniul
fiscal, vamal i al administrării i deetatizării proprietăţii publice.
Astfel, schimbarea modelului timbrului de acciză pentru marcarea articolelor din tutun anual, va
permite comercializarea articolelor de tutun marcate cu timbru de acciză de modelul anului
precedent doar până la data de 1 mai a anului. De asemenea, cheltuielile aferente reparaţiei
mijloacelor de transport utilizate în regim de taxi se vor deduce în mărime de 100%. Referitor la
contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit va
constitui 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 1/12 din suma de 3000 lei proporţional
lunilor în care a fost desfăşurată activitate. La fel, în cadrul Serviciului Fiscal de Stat se va constitui
Colegiul Serviciului Fiscal de Stat care va asigura examinarea chestiunilor în procesul de administrare
fiscală, fapt ce va garanta adoptarea unor decizii corecte i juste în procesul respectiv. Cu privire la
atribuirea Guvernului a competenţei de a adopta hotărâri privind schimbul de bunuri, inclusiv acţiuni
precum i vânzarea drepturilor litigioase, va asígura soluţionarea impasului în procesul administrării
bunurilor supuse administrării de către Agenţia Proprietăţii Publice, etc.

1.5. 3ustiicarea soluiiIor proiectului
1.5.1. Suicienţa argurnentării din nota irormativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau nume/e autorului i, dupč caz, a participanţi/or la elaborarea proiectu/ui actului
normativ;
b) condiţiile ce au impus e/aborarea proiectu/ui actu/ui normativ ifina/ităţi/e urmărite;
c) descrierea gradu/ui de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legis/aţiei
naţiona/e cu legislaţia Uniunii Europene;
d) principale/e prevederi ale proiectului si evidenţierea elementelor noi;
f) modu/ de încorporare a actu/ui în cadrul normativ în vigoare".
În nota informativă sunt descrise condiţiile care au impus elaborarea proiectului, finalitătile urmărite
prin implementarea noilor reglementări, redând în acest sens principalele prevederi ale proiectului şi
evidenţiind elementele noi pe care le introduce proiectul în raport cu reglementările existente.
1.5 2. Argumentarea economică-firanciară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
co nţi nă e) fundamentarea economico-financiarč
.

„

“.
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În nota informativă aferentă proiectuiui nu este menţionat faptul dacă implementarea proiectului
necesită cheltuieli financiare sau de altă natură. Însä, urmare a analizei prevederilor proiectului,
reieind din specificul relaţiilor sociale reglementate, implementarea acestuia nu necesită alocarea
mijioacelor financiare suplimentare din bugetui public naţional.

t. Aratiza geeraă a acoritor de risc ale roietuľu
11.1. I..irnbajuI preiectutui
Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textu/proiectuluiactu/uinormativse
e/aboreazó [. . .] cu respectarea urmótoarelor reguli: [...j
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]
c) terminologia utilizató este constantč, uniformč ‚si corespunde ce/ei utilizate în a/te acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene ‚si în alte instrumente internaţionale la care Republica Mo/dova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...j
e) se interzicefolosirea neologismelor dacă există sinonime de largó răspândire, [.. .]
f) se evitófolosirea f. ..] a cuvinte/or ‚si expresiilor [‚..j care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologíilejuridice;
h) se utilizeazč, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice,

f.

.

.j".

Textul proiectului este expus parţial într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor
gramaticale şi de ortografie, întrunind în mare parte cerinţele prevăzute de art.54 din Legea
nr.100/2017 cu privire la actele normative.
Referitor la propunerea ce vizează excluderea determinării mărimii facilităţii fiscale acordate de
angajator în cazul în care o nstituţie financiară acordă angajatului său un credit/împrumut conform
condiţiilor generale de acordare a creditelor şi împrumuturilor, se atestă utilizarea neuniformă a
noţiunii de “instituţie financiară" care nu se regăseşte în legislaţia naţională, fapt care, la aplicare,
poate fi interpretată abuziv şi în consecinţă, poate încuraja agenţii publici responsabili la acte de
corupţie.
Analiza detaliată a factorului de risc identificat este efectuată Ia Compartimentul lll al prezentului
Raport de expertiză anticorupţie.

ll.2. Coerenţa tegisiativă a proiectului
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii şi conflícte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

