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RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal – art.4; Codul contravenţional
al RM – art.266, 294'1)
(înregistrat în Parlament cu numărul 341 din 10 Septembrie 2014)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal – art.4; Codul contravenţional al
RM – art.266, 294'1)
.

Evaluarea generală
1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor, ceea ce
corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi
art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Este necesar de a
menţiona faptul, că acest proiect de lege (nr.341 din 10.09.2014) a fost abandonat de către Guvern, care
şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului asupra unui proiect de lege cu acelaşi scop şi acelaşi
conţinut ca cel enunţat mai sus.
În contextul dat, în continuare vom examina în prezentul raport proiectul de lege adoptat în cadrul angajării
răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului.
3. Transparenţa decizională După cum am menţionat, în pofida existenţei proiectului de Lege nr.341 din
10.09.2014 pe rolul Parlamentului, Guvernul a venit cu alt proiect de lege în Parlament, care a fost
înregistrat şi adoptat pe 25.09.2014 în temeiul art.106/1 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi
art.119 din Regulamentul Parlamentului nr.797/1996, în cadrul angajării răspunderii Guvernului în faţa
Parlamentului asupra unui pachet de 7 proiecte de legi. De remarcat, că acest mecanism presupune
adoptarea proiectului de lege în decursul a 72 de ore din momentul prezentării în Parlament a Hotărîrii de
Guvern de angajare a răspunderii cu proiectul de lege anexat, dacă nu vor fi depuse moţiuni de cenzură.
Subliniem faptul, că procedura de asumare a răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege nu oferă
societăţii civile posibilitatea de a participa la dezbateri publice şi nici deputaţilor nu le este permis să
înainteze amendamente, fapt ce face un astfel de proiect foarte vulnerabil sub aspectul coruptibilităţii. În
consecinţă, menţionăm, că societatea civilă şi alte părţi interesate nu au avut posibilitatea de a participa la
examinarea acestui proiect de lege în Parlament şi de a face recomandări. Acest fapt nu aduce nici un
beneficiu procesului legiferării şi poate afecta calitatea actului legislativ.
Ca remarcă trebuie să subliniem faptul, că prezentul proiect de lege iniţial a fost plasat pe pagina web a
Ministerului Finanţelor, iar după înregistrarea sa în Parlament la 10.09.2014 a fost plasat şi pe pagina web
a Parlamentului. În acest context, autorităţile, societatea civilă, persoanele interesate au avut posibilitatea
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de a participa şi a face recomandări, fiind chiar identificată existenţa la dosarul proiectului de lege a
avizului Ministerului Justiţiei şi Raportului de expertiză anticorupţie al Centrului Naţional Anticorupţie.
În contextul caracterului urgent de examinare a proiectului de lege în cadrul asumării răspunderii
Guvernului în faţa Parlamentului, totuşi, considerăm necesar de a respecta transparenţa în cadrul
procesului decizional. În conformitate cu pct. 66 din Hotărîrea nr.28 din 22.12.2011, Curtea Constituţională
a reţinut că, în procedura de angajare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, urmează a fi publicat
obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nu doar textul hotărîrilor de Guvern propriu-zise, dar
şi textul integral al proiectelor de legi ce constituie obiectul acestei proceduri. Aceasta reprezintă o
necesitate de a asigura transparenţa în actul de guvernare. Totodată, consideram că Regulamentul
Parlamentului nu asigura suficient o reglementare în acest sens. Într-o astfel de procedură urgentă trebuie
