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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea

Hotărîrii de Guvern nr.834 din 01 decembrie 2015 pentru
aprobarea formularului CET15- Declaraţia persoanei fizice cu

privire la impozitul pe venit şi a Regulamentului privind modul de
completare a acestuia

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act normativ constă în ajustarea prevederilor Hotărîrii de Guvern nr.834 din
01.12.2015 la noile amendamentele operate în Codul fiscal la compartimentul privind
desemnarea procentuală de către persoana fizică a cuantumului de pînă la 2% din suma
impozitului pe venit către asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care desfăşoară
activităţi de utilitate publică. Astfel, completările şi modificările la formularul CET15 –
Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit vor permite persoanelor fizice de a-
şi onora obligaţiile fiscale prin declararea impozitului pe venit determinat din suma impozabilă
a donaţiilor în cazul efectuării acestora, precum şi de a desemna în folosul beneficiarilor un
cuantum procentul în mărime de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget.

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
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele persoanei fizice, însă aceste interese nu sunt
în detrimentul interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerul
Finanţelor, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Obiecţie la preambulul hotărîrii proiectului „În scopul executării prevederilor art.793
alin.(5), (7), (9) şi art.136 lit.i) din Codul fiscal…”.

Temeiul invocat în preambulul hotărîrii proiectului este incorect. În primul rînd, prevederile
Codului fiscal nu conţin art.793 alin.(5), (7), (9), iar în al doilea rînd, prevederile art.136 lit.i)
nu constituie temei de executare a Hotărîrii de Guvern nr.834 din 01.12.2015. Din analiza
amendamentelor propuse prin proiect identificăm că normele art.15/2 şi art.21 alin.(4) din
Codul fiscal reglementează procedura de desemnare procentuală de către persoana fizică a
cuantumului de pînă la 2% din suma impozitului pe venit către asociaţiile obşteşti, fundaţiile
şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică.

Recomandarea: Pentru a nu admite confuzii în procesul de implementare a
prevederilor, propunem autorului de a analiza suplimentar temeiul legal de elaborare a
Hotărîrii de Guvern nr.834 din 01.12.2015, prin indicarea corectă a dispoziţiilor legale.

2. Conflicte ale normelor de drept
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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.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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.

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

27 Octombrie 2016

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