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MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal (art.346,
347, 348, 348/5, Anexa nr.2, 2/1, 3 etc.)
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, scopul proiectului constă în asigurarea
echităţii fiscale între transportatorii neînmatriculaţi în Republica Moldova şi transportatorii
autohtoni care prestează servicii de transport auto internaţional. Astfel, prin proiect se
propune un nou mecanism de taxare a posesorilor de autovehicule neînmatriculate în RM
pentru folosirea drumurilor naţionale, precum şi majorarea unor categorii de taxe rutiere.
Scopul relevat de autor în nota informativă nu va fi asigurat pe deplin, întrucît proiectul
conţine o multitudine de deficienţe/riscuri de corupţie la procedura de aplicare a taxelor
pentru folosirea drumurilor naţionale de către subiecţii impunerii.
Se recomandă autorului să analizeze suplimentar eficienţa actului de reglementare prin
prisma obiecţiilor şi recomandărilor expuse la compartimentul II al raportului de expertiză
anticorupţie, întrucît proiectul în varianta propusă este insuficient întemeiat pentru a fi propus
spre aprobare.

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul în nota informativă a reliefat scopul proiectului,
acesta nu a efectuat o analiză generală a condiţiilor care au impus elaborarea proiectului,
inclusiv finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări. Astfel, nota de
fundamentare trebuie să conţină o analiză amplă a noilor reglementări, a impactului social şi
economic, beneficiile cantitative şi calitative a implementării prevederilor, în special o analiză
amplă a modului de aplicare a noii metode de calcul a taxei pentru folosirea drumurilor
Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, precum şi
condiţiile social-economice care au stat la baza majorării unor taxe.
Astfel, pentru o apreciere obiectivă a necesităţii implementării noilor reglementări, propunem
autorului de a completa nota informativă cu aspectele enunţate mai sus, condiţie obligatorie
prevăzută la art.20 al Legii nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele persoanelor fizice şi persoanelor juridice
posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova. Însă, reieşind din faptul că
proiectul nu este suficient fundamentat la procedura de aplicare a taxelor pentru folosirea
drumurilor naţionale de către posesorii de autovehicule neînmatriculate în RM şi la majorarea
semnificativă a taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate şi
neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale
căror dimensiuni depăşesc limitele admise, precum şi a taxelor pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia şi a taxei pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, există riscul prejudicierii
intereselor subiecţilor enunţaţi mai sus, prin mărirea sarcinii/poverii fiscale, precum şi a
introducerii unei noi metode de calcul care nu este instituită pe deplin. 

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3, art.348 alin.(2) şi (3) din proiect „alin.(3) În cazul în care statele cu care
Republica Moldova a încheiat acorduri bi- şi multilaterale privind transportul rutier fără
achitarea taxelor rutiere, percep taxele rutiere contrar acordurilor, aferent
autovehiculelor înmatriculate în statele respective se va percepe taxa pentru folosirea
drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica
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Moldova” şi „alin.(4) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va informa
trimestrial Serviciul Vamal despre statele care percep taxe rutiere de la transportatorii
autohtoni contrar acordurilor încheiate”. 

Instituirea normei date nu este justificată de către autor, motiv pentru care este dificil de a da
o apreciere a necesităţii şi oportunităţii acesteia. Ne referim aici la date statistice care atestă
că statele care au încheiat un acord bi- şi multelateral privind transportul rutier fără achitarea
taxelor rutiere cu Republica Moldova aplică taxe rutiere transportatorilor autohtoni.
Conform normelor dreptului internaţional, pentru nerespectarea condiţiilor unui acord
internaţional survin sancţiuni internaţionale pentru statul care a admis ilegalităţi. Prin urmare,
constatăm că prevederile cad sub alt regim juridic şi nu constituie obiectul de reglementare al
Codului fiscal.  

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, normele alin.(2) şi (3) al art.348
din proiect nu se susţin spre promovare, deoarece nu constituie obiect de
reglementare al Codului fiscal.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 art.346 alin.(3) Codul fiscal „În cazul constatării de către organele competente
stabilite de Codul transporturilor rutiere a lipsei achitării taxei pentru utilizarea
drumurilor Republicii Moldova, stabilite conform Anexei nr.2, subiectului impunerii i se
aplică o amendă egală cu 500% din suma taxei neachitate”.