să fie asigurat un termen minim pentru prezentarea propunerilor din partea societăţii civile şi a deputaţilor.
Prin Adresa Curţii Constituţionale către Parlament, reieşind din hotărîrea Curţii nr.28 din 22.12.2011, s-a
punctat că procedura angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, prevăzută de articolul 106/1
din Constituţie, nu este suficient detaliată în articolul 119 din Regulamentul Parlamentului. În acest
context, Curtea atrage atenţia Parlamentului asupra necesităţii modificării şi completării Regulamentului
Parlamentului în corespundere cu revizuirea Constituţiei operată prin Legea nr. 1115-XV din 5 iulie 2000 şi
a reglementării clare a procedurilor de angajare a răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului şi delegare
legislativă.
În afară de cerinţele de transparenţă, un astfel de proiect trebuie să răspundă şi criteriilor de urgenţă. Or,
conform pct. 60 din Hotărîrea nr.28 din 22.12.2011, Curtea relevă că procedura angajării răspunderii
Guvernului asupra unui proiect de lege, ca o modalitate simplificată de legiferare, trebuie să fie o măsură
in extremis, determinată de urgenţa în adoptarea măsurilor conţinute în legea asupra căreia Guvernul şi-a
angajat răspunderea, de necesitatea ca reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate, de
importanţa domeniului reglementat şi de aplicarea imediată a legii în cauză. Notăm că Guvernul, pe
parcursul a citeva luni, şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului deja a 2-a oară pentru un set de
proiecte de legi. Nu negăm importanţa acestor proiecte de legi şi necesitatea de a fi adoptate cît mai rapid,
însă nu trebuie de făcut abuz de mecanismul angajării răspunderii Guvernului. Or, conform art.60 alin.(1)
din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului, pe cînd, în speţă, prin mecanismul
asumării răspunderii este ocolit întreg procesul de legiferare, Guvernul substituind puterea legislativă.
Acest proiect de lege, în contextul situaţiei actuale este unul important şi necesar, întrucît se referă la
măsurile de susţinere oferite producătorilor afectaţi de embargoul rusesc. Însă, adoptarea acestuia în
regim de urgenţă, fără a acorda posibilitatea cetăţenilor/agenţilor economici de a fi informaţi despre
conţinutul unei legi cu un asemenea impact, îl face vulnerabil din punct de vedere al coruptibilităţii. Mai
mult ca atît, această urgenţă nu este argumentată în contextul în care deja a fost înregistrat în Parlament
proiectul de lege nr.431 din 10.09.2014, care a fost supus consultărilor publice şi care putea fi inclus pe
ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului spre examinare şi aprobare, chiar şi în regim de urgenţă, dar cu
respectarea tuturor cerinţelor de transparenţă şi oferirea tuturor părţilor interesate şi deputaţilor a
posibilităţii de formulare a propunerilor şi recomandărilor.
4. Scopul promovării proiectului. Reieşind din textul proiectului, acesta are ca scop oferirea măsurilor
de susţinere a producătorilor, procesorilor şi exportatorilor de fructe, struguri, legume şi conserve cu
scopul diminuării efectelor embargoului impus de către Federaţia Rusă la exportul acestora.
În acest context, proiectul de lege vine să completeze art.4 din Legea nr.408-XV din 26.07.2001 pentru
punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal şi a art.226 şi art.294/1 din Codul contravenţional
nr.218-XVI din 24.10.2008 cu norme de derogare, ce prevăd neaplicarea subiecţilor menţionaţi a
majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi a măsurilor de executare silită pentru restanţele la bugetul public
naţional, al căror termen de achitare revine perioadei de pînă la 1 decembrie 2014.

