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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de lege este scutirea de la plata impozitului pentru creşterea de capital, în cazul
încheierii unui contract de donaţie între rude pînă la gradul III, precum şi între soţi. Astfel, prin
proiect se propune ca creşterea sau pierderile de capital să nu fie recunoscute în cazul
încheierii unui contract de donaţie între rude pînă la gradul III, precum şi între soţi.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a evidenţiat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază principalele prevederi ale proiectului, condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului şi referinţe corespunzătoare la modul de reglementare a subiectului
dat în alte state (România). Totodată, ţinînd cont de riscurile identificate în prezentul raport
de expertiză anticorupţie, şi anume reducerea veniturilor la buget şi donarea tendenţioasă a
bunurilor rudelor pînă la gradul al a III-lea, ar fi oportun de analizat suplimentar impactul
implementării facilităţii date în comun cu Ministerul Finanţelor în vederea respectării
prevederilor art.131 din Constituţie potrivit căruia „Bugetul public naţional cuprinde bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele raioanelor, oraşelor şi satelor. […] (4)
Orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor
bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi
adoptate numai după ce sînt acceptate de Guvern”.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Aspectul economico-financiar al proiectului nu este analizat în nota informativă, deşi iniţiativa
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dată duce la reducerea veniturilor la buget. Considerăm oportun de evaluat acest
compartiment în nota informativă, astfel încît să nu fie prejudiciat, pe de o parte, interesul
public, iar pe de altă parte, interesul statului.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesul public general, prin instituirea facilităţii fiscale
celor care donează bunuri. Totodată, nu este exclus faptul că prin facilitatea dată se creează
condiţii pentru camuflarea beneficiarul efectiv al bunurilor imobile, prin donarea acestora
rudelor pînă la gradul a III-a de rudenie şi nedeclararea bunurilor în posesie, fapt care
periclitează transparenţa bunurilor deţinute de către anumite categorii de subiecţii.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a
Parlamentului Republicii Molodva, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Articol unic – art.42 alin.(3) din Codul fiscal „Crearea sau pierderile de capital nu se
recunosc în cazul încheierii unui contact de donaţie între rude pînă la gradul III,
inclusiv, precum şi între soţi”.

Suplimentar la concluziile expuse la compartimentul I „Fundamentarea generală” a
proiectului, privind acordarea facilităţii fiscale persoanelor care donează bunuri, menţionăm
că, prin scutirea dată există riscul limitării accesului la informaţia privind bunurile deţinute de
către unii subiecţi care deţin mai multe bunuri, prin donarea acestora rudelor de pînă la
gradul al III-lea, deşi aceştia sun beneficiarii efectivi.

Recomandarea: Pentru a da o apreciere obiectivă a impactului implementării facilităţii
date, este necesar de analizat amendamentul dat în comun cu Ministerul Finanţelor.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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