Acordarea dreptului Agenţiei Naţionale de Transport Auto de a efectua controale şi aplica
sancţiuni persoanelor fizice sau juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în
Republica Moldova este în contradicţie cu prevederile Codului transporturilor rutiere, întrucît
nu prevede competenţa dată.
Mai mult decît atît, stabilirea şi aplicarea amenzii posesorilor de autovehicule neînmatriculate
în Republica Moldova în mărime de 500% din suma taxei neachitate în cazul constatării de
către Agenţia Naţională de Transport Auto a neachitării taxei pentru utilizarea drumurilor
Republicii Moldova este în contradicţie cu prevederile art.235 şi 236 al Codului fiscal care
stabileşte că amenda este o „sancţiune fiscală” care constă în obligarea persoanei ce a
săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de bani. Amenda reprezintă o parte a obligaţiei
fiscale şi se percepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală de către „organele fiscale”. 

Recomandarea: Norma nu este suficient fundamentată, întrucît contravine prevederilor
Codului transporturilor rutiere. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.8 art.351
din proiect.

La pct.2, art.347 alin.(1/1) din proiect „În cazul în care nu pot fi determinaţi cu
exactitate parametrii autoturismului sau autovehiculului pentru care se achită taxa,
conform Anexei nr.2/1 se achită taxa pe durata de utilizare a reţelei de drumuri
naţionale la valoarea maximă stabilită în Anexa nr.2 pentru tipul de autovehiculul,
conform elementelor de identificare”.

În primul rând, nu este justificat din punct de vedere procedural de a stabili taxe
autovehiculelor neînmatriculate în RM pentru utilizarea drumurilor RM pentru care se aplică
„vinieta” (potrivit Anexei nr.2/1 din proiect), în cazul în care nu pot fi determinaţi cu exactitate
parametrii autoturismului sau autovehiculului, în baza altei anexe (potrivit Anexei nr.2 din
proiect) care nu corespunde regimului juridic de reglementare. În al doilea rând, conform
prevederilor Legii nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor, poziţia tarifară 8703 „Autoturisme şi alte autovehicule, proiectate în principal
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pentru transportul persoanelor, inclusiv maşinile de tip “break” şi maşinile de curse”, poziţia
tarifară 8716 „Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate
mecanic, părţi ale acestora” stipulează clar proporţiile maxime ale autoturismelor. Mai mult
decât atât, parametrii/capacitatea cilindrică a autoturismului sau a autovehiculului sunt
prevăzuţi/prevăzută în actele tehnice ale acestora.  

Recomandarea: Norma nu se susţine, întrucît va genera contradicţii şi interpretări
discreţionare în procesul de aplicare a taxei pentru autovehiculele neînmatriculate în
RM pentru care se aplică vinieta.  

La pct.4, art.348/5 alin.(1), (2) şi (5) „(1) Subiecţii impunerii pot achita vinieta pentru o
perioadă de valabilitate de 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de dintr-o perioadă de 12 luni” şi
„(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel: a) 7 zile – ziua corespunzătoare
datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile; b) 15 zile – ziua corespunzătoare
datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile; c) 30 de zile – ziua
corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile; d) 90 de zile –
ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile”. 

În primul rând, menţionăm că la pct.4 din proiect se propune modificarea alin.(5) al art.348/5
Cod fiscal, pe când proiectul nu conţine amendamente la alineatul dat, iar în al doilea rând,
reţinem că nu este justificat de către autor excluderea perioadei de valabilitate de o zi şi de
180 de zile pentru achitarea vinietei, fapt pentru care este dificil de a da o apreciere obiectivă
a excluderii date. De asemenea, prin excluderea perioadei de 180 de zile se vor admite
conflicte de norme cu alin.(5) art.348/5 din Codul fiscal care stabileşte perioada dată.
În opinia noastră, este necesar de analizat amendamentul dat în comun cu Ministerul
Finanţelor ca fiind autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul financiar-
fiscal, astfel încît să fie asigurat interesul public general, prin aplicarea corectă a perioadei de
valabilitate a vinietei.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar amendamentul dat în
comun cu Ministerul Finanţelor, întrucît în varianta propusă generează confuzii şi
conflicte de norme de drept. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.6 Anexa nr.2/1
din proiect.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.5, Anexa nr.2 Titlul IX din Codul fiscal „Taxa pentru utilizarea drumului
Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova”. 