Fundamentarea proiectului
5. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.
Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile
de cooperare cu societatea civilă.
Notăm, că proiectul iniţial, împreună cu nota informativă, au fost plasate pe pagina web a Parlamentului.
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La fel şi proiectul adoptat în cadrul angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului şi nota sa
informativă au fost plasate pe web. Însă, în pofida plasării acestora pe web, mecanismul angajării
răspunderii nu presupune asigurarea transparenţei decizionale. În consecinţă, societatea civilă nu a avut
posibilitatea să-şi prezinte contribuţia la textul proiectului de lege. Mai detaliat despre aceste aspecte
ne-am expus în pct.3 din prezentul raport de expertiză.
6. Suficienţa argumentării. În nota informativă autorul subliniază finalităţile urmărite la elaborarea
proiectului şi principalele măsuri pe care Guvernul le propune pentru susţinerea producătorilor,
procesorilor şi exportatorilor de fructe, struguri, legume şi conserve cu scopul diminuării efectelor
embargoului impus de către Federaţia Rusă la exportul acestora.
Trebuie de remarcat că nota informativă nu conţinea toate elementele unei fundamentări necesare
proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.20 din Legea privind actele legislative nr.780/2001. Mai
mult ca atît, nota informativă nu explică de ce a fost abandonat proiectul iniţial nr.341 din 10.09.2014, iar
Guvernul a venit în Parlament cu alt proiect în cadrul angajării răspunderii.
Deşi scopul proiectului este clar, iar măsuri de susţinere din partea Guvernului sînt necesare, totuşi, nota
informativă nu conţinea o argumentare suficientă a promovării acestui proiect de lege. Or, în varianta
propusă de autor, mecanismul de susţinere a producătorilor, procesorilor şi exportatorilor de fructe,
struguri, legume şi conserve este unul neclar, lacunar, contrar prevederilor legale. Astfel, considerăm că în
redacţia propusă, normele nu vor produce efectele dorite.
Mai mult ca atît, soluţia propusă de autor este neclară şi prin prisma faptului existenţei normelor de drept
în legislaţia fiscală de care statul poate face uz în caz de necesitate precum este actualul embargou din
partea Federaţiei Ruse. Or, art.180 din Codul fiscal prevede posibilitatea modificării termenului de stingere
a obligaţiilor fiscale prin amînare sau eşalonare în baza unui contract-tip, aprobat de Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat, care se încheie între organul fiscal şi contribuabil. Modul de intrare în vigoare, de
suspendare, de modificare şi de reziliere a contractului este prevăzut în acesta. Pînă la expirarea
termenului de stingere a obligaţiei fiscale, modificat prin amînare sau eşalonare, nu se vor întreprinde
acţiuni de executare silită asupra obligaţiei fiscale care este obiect al contractului. La fel, notăm art.296 din
Codul fiscal, conform căruia autoritatea administraţiei publice locale, dacă efectuează concomitent
modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, poate: a) să acorde subiecţilor
impunerii scutiri în plus la cele enumerate la art.295; b) să acorde amînări la plata taxelor locale pe anul
fiscal respectiv; c) să prevadă înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale
populaţiei. În contextul dat, reiterăm neclaritatea privind necesitatea adoptării proiectului de lege de către
Parlament, cît şi obligaţia autorului de argumentare plenară a soluţiilor propuse în proiect.
Considerăm că acest proiect de lege urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice
interesate, în mod special Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină, şi să fie supus consultărilor publice cu societatea civilă, pentru formularea recomandărilor, iar, în
final, avizele, sinteza recomandărilor recepţionate trebuiau să fie anexate la dosarul de însoţire a variantei
finale a proiectului de act legislativ.
Întrucît normele proiectului de lege se referă la majorări de întîrziere (penalităţi) pentru restanţe şi ”alte
plăţi” la bugetul public naţional, autorul urma să respecte cerinţele cuprinse în art.3 alin.(5) din Legea
privind finanţele publice locale nr.397/16.10.2003, care prevede că, autorităţile administraţiei publice
locale urmează a fi consultate în modul corespunzător asupra modificărilor operate în legislaţie referitor la
funcţionarea sistemului finanţelor publice locale. La fel, principiul dialogului instituţional stabilit în art.3 lit.g)
din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435/2006, presupune informarea şi consultarea de
către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în procesul de planificare şi de luare a deciziilor, prin
structurile lor asociative, asupra oricăror chestiuni ce le privesc în mod direct ori sînt legate de procesul
descentralizării administrative.
7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a
articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la
reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ
cu reglementările în cauză.
Autorul nu menţionează în proiect, nici în nota informativă despre compatibilitatea cu legislaţia comunitară
şi alte standarde internaţionale. În contextul lipsei referinţelor referitor la compatibilitate, considerăm că
autorul nu a analizat acquis-ul comunitar şi nici standardele internaţionale în domeniul de referinţă, ceea
ce afectează calitatea reglementărilor propuse.
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8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele
legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47
alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli
financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
În acest context subliniem lipsa informaţiilor privind calculele economico-financiare, ce se impuneau a fi
incluse în nota informativă.
Totodată notăm, că deşi proiectul de lege reglementează activitatea de întreprinzător, acesta nu a fost
supus analizei impactului de reglementare. Această cerinţă reiese din art.20 lit.e) din Legea privind actele
legislative nr.780/2001 şi art.4, art.13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzători nr.235-XVI din 20.07.2006. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în
baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al
acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii
9. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Prevederile proiectului promovează interesele
producătorilor, procesatorilor şi exportatorilor de fructe, struguri, legume şi conserve, însă acest fapt este
justificat şi nu este contrar interesului public general, întrucît reglementările propuse au scopul susţinerii
agenţilor economici şi diminuarea efectelor embargoului impus de către Federaţia Rusă.
10. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. În opinia noastră mecanismul de susţinere a agenţilor
economici, propus de autor, este unul confuz şi lacunar, fapt ce poate prejudicia interesele (drepturile,
libertăţile) anumitor categorii de agenţi economici sau chiar interesele statului. În acest sens dorim să
atragem atenţia asupra reglementărilor din proiect ce prevăd întocmirea de către Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare a listei producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri care beneficiază
de anumite susţineri din partea statului. Mai detaliat despre potenţialele pericole de coruptibilitate a
acestor prevederi ne referim în pct.14 al prezentului raport de expertiză.
11. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu
corespund întocmai legislaţiei corelative şi chiar contravin sub anumite aspecte. Pentru detalii a se vedea
pct.14 al acestui raport de expertiză.
12. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de
clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de
ortografie şi punctuaţie.
13. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii ale autorităţilor publice,
cît şi proceduri administrative noi ce ţin de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Inspectoratul
Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în
Medicină. În pct. 14 al raportului au fost formulate obiecţii referitor la aceste atribuţii ale autorităţilor
publice.
14. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.
Articol

