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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 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 de act normativ constă în crearea Comisiei interdepartamentale pentru instituirea şi
gestionarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (în continuare TARIM) care va fi
responsabilă de gestionarea TARIM prin aplicarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor la
toate măsurile tarifare şi netarifare în comerţul exterior şi de asigurarea determinării corecte a
poziţiilor tarifare pentru categoriile de mărfuri asupra cărora se vor aplica acte permisive la
import/export şi/sau restricţii la introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova.
Implementarea proiectului va contribui la facilitarea traficului de mărfuri şi la asigurarea
uniformă a măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor importate/exportate în/din
Republica Moldova.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general, prin gestionarea corectă şi
uniformă a Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova. Însă, reieşind din faptul că proiectul
nu conţine suficiente reglementări privind transparenţa activităţii Comisiei
interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea TARIM, procedura de selectare a
reprezentanţilor mediului de afaceri şi responsabilităţile clare a membrilor Comisiei pentru
nerespectarea obligaţiilor ce le revin, există riscul prejudicierii interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect au fost atestate incompatibilităţi cu standardele internaţionale anticorupţie, şi
anume respectarea transparenţei în procesul decizional a activităţii Comisiei
interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea TARIM (în continuare Comisia). Astfel,
considerăm că urmează a fi publicată informaţia cu privire la deciziile emise de către
Comisie, întrucît activitatea acesteia este de interes public. Drept urmare, pentru a nu
submina încrederea publicului în eficienţa acestui organ este necesar de a asigura
transparenţa în procesul decizional, prin completarea proiectului cu reglementări care ar
asigura transparenţa decizională din cadrul Comisiei.
Astfel, potrivit art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea de
proceduri sau reglementări care să permită publicului obţinerea informaţiei asupra
organizării, funcţionării activităţii, precum şi asupra deciziilor şi actelor juridice care îi privesc,
publicarea informaţiilor. 

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, în
special cele referitoare la transparenţa în procesul de elaborare a deciziilor. Articolul 7 din
Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional prevede
obligaţia autorităţilor publice 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. Astfel, conform art.9 alin.(1) din Legea
nr.239/2008, la iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, cu
cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagina web
oficială. Acest anunţ urmează să conţină: a) argumentarea necesităţii de a adopta decizia; b)
termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere
cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot prezenta sau
expedia recomandări; c) datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi
examinarea recomandărilor.
Prezentul proiect nu se regăseşte pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor. Astfel, nu
este posibil accesul la proiectul prenotat a cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere
cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de
acest proiect.
Se recomandă autorului de a plasa proiectul pe pagina web oficială a Ministerului 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI
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1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.12 din proiect „Şedinţele comisiei se consideră deliberative cu prezenţa
majorităţii absolute a membrilor permanenţi ai Comisiei”.

Declararea şedinţelor Comisiei interdepartamentale pentru instituirea şi gestionarea TARIM
deliberative doar cu prezenţa majorităţii absolute a membrilor permanenţi ai Comisiei este
confuză şi contradictorie, deoarece prevederile pct.3 din proiect stipulează că Comisia este
formată din membrii permanenţi (Serviciul Vamal, Ministerul Finanţelor, Ministerul
Economiei), reprezentaţii autorităţilor publice (instituţiile emitente de acte permisive) şi
reprezentanţii mediului de afaceri. Prin urmare, şedinţele Comisiei trebuie să fie declarate
deliberative cu prezenţa majorităţii absolute a membrilor permanenţi, a reprezentaţilor
autorităţilor publice şi a reprezentanţilor mediului de afaceri care urmează să se întrunească
în şedinţa respectivă.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar norma dată, prin
excluderea contradicţiilor din cadrul proiectului.

La pct.13 din proiect „Deciziile Comisiei se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor
permanenţi şi reprezentanţilor autorităţilor publice participanţi la şedinţă, se
întocmesc în scris în forma unui proces-verbal…”.

Norma dată nu prevede acordarea dreptului de vot reprezentanţilor mediului de afaceri în
cadrul Comisiei, deşi potrivit prevederile pct.3 din proiect reprezentanţii mediului de afaceri
sunt membri ai Comisiei. Este necesar de exclus contradicţiile date din cadrul proiectului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa norma cu prevederi ce ar
statua că decizia Comisiei se aprobă cu votul majorităţii membrilor Comisiei inclusiv
cu reprezentanţii mediului de afaceri (calitate de membru al Comisiei). 

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 „Reprezentanţii mediului de afaceri remit lista participanţilor
desemnaţi prin poşta electronică a Serviciului Vamal”.

Norma dată nu prevede procedura de desemnare a reprezentanţilor mediului de afaceri.
Lipsa normelor date va duce la prejudicierea interesului public, întrucît există riscul ca
reprezentanţii mediului de afaceri să fie selectaţi pe criterii netransparente şi la interesul unor
grupuri de persoane. 
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Recomandarea: Se recomandă autorului de a reglementa întru-un mod transparent
procedura de selectare a reprezentanţilor mediului de afaceri. 

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

Obiecţie de ordin general la proiect –

Proiectul prenotat nu conţine norme privind plasarea pe pagina web a Serviciului Vamal a
activităţii generale a Comisiei, cum ar fi rapoartele de activitate şi deciziile acesteia.
Considerăm că informaţiile privind activitatea Comisie sunt de interes general, întrucît descriu
procesele realizate de Comisie privind facilitarea traficului de mărfuri şi asigurarea aplicării
uniforme a măsurilor tarifare şi a măsurilor de politică economică aplicabile mărfurilor
importate/exportate în/din Republica Moldova. Lipsa acestor norme va prejudicia interesul
public prin accesul limitat la informaţie.

Recomandarea: În vederea asigurării accesului publicului general la informaţia
referitoare la activitatea Comisiei, propunem de completat proiectul cu norme privind
transparenţa proceselor decizionale ale acesteia. 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie de ordin general –

Ca obiecţie de ordin general reţinem că proiectul prenotat nu conţine reglementări cu privire
la responsabilităţile şi restricţiile clare faţă de membrii Comisiei pentru nerespectarea
obligaţiilor ce le revin potrivit Capitolului V din proiect. Lipsa responsabilităţilor clare a
persoanelor pentru nerespectarea cerinţelor invocate mai sus, va duce la promovarea unor
interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
responsabilităţile şi restricţiile clare faţă de membrii Comisiei. 

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
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inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
29 Noiembrie 2016

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