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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la mecanismul desemnării procentuale
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Finanţelor.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în asigurarea
cadrului legal necesar pentru realizarea desemnării procentuale (proces în care persoana
fizică poate direcţiona un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit către unul
din beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale), prin reglementarea clară
şi transparentă a unor condiţii egale de acces la mecanismul de desemnare procentuală
pentru asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private, pe de o parte, şi entităţile religioase,
pe de altă parte; instituirea unei proceduri de pre-înregistrare a beneficiarilor şi de publicare a
listei acestora; stabilirea unui mod simplu de efectuare şi a unor reguli explicite privind
utilizarea desemnărilor procentuale; prevederea unor reguli adecvate şi egale de raportare şi
sancţionare în caz de utilizare a surselor cu încălcarea prevederilor legale şi/sau neraportare.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi nota informativă nu conţine argumentarea economico-financiară, constatăm că proiectul
stabileşte schimbul de date dintre Inspecţia Financiară şi Serviciul Fiscal de Stat prin
intermediul unor sisteme informaţionale, care actualmente nu există. Respectiv, elaborarea şi
implementarea acestora vor implica resurse financiare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul va asigura implementarea corectă a mecanismului de desemnare procentuală,
ceea ce nu contravine interesului public general.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Finanţelor la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.30 – beneficiarii care au primit mijloace financiare în urma desemnării procentuale
urmează să depună la Serviciul Fiscal de Stat rapoarte privind modul de utilizare a
acestor sume pînă în termenul stabilit de legislaţia fiscală pentru depunerea
Declaraţiilor cu privire la impozitul pe venit a anului următor celui în care a expirat
perioada de utilizare a sumelor de desemnare procentuală [...]

În opinia noastră, norma este expusă în mod eronat.
Considerăm, că în cazul în care desemnarea procentuală a fost utilizată într-o anumită
perioadă, declaraţia pe venit urmează a fi depusă pentru perioada respectivă şi nicidecum
pentru anul următor.
În redacţia propusă de autor, norma poate fi interpretată în vederea depunerii rapoartelor cu
întîrziere sau care conţin date pentru perioade necorespunzătoare.

Recomandarea: Recomandăm reformularea sintagmei „Declaraţiilor cu privire la
impozitul pe venit a anului următor” astfel încît să fie clar că raportarea se efectuează
pentru perioada în care a fost folosită desemnarea procentuală.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.23 – [...] pînă la data de 30 iunie a anului în care a avut loc desemnarea, Serviciul
Fiscal de Stat va prezenta Ministerului Finanţelor Borderoul beneficiarilor desemnării
procentuale.

Evidenţiem că în conformitate cu pct.19 Serviciul Fiscal de Stat analizează şi selectează
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declaraţiile persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit pînă la data de 30 iunie.
Respectiv, prezentarea informaţiei definitivate urmează a fi efectuată la o dată ulterioară
termenului de 30 iunie.
Redacţia pct.23 va permite Ministerului Finanţelor să solicite în mod abuziv Borderoul
beneficiarilor desemnării procentuale, indiferent dacă Serviciul Fiscal de Stat a reuşit să
analizeze toată informaţia.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea normei şi stabilirea termenului de
prezentarea a Borderoului ulterior termenului limită de analiză şi selectare a
declaraţiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.

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

Pct.8 – dacă solicitantul nu a prezentat informaţia completă indicată la p.4 al
prezentului Regulament, Ministerul Justiţiei îl va notifica despre aceasta prin email în
termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor.
Solicitantul va avea la dispoziţie 10 zile de la recepţionarea notificării pentru a remedia
neajunsurile.

Considerăm excesiv termenul de 20 de zile propus de autor. Or, pachetul de documente
necesar este stabilit expres la pct.4, iar verificarea acestuia în vederea identificării
neajunsurilor de informaţii poate fi efectuată nemijlocit în momentul depunerii cererii fără a
aştepta expirarea termenului limită de 30 septembrie.
Instituirea unor termene nejustificat de mari poate genera discreţii din partea autorităţilor
publice în vederea tergiversării procesului şi limitării dreptului unor anumiţi solicitanţi de a
beneficia de desemnarea procentuală.