1

art.I, II

Text

Obiecţia

Articolul 4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal...se
completează cu
alineatele (24)-(27) cu
următorul cuprins:

Aceste norme au un caracter
temporar, deoarece se referă doar la
obligațiile fiscale față de bugetul
public național existente la 30
noiembrie 2014. În contextul dat,
subliniem că, completarea actelor
legislative cu aplicabilitate nedefinită
în timp cu norme cu caracter

Elemente de coruptibilitate şi alte
riscuri

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Lacune de drept
Norme care stabilesc derogări
neîntemeiate

Recomandarea

Considerăm necesar
de a găsi o altă
opțiune privind
aplicarea în timp a
prevederilor legii, fapt
ce va corespunde
cerințelor legislației
și va exclude

4
Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului "Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor legislative”, susţinut financiar de MATRA Rule of Law and Good
Governance Programme from Kingdom of the Netherlands
Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.

2

3

art.I

art.I

„(24) Prin derogare de
la art. 30 din Legea
nr.489-XIV din 8 iulie
1999 privind sistemul
public de asigurări
sociale, art.194 și art.
229 din Codul fiscal
nr.1163-XIII din 24
aprilie 1997 și art. 4
alineatul 9 lit. c) prima
liniuță din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal, pînă
la 30 noiembrie 2014,
producătorilor și
procesatorilor de
legume, fructe și
struguri nu li se aplică
măsuri de executare
silită a obligațiilor
fiscale și altor plăți la
bugetul public
național (restante și
calculate în perioada
curentă), precum și
acțiuni de
suspendare a
operațiunilor la
conturile bancare.

temporar este inadmisibilă și contrară
prevederilor art.34 alin.(4) din Legea
privind actele legislative, care
stabilesc în mod expres că, actul
legislativ cu aplicabilitate nedefinită în
timp nu poate fi completat cu
reglementări temporare.

interpretările diferite
și contradictorii.

