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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. Proiectul prenotat este elaborat întru executarea
prevederilor titlului IV al Codului fiscal „Accizele” şi Hotărîrii Guvernului nr.1255 din 31
octombrie 2006 cu privire la sistemul informaţional automatizat „Registrul de stat al circulaţiei
alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”.
Scopul proiectului constă în intensificarea controlului asupra calităţii producţiei alcoolice şi a
articolelor din tutun.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului sunt justificate
din punct de vedere al temeiului legal. Totodată, în proiect au fost identificate unele deficienţe
la procedura de distrugere a timbrelor de acciz şi la mecanismul de control asupra procurării
şi folosirii timbrelor de acciz. Referitor la aceste aspecte ne vom expune la capitolul II al
raportului de expertiză anticorupţie.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele, pe de o parte, ale organelor de control, iar pe
de altă parte, interesele agenţilor economici. Dat fiind faptul că proiectul nu reglementează
detaliat procedura de control asupra procurării şi folosirii timbrelor de acciz, există riscul
prejudicierii interesului public.

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.8 din proiect „Timbrele de acciz, precum şi chitanţele de primire a acestora se
tipăresc la comanda…în temeiul Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din
13.04.2007”.

Trimiterea la prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 nu este
fundamentată din punct de vedere al temeiului legal, deoarece există Legea privind achiziţiile
publice nr.131 din 03.07.2015 care intră în vigoare la data de 30.04.2016. Dat fiind faptul că
proiectul urmează să fie aprobat în perioada cînd va intra în vigoare noile prevederi în
domeniul achiziţiilor publice este necesar să se facă trimitere la cadrul legal corespunzător.

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „Legii privind achiziţiile publice
nr.96 din 13.04.2007” cu sintagma „Legea privind achiziţiile publice nr.131 din
03.07.2015”. Această obiecţie este valabilă şi pentru ct.26 din proiect.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct. 8 din proiect „Timbrele de acciz, precum şi chitanţele de primire a acestora se
tipăresc la comanda Serviciului Fiscal de Stat, producătorul de timbre de acciz fiind
determinat în temeiul Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007”.

Norma dată este în contradicţie cu prevederile pct.1 subct.4 al Hotărîrii de Guvern privind
aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr.344 din 30 aprilie
2009 care stipulează că Întreprinderea de Stat “Fiscservinform” în calitate de administrator

2



tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat are funcţia de a
asigura „procesul de fabricare”, recepţionare, evidenţă şi distribuire, contra plată, a timbrelor
de acciz pentru marcarea mărfurilor supuse accizelor. Este necesar de exclus aceste
conflicte de norme de drept, întrucît există riscul ca prevederile în procesul de implementare
să fie interpretate în mod discreţionar din partea responsabililor, ceea ce va prejudicia
interesul public.  

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude conflictele de norme de drept,
prin amendarea Hotărîrii de Guvern privind aprobarea modificărilor ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului nr.344 din 30 aprilie 2009.

La pct.9 din proiect „Comercializarea timbrelor de acciz importatorilor producţiei
alcoolice şi articolelor din tutun pasibile marcării se face prin intermediul
subdiviziunilor Serviciului Vamal…”.

Utilizarea sintagmei „subdiviziunilor Serviciului Vamal” nu este conformă terminologiei
utilizate în Codul vamal. Este necesar de uniformizat termenii cu cadrului legal, pentru a nu
admite interpretări confuze.

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „subdiviziunilor Serviciului Vamal”
cu sintagma „birourile vamale”. Această obiecţie este valabilă în tot cuprinsul
proiectului.

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.8 din proiect „Comercializarea timbrelor de acciz agenţilor economici
producători (inclusiv din materia primă a clientului) se face de Î.S. „Fiscservininform”,
în baza notelor de comandă…”.

Norma dată nu prevede termenul de comercializare a timbrelor de acciz de către Î.S.
„Fiscservininform” agenţilor economici. Pericolul aplicării normei date constă în faptul că
întreprinderea, la propria discreţie, în dependenţă de interes sau scop, va decide referitor la
termenul de comercializare a timbrelor de acciz, ceea ce va prejudicia interesul agenţilor
economici. 

Recomandarea: Propunem de completat după cuvîntul „respectivi” cu sintagma „în
termen de 15 zile de la data depunerii comenzilor (cererilor)”.

La pct.11 din proiect „Transmiterea timbrelor de acciz pentru marcarea producţiei
alcoolice şi articolelor din tutun confiscate, fără stăpîn se face în modul stabilit de
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”.

Acordarea dreptului Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de a aproba, la nivel de act
departamental, procedura de transmitere a timbrelor de acciz pentru marcarea producţiei
alcoolice şi articolelor din tutun confiscate, fără stăpîn este discreţionară. Considerăm că
procedura dată trebuie să fie reglementată în regulamentul prenotat, întrucît face parte din
domeniul de aplicare a acestuia. În cazul dat, există riscul ca Inspectoratul Fiscal Principal de
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Stat, la propria discreţie, să aprobe reglementări excesive, ceea ce ar prejudicia interesul
public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a reglementa procedura de transmitere a
timbrelor de acciz pentru marcarea producţiei alcoolice şi articolelor din tutun
confiscate, fără stăpîn prin regulamentul prenotat.

La pct.36 din proiect „În cazul timbrelor de acciz care se autodistrug se va forma o
comisie din care vor face parte…pentru mărfurile de import – agentul economic şi
Serviciului Vamal”.

Norma este generală şi discreţionară, deoarece nu prevede expres procedura de distrugere
a timbrelor de acciz deteriorate. Ne referim la modalităţile de efectuare a distrugerii timbrelor
de acciz (ardere sau distrugere prin aparat) şi la responsabilităţile membrilor comisiei urmare
a efectuării distrugerii (întocmirea procesului verbal). Considerăm că reglementările în cauză
sunt necesare din punct de vedere procedural (evidenţă/statistică). Lipsa normelor date va
lasă la discreţia responsabililor stabilirea şi aplicarea procedurilor de deteriorare a timbrelor
de acciz, ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de stabilit expres
procedura de distrugere a timbrelor de acciz.

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

La pct.44 din proiect „Controlul asupra marcării cu timbru de acciz a producţiei
prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către organele abilitate”.

Norma este generală şi discreţionară, deoarece nu stabileşte expres procedurile de control a
implementării prevederilor de către organele fiscale. Reieşind din denumirea titlului VII
„Controlul asupra procurării şi folosirii timbrelor de acciz”, acesta trebuie să prevadă
reglementări în acest sens. Lipsa normelor în cauză va lăsa la discreţia responsabililor
aplicarea mecanismelor de control, ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Propunem de reglementat mecanismul de control asupra procurării şi
folosirii timbrelor de acciz.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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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

30 Martie 2016

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