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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii cu privire la modificarea şi completarea Codului vamal
(art.130/15, 130/16, 130/17, 130/18 etc.)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Serviciul Vamal, 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. Conform autorului, proiectul urmăreşte scopul „preluării
celor mai bune practici europene în domeniul vamal, ajustarea cadrului legal vamal prin
atribuirea organelor vamale a competenţei de comercializare a bunurilor confiscate,
sechestrate sau abandonate în favoarea statului ca urmare a demarării unor proceduri
vamale”.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, însă analizează în mod superficial principalele prevederi ale proiectului şi
elementele noi propuse, şi nu indică modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor
normative în vigoare.
Pentru a corespunde rigorilor stabilite de art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative,
recomandăm autorului să suplimenteze nota de argumentare, să analizeze finalităţile
urmărite, precum şi să anticipeze modul de transpunere în practică a prevederilor proiectului,
vis-a-vis de mecanismele de realizare a proiectelor de legi înregistrate în Parlamentul
Republicii Moldova (iniţiativa legislativă nr.434 din 23.11.2016 – proiectul legii privind
recuperarea bunurilor infracţionale, precum şi iniţiativa legislativă nr.442 din 28.11.2016 –
proiectul legii privind Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale).

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Conform autorului, implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea unor sume
băneşti suplimentare din contul bugetului de stat.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr. 235/20.07.2006.

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

În opinia noastră, prevederile proiectului promovează interesele departamentale (a organelor
vamale), care vor beneficia de competenţe extinse în ceea ce priveşte confiscarea specială.
Unele prevederi au caracter discreţionar, contravin cadrului normativ în vigoare şi prezintă
riscuri pentru drepturile şi interesele legitime ale persoanelor.

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 examinării, proiectul legii
pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova şi nota informativă la
acesta nu erau publicate pe portalul informativ oficial www.particip.gov.md, pe pagina
Ministerului Finanţelor www.mf.gov.md sau pe pagina web a Serviciului Vamal
www.customs.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul nu întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Obiecţie generală întregului proiect.

Recomandăm autorului să revadă întregul text al proiectului cu înlăturarea incoerenţelor şi
greşelilor gramaticale. De exemplu, la art.130/18 alin.(2) (de revăzut ordinea literelor
reglementărilor), art.130/19 alin.(8), art.130/20 alin.(1) ş.a.

Recomandarea: De revăzut conţinutul proiectului cu înlăturarea incoerenţelor şi
erorilor gramaticale din text.

2. Conflicte ale normelor de drept

2



Obiecţie generală întregului proiect.

Recomandăm autorului modificarea prevederilor proiectului cu delimitarea strictă a
competenţelor Serviciului Vamal în ceea ce priveşte sechestrarea bunurilor ca modalitate de
executare silită a obligaţiilor vamale (1) faţă de confiscarea ca sancţiune la contravenţiile
vamale cu răspundere materială, sau ca măsură de trecere în proprietatea statului a
bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni/contravenţii, fie rezultate din
acestea (2).
Confuzia se păstrează în cadrul întregului proiect şi poate fi relevată indirect şi prin unele
reglementări precum cea de la articolul 130/24, care stabileşte transmiterea cu titlu gratuit şi
distrugerea bunurilor. Conform autorului, „bunurile confiscate de către organele vamale sunt
transmise cu titlu gratuit în următoarele cazuri: a) dacă bunurile confiscate constituie
construcţii (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) şi sunt transmise în proprietatea statului”.
Proiectul trebuie să reglementeze fără echivoc prima ipoteză, deoarece modificările care se
referă la modalitatea de comercializare a corpurilor delicte sau de confiscare a bunurilor pe
cauzele penale în privinţa infracţiunilor date în competenţa organului de urmărire penală al
serviciului Vamal, pe cauzele contravenţionale examinate de agentul constatator al
Serviciului Vamal, precum şi în cazul contravenţiilor vamale cu răspundere materială, riscă
să depăşească cadrul normativ existent, reglementat de art.106 al Codului penal
nr.985/2002, art.161-162 al Codului de procedură penală nr.122/2003 şi art.403 al Codului
contravenţional nr.218/2008.
Implementarea acestor modificări ar constitui o excepţie de la reglementările cu caracter
general, stabilită doar pentru organul vamal, determinând concluzia că fiecărui organ de
urmărire penală sau agent constatator trebuie să-i fie atribuite competenţe de sechestrare,
confiscare a bunurilor şi executare silită a hotărârilor de sechestrare a bunurilor şi obiectelor
de contrabandă, sau prin comiterea altor infracţiuni.

Recomandarea: Recomandăm clarificarea normelor ce reglementează procedura de
comercializare a bunurilor confiscate, sechestrate şi/sau abandonate în favoarea
statului, astfel încât să fie excluse conflictele cu cadrul normativ actual.

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

Articolul 130/15. Comercializarea bunurilor confiscate de către organele vamale
Alin.(1) Comercializarea bunurilor confiscate de către organele vamale se efectuează
prin negocieri directe cu contravenientul, în termen de 10 zile calendaristice, iar pentru
mărfurile uşor alterabile – în termen de 3 zile calendaristice, calculate din momentul
aducerii la cunoştinţa contravenientului a deciziei privind confiscarea acestora. În
cazul în care contravenientul nu este de acord să încheie contractul de vânzare –
cumpărare a bunurilor confiscate sau acesta nu participă la negocierile directe în
termenul prevăzut de lege, bunurile confiscate urmează a fi comercializate conform
prevederilor prezentei secţiuni referitoare la comercializarea bunurilor sechestrate sau
abandonate în favoarea statului ca urmare a derulării unei proceduri vamale.