Articolul 4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal...se
completează cu
alineatele (24)-(27) cu
următorul cuprins:
„(24)...."

Dacă e să reieșim din logica și
sensul normei stabilite la alin.(24),
obținem o situație neclară și bizară.
Or, prevederile referitor la
neaplicarea măsurilor de executare
silită a obligațiilor fiscale și altor
plăți la bugetul public național
(restanțe calculate în perioada
curentă), precum și altor acțiuni de
suspendare a operațiunilor la
conturile bancare, vor putea fi
aplicate și în cazul neonorării de
către subiecți a unor obligații ce nu
țin de situația creată urmare
embargoului impus de Federația
Rusă. Plus la aceasta, proiectul nu
reglementează situația măsurilor de
executare silită care se află în curs
de executare la data intrării în vigoare
a proiectului de lege.

Articolul 4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal...se
completează cu
alineatele (24)-(27) cu
următorul cuprins:
"(25) Prin derogare de
la art. 228 din Codul
fiscal, art.30 din
Legea nr.1593-XV din
26 decembrie 2002
cu privire la mărimea,
modul și termenele
de achitare a primelor
de asigurare
obligatorie de
asistență medicală,
art.10 din Legea
bugetului asigurărilor
sociale de stat pe
anul 2014 nr.329 din
13 decembrie 2013
nu se aplică, pînă la
data de 30 noiembrie

Neaplicarea majorării de întîrziere
Coruptibilitate
pentru neonorarea în termen a
Lacune de drept
obligațiilor fiscale reprezintă, de fapt,
acordarea facilității fiscale în formă
de amînare a termenului de achitare
a impozitelor și taxelor pînă la data
stabilită prin lege, conform art.6
alin.(9) lit.g) din Codul fiscal. În acest
context autorul urma să țină cont de
prevederile art.7 alin.(2) din Codul
fiscal, care prevede că, pe parcursul
anului fiscal (calendaristic),
modificarea cotelor şi aplicarea
facilităţilor fiscale se permit numai
concomitent cu modificarea
corespunzătoare a bugetului de stat
şi a bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale. Mai mult ca
atît, autorul urma să se conducă și
de prevederile art.11 alin.(5) lit.a) din
Legea privind sistemul bugetar şi
procesul bugetar nr.847/1996,
conform căreia, după adoptarea legii
bugetare anuale nici un proiect de
lege, altul decît privind modificări la
legea bugetară anuală, care are drept

Aceleași obiecții și
recomandări le avem
și asupra prevederilor
din art.II de
completare a Codului
contravențional,
precum și asupra
prevederilor din art.I
de completare cu
alin.(25) și alin.(26) a
art.4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal.
Totodată,
recomandăm
excluderea din
alin.(25) a sintagmei
"din data punerii în
aplicare a prezentei
legi", or, prevederile
proiectului de lege se
vor aplica conform
regulii generale: "actul
legislativ produce
efecte numai în timpul
cît este în vigoare şi
nu poate fi retroactiv
sau ultraactiv" (art.46
alin.(1) din Legea
nr.780/2001.
Coruptibilitate
Lacune de drept
Nedeterminarea AP
responsabile/subiectului la care se
referă prevederea
Promovarea intereselor contrar
interesului public
Formulare ambiguă care admite
interpretări abuzive

Este oportun de a
revizui textul normei
pentru a-i reda
claritate, în caz
contrar va fi aplicată
în mod arbitrar.
Obiecții și
recomandări similare
le formulăm și asupra
prevederilor de
completare cu
alin.(25) și alin.(26) a
art.4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal.