Recomandarea: Considerăm necesar revizuirea termenului de 20 de zile întrucît este
unul nejustificat de mare. Concomitent, termenul urmează să curgă de la data
depunerii/înregistrării cererii.

Pct.11 – beneficiarii desemnării procentuale incluşi în Lista beneficiarilor desemnării
procentuale urmează să notifice Ministerul Justiţiei, în termen de 15 zile, dacă survin
circumstanţe care îi fac ineligibili pentru a beneficia de mecanismul desemnării
procentuale. În acest caz, în termen de 30 de zile lucrătoare, Ministerul Justiţiei va
exclude beneficiarul din Listă şi va notifica prin email despre aceasta fostul beneficiar.
Beneficiarul are obligaţia de restituire a sumelor nevalorificate şi de raportare, potrivit
capitolelor IV şi V ale prezentului Regulament.

Deşi norma prevede condiţiile de notificare a Ministerului Justiţiei a circumstanţelor ce face
ineligibili beneficiarii, evidenţiem că autorul a omis să specifice de cînd urmează să curgă
termenele de notificare, respectiv, excludere a beneficiarului din listă. Astfel, există riscul
tergiversării efectuării notificării, termenul fiind calculat la discreţia beneficiarului. În cazul
excluderii din listă, termenul poate fi calculat astfel încît să fie favorizaţi anumiţi beneficiari.
Pe lîngă acestea, considerăm că termenele propuse de autor sunt excesive şi ar putea duce
la pierderea momentului oportun pentru întreprinderea măsurilor necesare şi evitarea utilizării
frauduloase a mijloacelor financiare provenite din desemnarea procentuală.
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Recomandarea: Recomandăm următoarea redacţie a normei „În cazul în care survin
circumstanţe care îi fac pe beneficiari ineligibili pentru a beneficia de mecanismul
desemnării procentuale, beneficiarii desemnării procentuale urmează să notifice
despre acest fapt Ministerul Justiţiei, în termen de 10 zile de la apariţia
circumstanţelor. Ministerul Justiţiei , în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea
notificării, va exclude beneficiarul din Lista beneficiarilor desemnării procentuale şi va
notifica prin email despre aceasta fostul beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de
restituire a sumelor nevalorificate şi de raportare, potrivit capitolelor IV şi V ale
prezentului Regulament.”.

Pct.13 – ministerul Justiţiei actualizează Lista beneficiarilor în mod regulat pe
parcursul anului, inclusiv după ce a fost informat cu privire la survenirea
circumstanţelor menţionate în p. 8 şi 11 ale prezentului Regulament.

Norma nu stabileşte expres periodicitate actualizării Listei beneficiarilor, autorul limitînduse la
o formulare generală „în mod regulat”. Există riscul abordării în mod discreţionar din partea
Ministerului Justiţiei a procesului de actualizare a informaţiilor şi informare a persoanelor
cointeresate.
Obiecţie valabilă şi pentru sintagma „va informa regulat” de la pct.14.

Recomandarea: Considerăm necesar substituirea cuvîntului „regulat” cu o perioadă
exactă.

Pct.26 – [...] contribuabilul persoană fizică poate solicita Serviciului Fiscal de Stat
informaţii dacă desemnarea efectuată de el a fost validată şi despre motivele
nevalidării.

În contextul în care persoana fizică solicită informaţii cu privire la utilizare mijloacelor
financiare achitate ca desemnare procentuală, considerăm imperios stabilirea expres a unui
termen limită în care autoritatea publică urmează să ofere un răspuns. În caz contrar, există
riscul tăinuirii cazurilor de gestionare defectuoasă sau delapidare a mijloacelor financiare.

Recomandarea: Se recomandă stabilirea unui termen limită în care autoritatea publică
va fi obligată să răspundă solicitărilor cetăţenilor.

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

Pct.13 – ministerul Justiţiei actualizează Lista beneficiarilor în mod regulat pe
parcursul anului, inclusiv după ce a fost informat cu privire la survenirea
circumstanţelor menţionate în p. 8 şi 11 ale prezentului Regulament.