1k3. Activitatea agenţitor pubfici şi a entităţiłor
publice reglementată în proiect
Proiectul nu conţine reglementări ce vizează în mod nemijlocit activitatea agenţilor publici şi/sau a
entităţilor publice.
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Însă, urmare a implementării proiectului, acesta va implica activitatea Serviciului Fiscal de Stat ca
autoritate publică împuternicită să administreze impozitele, taxele şi alte plăţi în interesul statului.
Cu privire la atribuirea Guvernului a competenţei de a adopta hotărâri privind schimbul de bunuri,
inclusiv acţiuni precum i vânzarea drepturilor litigioase. aceasta va viza Agenţia Proprietăţii Publice
către care se va transfera competenţa administrării bunuriior publice afectate de grevări sau alte
drepturi litigioase, în contextul reformei administraţiei publice centrale prin care maoritatea
întreprinderile de stat din subordinea autorităţilor respective au trecut în administrarea directă a
Agenţiei.

1I.Â.. Atingeri ale drepturilor orrwlui care pot fl

cauzate Ia aplicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

W. AraIiza eIetaIată a factorior de risc i a riscurior de corupţe
ae proiectuui
-

1-

Art.I pct.2 dir proiectui de lege
2. La art.19 Iitera d) se completează cu textul „Prevederea nu se aplică creditelor acordate în
condiţiile generale a pieţei de către instituţiile financiare."

Obiecţii:
În continutul normei prenotate se constată utilizarea neuniformă a termenului de “instituţiefinanciară' din
considerentul alin.(4) art.148 al Legii privind activitatea băncilor nr.202/2017, care prevede că: „Orice
referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei Iegi, la termenul de
“institutie financiară" se va considera ca referire şiisau trimitere la termenul de “bancă" prevăzut Ja art.3 din
prezenta lege".

Astfel, art.3 al Legii menţionate supra prevede că: „bancă

persoană juridícă a cărei activitate constă în
atragerea de depozite sau de aite fonduri rambursabile de la publíc şi în acordarea de credite în cont
propriu
-

“.

Pericolul acestui element constă în faptul că la aplicare, terminologia utilizată neuniform poate provoca
practici vicioase de interpretare a sensuiui normei, şi anume, se va admite neacordarea creditelor de către
băncile respective prin invocarea neatribuirii unei astfel de competenţe, fapt care creează precondiţii de a
comite abuzuri din partea exponenţilor sectoarelor şi public, şi pri\/at.

Recomandări:
Substituirea notiunii de „instituţiile financiare" cu noţiunea „bănci".

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

• Utilizarea neuniformă a termenilor

• Generale
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IV, CorcIzia expertizei
Proiectul este o iniţiativă legislativă a unui grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova care
are drept obiectiv îmbunătăţirea cadrul normativ din domeniul fiscal, vamal i al administrării si
deetatizării proprietăţii publice, i anume, se propune ca modelul timbrului de acciză pentru
marcarea articolelor din tutun să se schimbe anual, astfel încât comercializarea articolelor de tutun
marcate cu timbru de acciză de modelul anului precedent se va permite doar până a data de 1 mai a
anului. De asemenea, se propune ca cheltuielile aferente reparaţiei mijloacelor de transport utilizate
în regim de taxi să se permită spre deducere în mărime de 100%. Altă modificare prevede că
contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul perioadei fiscale, cota impozitului pe venit va
constitui 1% din obiectul impunerii, dar nu mai puţin de 1/12 din suma de 3000 lei proporţional
lunilor în care a fost desfăşurată activitate. La fel, se propune de a constitui în cadrul Serviciului Fiscal
de Stat a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat care va asigura examinarea chestiunilor în procesul de
administrare fiscală, fapt ce va garanta adoptarea unor decizii corecte i juste în procesul respectiv. O
altă propunerea vizează atribuirea în competenţa Guvernului de a adopta hotărâri privind schimbul
de bunuri, inclusiv actiuni precum si vânzarea drepturilor litigioase, etc.
Proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă impuse de Legea nr.239/2008 privind transparenţa
în procesul decizional, autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării prezentului proiect de decizie. În nota informativă se conţin argumente pertinente şi
valabile care justifică amendamentele la proiect i acesta este în conformitate cu interesul public.
Totodată, se utilizează noţiunea de “instituţie financiară" care nu se regăseşte în legislaţia naţională,
fapt care, la aplicare, poate admite interpretări abuzive.
Prin urmare, este necesară o evaluare a prevederilor proiectului prin prisma obiecţiilor şi
recomandărilor înaintate în prezentul Raport de expertiză anticorupţie.

25.10.2018

Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză ar
Maia GONTA, ln.
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