Prin prisma
obiecțiilor formulate,
se impunea imperios
adoptarea prezentului
proiect de lege
concomitent cu
modificarea
corespunzătoare a
bugetului de stat şi a
bugetelor unităţilor
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art.I

2014, majorări de
întîrziere (penalități)
pentru restanțele la
bugetul public
național existente la
situația din data
punerii în aplicare a
prezentei legi, precum
și pentru obligațiile
fiscale și alte plăți la
bugetul public
național al căror
termen de achitare
revine perioadei de
pînă la 1 decembrie
2014 în cazul
întîrzierilor de
achitare admise de
către producătorii și
procesatorii de
legume, fructe,
struguri."

urmare majorarea cheltuielilor
bugetului de stat sau reducerea
veniturilor bugetului de stat nu poate
fi examinat de Parlament, dacă
acesta nu include sursa reală de
acoperire a pierderilor, în scopul
menţinerii nivelului deficitului bugetar
stabilit. În cazul nostru, vor exista
datorii față de bugetul public
național, ceea ce va avea ca efect
reducerea veniturilor bugetare pe
anul 2014.

Articolul 4 din Legea
nr.408-XV din 26 iulie
2001 pentru punerea
în aplicare a titlului V
al Codului fiscal...se
completează cu
alineatele (24)-(27) cu
următorul cuprins:
"(27) Ministerul
Agriculturii și
Industriei Alimentare,
în termen de 15 zile,
va prezenta
Inspectoratului Fiscal
Principal de Stat,
Casei Naționale de
Asigurări Sociale și
Companiei Naționale
de Asigurări în
Medicină lista
producătorilor și
procesatorilor de
legume, fructe și
struguri care
beneficiază de
prevederile alineatelor
(24) și (25). Pentru a
fi incluși în lista
producătorilor și
procesatorilor de
legume, fructe și
struguri, agenții
economici vor depune
la Ministerul
Agriculturii și
Industriei Alimentare,
în termen de 10 zile,
cereri și alte acte
solicitate care
confirmă practicarea
activității de
producere, procesare
și exportare, conform
criteriilor stabilite de
Ministerul Agriculturii
și Industriei
Alimentare."

În primul rînd notăm, că norma
respectivă conține dispoziții de ordin
procedural, ce nu țin de obiectul de
reglementare al Legii nr.408/2001. În
rîndul doi, obligația Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare de
a întocmi lista producătorilor și
procesatorilor de legume, fructe și
struguri care beneficiază de
prevederile legii, vine în contradicție
cu prevederile art.180 din Codul
fiscal, deoarece duce la conflict de
competențe cu Inspectoratul Fiscal
Principal de Stat. În rîndul trei,
această normă conferă atribuții
excesive MAIA, care va întocmi
listele nominalizate. Or, Ministerul
Agriculturii va fi autoritatea ce va lua
deciziile de includere sau neincludere
a contribuabililor în liste și tot
Ministerul va fi acela care va elabora
criteriile de includere în liste.
Nestipularea acestor criterii în lege,
cît și oferirea MAIA a atribuţiei de a
elabora și aplica unilateral aceste
criterii, va duce la derogări abuzive și
potențiale elemente de
coruptibilitate. În rîndul patru, norma
prevede anumite termene (15 zile, 10
zile), însă nu stabilește momentul din
care acestea încep să curgă (un
punct de referință), fapt ce poate
duce la interpretări și aplicări abuzive
în practică. În rîndul cinci, norma dată
nu prevede mecanisme de contestare
a deciziei MAIA în cazul neincluderii
neîntemeiate a contribuabilului în
liste.