Referitor la amendamentul dat autorul nu a adus careva argumente justificative şi pertinente
privind necesitatea modificării Anexei nr.2 Titlului IX din Codul fiscal „Taxa pentru utilizarea
Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova”, deşi sunt
reglementări noi de procedură, prin aplicarea unui alt mecanism de taxare a posesorilor de
autovehicule neînmatriculate în RM.
Considerăm că noul concept de taxare a posesorilor de autovehicule neînmatriculate în RM
trebuie să fie analizat în comun cu Ministerul Finanţelor ca fiind autoritatea responsabilă de
implementarea politicilor în domeniul financiar-fiscal, astfel încît să nu fie prejudiciat pe de o
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parte, interesul statului, prin acumularea veniturilor la bugetul de stat, iar pe de altă parte,
interesul public general, prin majorarea sarcinii fiscale.  

Recomandarea: Norma este insuficient justificată spre aprobare. Se recomandă
autorului de a analiza amendamentul dat în comun cu Ministerul Finanţelor pentru a
identifica soluţia optimă în aplicarea taxelor pentru folosirea drumurilor. Această
obiecţie este valabilă şi pct.2 art.347 alin.(2) şi pentru pct.6 Anexa nr.2/1 Titlul IX din
Codul fiscal din proiect. 

La pct.7 Anexa nr.3 al Titlului IX din Codul fiscal „Taxa pentru folosirea drumurilor de
către autovehicule înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă
totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise”.

Din analiza anexei nr.3 al Titlului IX din Codul fiscal constatăm că la unele obiecte ale
impunerii, şi anume la poziţiile cu nr.1, 2, 3 şi 5 se propune majorarea taxei pentru folosirea
drumurilor de către autoturismele neînmatriculate în RM a căror masă totală, sarcină masică
pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise. Autorul în nota informativă nu a
justificat majorările date din punct de vedere al criteriilor şi condiţiilor social economice, pe
cînd acestea sunt norme de calcul/metodologice care trebuie să fie argumentate. În caz
contrar, există riscul prejudicierii intereselor subiecţilor impunerii prin mărirea poverii fiscale.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a justifica metoda de calcul în baza căreia
se propune efectuarea majorării taxei pentru folosirea drumurilor de către
autovehicule înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă
totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, iar
norma în varianta propusă este insuficient justificată spre aprobare. Această obiecţie
este valabilă şi pentru pct.10 anexa nr.6 al Titlului IX Codul fiscal din proiect.  

La pct.8, art.351 alin.(4) din proiect „În cazul constatării lipsei achitării taxei stabilite
conform Anexei nr.3 pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate
şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă
sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise se aplică amendă egală cu 500%
din suma taxei neachitate”.  

Norma este confuză şi discreţionară, deoarece nu stabileşte organul competent de
constatarea faptei de neachitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele
înmatriculate şi neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe
axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise. Conform prevederilor art.197 din
Codul contravenţional „Încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane şi
mărfuri” Ministerul Afacerilor Interne este organul constatator al faptei enunţate mai sus.
Totodată, menţionăm că autorul nu a adus argumente justificative referitor la stabilirea sumei
amenzii de 500% din suma taxei neachitate, pe cînd acestea sunt necesare din punct de
vedere procedural. 

Recomandarea: Norma nu este suficient fundamentată din punct de vedere
procedural. Se recomandă autorului de a prevedea organul constatator pentru fapta de
neachitare a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele, precum şi de a
efectua o analiză referitor la stabilirea amenzii de 500% din suma taxei neachitate.

La pct.10 Anexa nr.6 al Titlului IX Codul fiscal din proiect „Taxa pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului
localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi taxa pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului
localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere”.
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Pe lângă faptul că nu este justificat de către autor majorarea taxei pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia şi a taxei pentru folosirea zonei
drumului public şi/sau zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, acesta nu a argumentat
condiţiile care au dus la excluderea unor unităţi de măsură pe m/2 a obiectelor impunerii, şi
anume la poziţia nr.4 lit.a), b), c) şi d) al Anexei nr.6 Titlul IX din Codul fiscal. Astfel, obiect al
impunerii, în cazul dat staţiile de alimentare cu combustibil, staţiile de deservire tehnică,
puncte de vulcanizare şi tarabe amplasate în afara localităţilor pot fi amplasate nu doar ca
punct comercial, dar şi ca suprafaţă de teren luată în arendă/locaţiune într-un punct
comercial. 

Recomandarea: Propunem autorului de a justifica metoda de calcul în baza căreia se
propun efectuarea majorării taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor
de protecţie ale acestuia şi a taxei pentru folosirea zonei drumului public şi/sau
zonelor de protecţie ale acestuia din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea
obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, iar norma în variata propusă este
insuficient justificată spre aprobare. 

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

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

21 Noiembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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