Atenţionăm asupra unor riscuri discreţionare ale normei. Negocierile directe dintre
reprezentantul organului vamal şi contravenient, în opinia noastră, depind de capacitatea şi
abilitatea reprezentantului autorităţii publice, precum şi de integritatea acestuia şi
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mecanismul de supraveghere şi control al întregului proces. Autorul nu a prevăzut vre-un
mecanism de control şi monitorizare pentru comercializarea bunurilor confiscate, sechestrate
şi/sau abandonate în favoarea statului. 

Recomandarea: Recomandăm autorului suplimentarea art.130/15 cu un alineat nou,
care să stabilească mecanismul de diminuare a gradului discreţionar al normei printr-
un mecanism de supraveghere şi control intern, ierarhic.

Articolul 130/20. Condiţiile de participare la licitaţie
Alin.(7) Dacă a fost înregistrat un singur participant, comisia de licitaţie va duce cu
acesta, în ziua licitaţiei, negocieri directe. După stabilirea preţului de comercializare a
bunurilor şi după semnarea procesului-verbal referitor la rezultatele negocierilor,
materialele vor fi remise Serviciului Vamal organizatoare a licitaţiei pentru a se încheia
contractul de vânzare-cumpărare.

Atenţionăm asupra unor riscuri discreţionare ale normei. Ar trebui să existe un mecanism de
supraveghere şi control intern al negocierilor directe dintre reprezentantul organului vamal şi
contravenient. 

Recomandarea: Recomandăm autorului suplimentarea art.130/20 cu reglementări care
să stabilească mecanismul de diminuare a gradului discreţionar al normei printr-un
mecanism de supraveghere şi control intern (ierarhic).

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

Articolul 130/19. Comisia de licitaţie
Alin.(1) Pentru comercializarea bunurilor sechestrate sau abandonate în favoarea
statului ca urmare a derulării unei proceduri vamale, la fiecare licitaţie se formează o
comisie în a cărei componenţă intră cel puţi 5 membri dintre reprezentanţii Serviciului
Vamal, propuşi de către conducerea acestora. Componenţa comisiei se aprobă prin
ordin de către conducerea organului vamal. Licitatorul este angajatul vamal desemnat
de către conducerea serviciului Vamal, însă acesta nu este membru al comisiei de
licitaţie.

Autorul propune formarea comisiei, alcătuite din 5 membri, doar din angajaţii Serviciului
Vamal, propuşi de conducerea acestora, ceea ce este o lipsă de transparenţă a procedurii.
Privind componenţa comisiilor de licitaţie, exemplificăm cu prevederile art.210 al Codului
fiscal nr.1163/1997 care stabileşte: „Pentru comercializarea bunurilor sechestrate, la fiecare
licitaţie se formează o comisie în a cărei componenţă intră cel puţin 5 membri dintre
reprezentanţii organului fiscal şi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi experţi
independenţi. Reprezentanţii organului fiscal şi ai autorităţilor administraţiei publice locale
sunt propuşi de către conducerea acestora. Experţii independenţi pot fi propuşi de
contribuabil sau de alte persoane interesate în comercializarea bunurilor scoase la licitaţie.
Componenţa comisiei se aprobă prin ordin de către conducerea organului fiscal. Licitatorul
nu este membru al comisiei de licitaţie.”

Recomandarea: Pentru a asigura transparenţa procedurilor de licitaţie, precum şi
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pentru excluderea factorilor de coruptibilitate, recomandăm autorului proiectului
introducerea în componenţa comisiilor de licitaţie a unui reprezentant delegat din
cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, a unui reprezentant al Inspectoratului Principal
de Stat, a unui reprezentant al autorităţii publice locale sau a societăţii civile.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Articolul 130/16. Comercializarea bunurilor sechestrate şi abandonate în favoarea
statului ca urmare a derulării unei proceduri vamale
Alin.(2) Evaluarea şi comercializarea bunurilor, cu excepţia celor prevăzute la alin.(5),
(6) şi (7) al prezentului articol, se organizează de către Serviciul Vamal, în modul
stabilit de acesta.

Atenţionăm autorul asupra unor reglementări cu caracter discreţionar. Norma nu prevede
modalitatea de contestare a evaluării organizate şi efectuate de către Serviciul Vamal. Norma
ar trebui să stabilească, eventual după exemplul art.117 al Codului de executare
nr.443/2004, modul în care poate fi contestată evaluarea valorii bunurilor supuse sechestrului
şi să stabilească dreptul de a apela la un evaluator în cazul în care nu sunt de acord cu
valoarea determinată de reprezentanţii Serviciului Vamal. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să stabilească/reglementeze procedura de
contestare a rezultatelor evaluării bunurilor sechestrate.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

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

9. Alte obiecţii

Articolul 130/24. Transmiterea cu titlu gratuit şi distrugerea bunurilor

Recomandăm autorului să stabilească în proiect valoarea minimă a produselor/mărfurilor
începând de la care trebuie să se organizeze licitaţia urmare a sechestrării sau abandonării,
în cazul în care nu este încheiat contract de vânzare-cumpărare.
Pentru mărfurile/produsele sub această valoarea minimă stabilită (îndeosebi alterabile), se
crează riscul că statul va suporta cheltuieli mai mari decât venitul urmărit, iar Serviciul Vamal
ar irosi inutil timpul. Pentru astfel de cazuri trebuie să fie stabilită o procedură simplificată, iar
acţiunile ar trebui să se rezume la deciziile conducătorului de birou vamal pentru
transmiterea bunurilor în folosul statului în cel mai scurt timp posibil.

Recomandarea: Recomandăm stabilirea unei valori minime pentru valoarea
mărfurilor/produselor pentru organizarea comercializării prin licitaţie.

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
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Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

16 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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