Coruptibilitate
Concurenţa normelor de drept
Atribuţii excesive / contrare statutului
Atribuţii care admit derogări şi
interpretări abuzive
Cumularea competenţelor de a
elabora acte, a controla aplicarea lor
şi de a sancţiona
Lipsa/ambiguitatea procedurilor
administrative
Lipsa unor termene concrete
Lipsa responsabilităţii clare
autorităţilor (funcţionarilor) pentru
încălcarea prevederilor din proiect
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de
supraveghere şi control (ierarhic,
intern, public)
Lipsa / insuficienţa mecanismelor de
contestare a deciziilor şi acţiunilor
autorităţilor public
Formulare ambiguă care admite
interpretări abuzive

Prin prisma
obiecțiilor formulate,
întreagă normă urma
să fie revizuită pentru
a elimina orice factor
de vulnerabilitate și
coruptibilitate.

Concluzii
Proiectul dat de lege a fost adoptat în temeiul art.106/1 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi
art.119 din Regulamentul Parlamentului nr.797/1996, în cadrul angajării răspunderii Guvernului în faţa
Parlamentului. De remarcat, că acest mecanism presupune adoptarea proiectului de lege în decursul a 72
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de ore din momentul prezentării în Parlament a Hotărîrii de Guvern de angajare a răspunderii cu proiectul
de lege anexat. În consecinţă menţionăm, că societatea civilă şi alte părţi interesate nu au avut
posibilitatea de a participa la examinarea acestui proiect de lege în Parlament şi de a face recomandări,
fapt ce face un astfel de proiect foarte vulnerabil sub aspectul coruptibilităţii şi afectează calitatea actului
legislativ.
În contextul caracterului urgent de examinare a proiectului de lege în cadrul asumării răspunderii
Guvernului în faţa Parlamentului, totuşi, considerăm necesar de a respecta transparenţa în cadrul
procesului decizional. Într-o astfel de procedură urgentă trebuie să fie asigurat un termen minim pentru
prezentarea propunerilor din partea societăţii civile şi a deputaţilor. Însă, Regulamentul Parlamentului nu
asigură o reglementare suficientă în acest sens, din care considerente se impune amendarea acestuia.
Este necesar de a sublinia faptul, că iniţial, în Parlament a fost înregistrat proiectul de lege nr.341 din
10.09.2014, cu acelaşi scop şi reglementări identice cu proiectul de lege adoptat în cadrul angajării
răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului. Asupra proiectului iniţial (341) au fost organizate consultări
publice, fiind depistate propunerile şi recomandările Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie.
În pofida existenţei proiectului de lege nr.341 din 10.09.2014 pe rol în Parlament, acesta a fost adoptat pe
25.09.2014 în temeiul art.106/1 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova şi art.119 din Regulamentul
Parlamentului nr.797/1996, în cadrul angajării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului asupra unui
pachet de 7 proiecte de legi.
Notăm că Guvernul, pe parcursul a citeva luni, şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului deja a 2-a
oară pentru un set de proiecte de legi. Nu negăm importanţa acestor proiecte de legi şi necesitatea de a fi
adoptate cît mai rapid, însă nu trebuie de făcut abuz de mecanismul angajării răspunderii Guvernului. Or,
conform art.60 alin.(1) din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legislativă a statulu, pe cînd, în
speţă, prin mecanismul asumării răspunderii este ocolit întreg procesul de legiferare, Guvernul substituind
puterea legislativă. Acest proiect de lege, în contextul situaţiei actuale este unul important şi necesar,
întrucît se referă la măsurile de susţinere a producătorilor afectaţi de embargoul rusesc. Însă, adoptarea
acestuia în regim de urgenţă, fără a acorda posibilitatea cetăţenilor/agenţilor economici de a fi informaţi
despre conţinutul unei legi cu un asemenea impact, îl face vulnerabil din punct de vedere al coruptibilităţii.
Mai mult ca atît, această urgenţă nu este argumentată în contextul în care deja a fost înregistrat în
