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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de prelungire a termenului de plată a drepturilor de

import pentru agenţii economici cu statut de AEO
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Serviciul Vamal.

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este implementarea mecanismului de acordare a dreptului de amînare a termenului
de plată a drepturilor de import în condiţiile de constituire a garanţiilor de către agentul
economic autorizat (AEO). Totodată, ţinînd cont de carenţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie şi riscurile de corupţie ce pot fi determinate în eventualitatea aplicării
prevederilor în redacţia propusă, accentuăm faptul că neimplementarea recomandărilor
relevate în conţinutul Capitolului II relevă tentativa autorului de a promova interese
instituţionale/personale prin aprobarea unor norme ce permit exercitarea unor atribuţii
discreţionare, contrar interesului public.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

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
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesul public general, or proiectul tinde să instituie
proceduri univoce de acordare a dreptului de amînare a termenului de plată a drepturilor de
import în condiţiile de constituire a garanţiilor de către AEO, fapt care nu este în detrimentul
interesului public. Totodată, ţinînd cont de carenţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie şi riscurile de corupţie ce pot fi determinate în eventualitatea aplicării
prevederilor în redacţia propusă, accentuăm faptul că neimplementarea recomandărilor
relevate în conţinutul Capitolului II relevă tentativa autorului de a promova interese
instituţionale/personale prin aprobarea unor norme ce permit exercitarea unor atribuţii
discreţionare, contrar 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că la momentul efectuării expertizei anticorupţie, proiectul prenotat se
regăseşte pe pagina oficială a autorităţii, cerinţă impusă de prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008, potrivit căreia
autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web
oficială a instituţiei. http://customs.gov.md/ro/content/proiectul-hotaririi-guvernului-6 

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

Pct.2 lit.a) al proiectului: „În contextul prezentului Regulament următoarele noțiuni
semnifică: a) termen de scadență – atingerea termenului prevăzut, la care trebuie
onorată o obligație vamală (achitarea drepturilor de import);”.
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Utilizarea cuvîntului „prevăzut” în context atribuie caracter de trimitere, or devine incert sursa
care indică termenul în cauză. Circumstanţa în cauză, creează incertitudine cu referire la
reglementarea aplicabilă raporturilor juridice în speţă şi modalităţii de determinare a
termenului în cauză, fapt ce va crea premise de coruptibilitate la etapa de implementare a
normei juridice. 

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea noţiunii, după cuvîntul
„prevăzut” cu prevederi ce vizează sursa unde este indicat termenul în cauză.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.2 lit.d) al proiectului: „În contextul prezentului Regulament următoarele noțiuni
semnifică: d) […] - certificat global de prelungire a termenului de plată - certificat de
amînare emis de Serviciul Vamal, valabil pentru mai multe operațiuni de import;”.
Pct.9 lit.a) al proiectului: „de către Serviciul Vamal – se eliberează Certificatul global
de prelungire a termenului de plată, valabil pentru mai multe operațiuni de import”.

Definiţia precitată nu reglementează numărul de operaţiuni de import pentru care va fi valabil
certificatul în cauză. Circumstanţa în cauză creează premise pentru interpretarea subiectivă
a aspectelor date atît de către AEO, cît şi de către reprezentanţii autorităţii. Prin urmare,
remarcăm riscul exercitării unor atribuţii excesive de către reprezentanţii autorităţii la etapa
determinării valabilităţii certificatului şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea numărului de operațiuni de
import pentru care este valabil certificatul global de prelungire a termenului de plată
sau reglementarea unor criterii potrivit cărora acesta va putea fi determinat.

Pct.13 al proiectului: „În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la
punctul 8 al prezentului Regulament, organul vamal emite în termen de 3 zile decizia
de respingere a cererii de prelungire a termenului de plată, motivînd cauzele refuzului.
Decizia de respingere a cererii poate fi atacată la organul ierarhic superior sau în
instanța de judecată, conform procedurii stabilite de Codul vamal”.

Norma precitată stabileşte norme incerte de reglementare a termenului de emitere a deciziei
de către organul vamal. În acest sens menţionăm faptul că lipsa unor termeni clari pentru
luarea deciziilor creează oportunităţi autorităţii pentru stabilirea acestora la propria sa
discreţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea normei după cuvintele “în
termen de 3 zile” cu cuvîntul „lucrătoare”. În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi
revizuite prevederile pct.12 al proiectului, cu reglementarea termenului de emitere a
certificatului de către organul vamal.

Pct.15 al proiectului: „15. Drept bază de calcul al garanției globale pentru cuantumul
mediu al drepturilor de import va servi mărimea drepturilor de import calculate din fișa
de evidență a plătitorului vamal, în perioada anului calendaristic precedent sau în
ultimele 12 luni consecutive. Mărimea garanției globale se va determina în funcție de
rezultatul (cîtul) obținut la împărțirea sumei obligației vamale anuale (sau pe ultimele
12 luni) la numărul operațiunilor (sau declarațiilor vamale) înregistrate în perioada
respectivă de raportare”.

Prevederile citate supra stabilesc 2 soluţii alternative pentru determinarea cuantumului
garanției globale (mărimea drepturilor de import calculate din fișa de evidență a plătitorului
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vamal, în perioada anului calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni consecutive), în lipsa
unor criterii de aprobare a decizieii. Circumstanţa în cauză creează autorităţii precondiţii de
adoptare discreţionară a unei anumite soluţii (în favoarea sau în detrimentul beneficiarului) şi
riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea distinctă a circumstanţelor
cînd:
1. drept bază de calcul al garanției globale pentru cuantumul mediu al drepturilor de
import va servi mărimea drepturilor de import calculate din fișa de evidență a
plătitorului vamal, în perioada anului calendaristic precedent;
2. Drept bază de calcul al garanției globale pentru cuantumul mediu al drepturilor de
import va servi mărimea drepturilor de import calculate din fișa de evidență a
plătitorului vamal în ultimele 12 luni consecutive.

Pct.18 lit.c) al proiectului: „18. Certificatul de prelungire a termenului de plată a
drepturilor de import se revocă de către organul vamal emitent în cazul: […] c)
modificării legislației, în cazul anulării dreptului la prelungirea termenului de plată a
drepturilor de import”.

Redacţia propusă este ambiguă şi creează precondiţii pentru interpretarea normei de către
subiecţii vizaţi şi organul vamal şi tratării cuvintelor „modificării legislației” ca şi ipoteză
distinctă ce nu are tangenţă cu anularea dreptului la prelungirea termenului de plată a
drepturilor de import. Circumstanţa în cauză poate determina exercitarea unor atribuţii
excesive şi interpretarea extensivă a normei de către organul vamal în cazul modificării
legislației ce nu vizează dreptul la prelungirea termenului de plată a drepturilor de import şi
revocării certificatului de prelungire a termenului de plată a drepturilor de import.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor “modificării legislației,”
şi substituirea cuvîntului “anulării” cu cuvîntul “abrogării”.

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.
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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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 Octombrie 2016

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