Evidenţiem că pct.7 al Regulamentului stabileşte dreptul beneficiarului de a solicita
excluderea de la participarea la mecanismul desemnării procentuale. Respectiv, asemenea
situaţii pot fi calificate ca circumstanţe ce implică modificarea Listei beneficiarilor. În cazul în
care, în urma apariţiei unor asemenea situaţii lista nu va fi actualizată, se poate considera că
autorităţile publice oferă acces limitat la informaţie.
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Recomandarea: Sintagma „p.8 şi 11” urmează a fi substituită cu sintagma „pct.7, 8 şi
11”.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.12 – [...] lista publicată va conţine, în ordine alfabetică, denumirea completă,
numărul de identificare de stat, adresa juridică a beneficiarilor şi data excluderii din
listă.

În redacţia propusă de autor norma poate fi interpretată în mod discreţionar. Astfel, deşi
beneficiarii ce încalcă legislaţia urmează a fi excluşi din listă, autorul admite menţinerea
acestora la poziţiile ocupate cu remarca „data excluderii din listă”, ceea ce poate crea
confuzii cu privire la dreptul beneficiarului de a obţine desemnarea procentuală.
Concomitent, evidenţiem că art.33/4 alin.(2) al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837 din
17 mai 1996 şi art.43/2 alin. (2) al Legii privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie
nr.125 din 11 mai 2007 prevăd expres că pentru cei excluşi de la participarea la mecanismul
desemnării procentuale se întocmeşte o listă, care se publică pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei.

Recomandarea: Considerăm necesar excluderea sintagmei „şi data excluderii din
listă” şi completarea normei cu prevederi care să reglementeze publicarea unei liste
separate pentru cei excluşi de la participarea la mecanismul desemnării procentuale.

Pct.22 – [...] dacă prin prezentarea unei declaraţii corectate după termenul stabilit de
legislaţie se stabileşte o sumă a impozitului pe venit plătită în plus, suma pasibilă
restituirii se micşorează cu suma desemnată procentual.

În redacţia propusă de autor, formula de calcul este expusă eronat. Astfel, în cazul în care a
fost declarată o sumă a impozitului pe venit mai mare decît cea reală, respectiv, şi
desemnarea procentuală va fi mai mare. În acest caz, nu ar fi corect micşorarea sumei ce
urmează a fi restituită cu suma totală a desemnării procentuale ci doar cu cea care a fost
calculată în plus. Contrariul ar însemna prejudicierea persoanei fizice.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „desemnată procentual” cu
sintagma „calculată în plus pentru desemnarea procentuală”.

Pct.29 – [...] în cazul în care beneficiarul a fost exclus din Lista beneficiarilor pînă la
expirarea termenului de utilizare a desemnărilor procentuale datorită unor
circumstanţe de ineligibilitate, dar a beneficiat de desemnări procentuale pînă la
excludere, acesta are obligaţia de restituire, în termen de 2 luni de la excludere, a
sumelor desemnării procentuale nevalorificate până la data apariţiei circumstanţelor
care l-au făcut ineligibil.

Pct.30 – [...] în cazul în care beneficiarul a fost exclus din Lista beneficiarilor până la
expirarea termenului de utilizare a desemnărilor procentuale datorită unor
circumstanţe de ineligibilitate, dar a beneficiat de desemnări procentuale până la
excludere, acesta are obligaţia de raportare, în termen de 2 luni de la excludere, a
sumelor folosite până la excludere.

Conform pct.11, de la apariţia circumstanţelor şi pînă la excluderea beneficiarului din listă
poate trece o perioadă de 45 de zile (15 zile pentru notificare + 30 de zile pentru excludere).
Concomitent, din momentul în care au apărut circumstanţele beneficiarul se consideră
ineligibil. Respectiv, nu este în drept să mai beneficieze de desemnare procentuală.
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Prin sintagma „dar a beneficiat de desemnări procentuale pînă la excludere” de la normele
menţionate, autorul, acordă temei legal de a utiliza desemnarea procentuală chiar dacă
beneficiarul nu mai este eligibil din cauza unor circumstanţe necorespunzătoare. Astfel,
există riscul interpretării normei în vederea utilizării în mod fraudulos a mijloacelor provenite
din desemnarea procentuală indiferent de cerinţele de eligibilitate.

Recomandarea: La pct.29 şi pct.30 în toate cele 3 cazuri sintagma „pînă la excludere”
urmează a fi substituită cu sintagma „pînă la apariţia circumstanţelor”.

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

Ţepordei Călin
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Octombrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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