Parlament proiectul de lege nr.431 din 10.09.2014, care a fost supus consultărilor publice şi care putea fi
inclus pe ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului spre examinare şi aprobare, chiar şi în regim de
urgenţă, dar cu asigurarea tuturor cerinţelor de transparenţă şi oferirea tuturor părţilor interesate şi
deputaţilor a posibilităţii de formulare a propunerilor şi recomandărilor.
Subliniem lipsa informaţiilor privind calculele economico-financiare, ce se impuneau a fi incluse în nota
informativă. Din lipsa unei fundamentări şi a unei analize detaliate economico-financiare, nu cunoaştem
care sînt costurile exacte ale implementării proiectului, ceea ce afectează calitatea întregului act legislativ.
Principalele obiecţii de conţinut asupra textului actului, formulate în prezentul raport de expertiză, se referă
la următoarele:
1. Instituirea unor norme cu caracter temporar (ce se referă doar la obligaţiile fiscale faţă de bugetul public
naţional existente la 30 noiembrie 2014) în acte normative cu aplicabilitate nedefinită în timp, contravine
cerinţelor legale.
2. Textul lacunar şi confuz al reglementărilor din proiect va duce la aplicarea măsurilor de stimulare fiscală
nu doar pentru cei afectaţi de embargoul rusesc, dar şi pentru alţi subiecţi care nu-şi vor onora obligaţiile
sale fiscale.
3. Se impunea adoptarea prezentului proiect de lege concomitent cu modificarea corespunzătoare a
bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi cu includerea surselor reale de
acoperire a pierderilor - cerinţe expres prevăzute în Codul fiscal şi Legea privind sistemul bugetar şi
procesul bugetar.
4. Conferirea atribuţiilor excesive Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, care va întocmi listele
producătorilor şi procesatorilor de legume, fructe şi struguri care beneficiază de prevederile legii, va lua
deciziile de includere sau neincludere a contribuabililor în liste, va elabora criteriile de includere în liste - va
duce la derogări abuzive şi potenţiale elemente de coruptibilitate.
5. Inexistenţa mecanismelor de contestare a deciziilor Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în
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cazul neincluderii neîntemeiate a contribuabilului în liste.
În concluzie, reieşind din analiza efectuată în raportul de expertiză, menţionăm că prezentul act este
afectat de carenţe atît de ordin procedural, cît şi de conţinut. Aceasta se datorează, în mare parte,
imposibilităţii deputaţilor, societăţii civile, autorităţilor publice, părţilor interesate să participe în procesul
decizional şi să înainteze propuneri. Totodată, nu este motivat şi argumentat caracterul urgent de
examinare a proiectului de lege în cadrul asumării răspunderii Guvernului în faţa Parlamentului, în
contextul existenţei pe rol în Parlament a aceluiaşi proiect, care a fost supus consultărilor publice şi care
putea fi inclus pe ordinea de zi a şedinţelor Parlamentului spre examinare şi aprobare. În consecinţă, pe
lîngă faptul perturbării întregului proces de creaţie legislativă, a rezultat un act legislativ necalitativ şi foarte
vulnerabil sub aspectul coruptibilităţii, în pofida faptului că acest act este unul de o importanţă deosebită şi
anume stabileşte măsurile de susţinere oferite producătorilor afectaţi de embargoul rusesc.
Deşi scopul proiectului este clar, iar măsuri de susţinere din partea Guvernului sînt necesare, totuşi, în
varianta propusă de autor, mecanismul de susţinere a producătorilor, procesorilor şi exportatorilor de
fructe, struguri, legume şi conserve rămîne unul neclar, lacunar, contrar prevederilor legale. Considerăm
că în redacţia propusă, normele nu vor produce efectele dorite. Or, soluţia cea mai viabilă ar fi fost ca
aceste norme să fie prevăzute într-un act legislativ nou privind unele măsuri de susţinere a producătorilor,
procesorilor şi exportatorilor de fructe, struguri, legume şi conserve pentru anul 2014.
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
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