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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 deputat 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul de lege privind importul unui autovehicul este
elaborat în scopul introducerii în ţară şi plasării sub regim vamal de import, cu scutirea de la
plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare a unui automobil destinat Primăriei
satului Negrea, raionul Hînceşti.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul are drept scop scutirea de la plata drepturilor de
import a unei unităţi de transport acordate cu titlu gratuit (donaţie). În acest sens, se propune
derogarea de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie
2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. Autovehiculul vizat în proiect (clasificat la poziţia
tarifară 8702, de marca VW, model Sfat, numărul caroseriei WV1ZZZ2DZ2H006541, anul
fabricării 2001) este donat de către Asociaţia AKTIV HILFE din Republica Italiană.
În urma examinării proiectului şi a legislaţiei în domeniu, constatăm că normele date stabilesc
derogări de la regula generală şi favorizează o anumită categorie de subiecţi de drept, fiind
discriminaţi alţi subiecţi aflaţi într-o situaţie juridică similară şi care se conformează legislaţiei
naţionale prin prisma achitării drepturilor de import. Considerăm că exceptarea frecventă şi
abuzivă de la normele legislaţiei în vigoare nu reprezintă un remediu oportun pentru
susţinerea unor sau altor categorii de subiecţi, iar din alt punct de vedere – se răsfrînge
negativ asupra bugetului public. În acest context, atragem atenţia asupra faptului că în ultimul
timp se observă tot mai frecvent promovarea unor proiecte ce au obiect de reglementare
derogări de la Codul vamal şi Codul fiscal. Prin astfel de derogări, de fapt, cetăţenii sunt
încurajaţi să încalce norma generală şi sub diverse pretexte identifică mijloace legale de
eludare a cadrului legal general.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi autorul nu menţionează în nota informativă careva cheltuieli financiare publice,
considerăm că urmare a implementării proiectului, vor fi prejudiciate încasările în bugetul de
stat.
În acelaşi timp, practica de a face derogare de la legislaţia în vigoare va crea oportunităţi şi
altor subiecţi de drept să beneficieze de astfel de înlesniri, ulterior existînd riscul gestionării
defectuoase a bunurilor importate şi admiterea abuzurilor în ceea ce priveşte înstrăinarea lor,
în consecinţă va fi prejudiciat statul.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Primăriei satului Negrea, iar scutirea de plata
drepturilor de import prejudiciază bugetul de stat, prin neachitarea taxelor fiscale şi vamale.

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
Parlamentului 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

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul nu stabileşte expres în ce scop va fi utilizat automobilul importat. Respectiv, urmare
a introducerii în ţară a bunului, acesta poate fi folosit în mod discreţionar de către beneficiar,
contrar destinaţiei indicate în nota informativă.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi completat în vederea indicării exprese a
scopului pentru care urmează a fi utilizat automobilul.
Totodată, avînd în vedere numărul mare al proiectelor asemănătoare celui propus,
recomandăm autorului elaborarea unui proiect de lege care să stabileascăexpres
mecanismul de control al gestionării conform destinaţiei a bunurilor importate,
autoritatea responsabilă de efectuarea controlului, sancţiunile pentru utilizarea contrar
destinaţiei a bunurilor sau comercializarea acestora, etc.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Evidenţiem o neclaritate cu privire la autoritatea responsabilă de efectuarea controlului
gestionării ulterioare a automobilului. Avînd în vedere că autorul nu a specificat expres în ce
scop va fi utilizat bunul, există riscul ca proiectul să devină o metodă profitabilă de
introducere a bunurilor în ţară fără achitarea taxelor pentru drepturile de import, şi utilizarea
ulterioară a acestora în mod discreţionar, inclusiv înstrăinarea lor fără riscul de a fi verificat şi
de a suporta careva consecinţe.

Recomandarea: Avînd în vedere numărul mare al proiectelor asemănătoare celui
propus, recomandăm autorului elaborarea unui proiect de lege care să stabilească
expres mecanismul de control al gestionării conform destinaţiei a bunurilor importate,
autoritatea responsabilă de efectuarea controlului, sancţiunile pentru utilizarea contrar
destinaţiei a bunurilor sau comercializarea acestora, etc.

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Cu toate că proiectul prevede interdicţia înstrăinării automobilului importat, autorul nu a
stabilit care vor fi consecinţele pentru nerespectarea acestei norme. Or, lipsa unor penalităţi
şi sancţiuni (ex. achitarea în bugetul de stat a taxelor de care a fost scutit beneficiarul,
interzicerea pe o perioadă de timp de a mai importa bunuri cu scutirea de taxe etc.) nu
garantează că bunul nu va fi comercializat sau utilizat contrar destinaţiei.
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Recomandarea: Avînd în vedere numărul mare al proiectelor asemănătoare celui
propus, recomandăm autorului elaborarea unui proiect de lege care să stabilească
expres mecanismul de control al gestionării conform destinaţiei a bunurilor importate,
autoritatea responsabilă de efectuarea controlului, sancţiunile pentru utilizarea contrar
destinaţiei a bunurilor sau comercializarea acestora, etc.

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Deşi în proiect se menţionează că importul autovehiculului prin derogare de la legislaţia în
vigoare reprezintă o excepţie pentru Primăria satului Negrea, evidenţiem că promovarea
proiectelor cu privire la introducerea pe teritoriul ţării a unor bunuri, cu scutirea acestora de la
plata drepturilor de import reprezintă o practică des utilizată. Astfel, constatăm că aspectul
abordat în proiect reprezintă o problemă care necesită a fi soluţionată prin elaborarea unui
act legislativ unic, prevederile căruia să fie valabile pentru cazuri similare celui din proiectul
propus. În caz contrar, există riscul apariţiei unor abuzuri din partea beneficiarilor, donatorilor,
autorităţilor de stat şi abordarea în mod diferit a fiecărui caz de introducere a bunurilor pe
teritoriul ţării.

Recomandarea: Recomandăm autorului elaborarea unui proiect de lege care să
stabilească expres mecanismul de control al gestionării conform destinaţiei a
bunurilor importate, autoritatea responsabilă de efectuarea controlului, sancţiunile
pentru utilizarea contrar destinaţiei a bunurilor sau comercializarea acestora, etc.

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 al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Iulie 2016

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