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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 Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor
Interne, 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. Proiectul este elaborat în scopul ajustării cadrului
normativ legal în vederea aderării Republicii Moldova la Protocolul privind comerţul ilicit cu
produse de tutun, adoptat la Seul la 12 noiembrie 2012. 

d. Suficienţa argumentării. În contextul tendinţei de creştere a comerţului ilicit al
produselor de tutun, legea nr.451-XV din 30.07.2011 privind reglementarea activităţii de
întreprinzător urmează a fi adusă în concordanţă cu prevederile art.6 al Protocolului privind
comerţul ilicit cu produse de tutun, adoptat la Seul la 12.11.2012. Or, aceasta determină
cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este
orientată spre asigurarea respectării condiţiilor stabilite prin lege pentru desfăşurarea
genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
Astfel, autorul în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate
argumente concludente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării
proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea amendamentelor propuse nu implică cheltuieli financiare şi alocarea de
mijloace financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Din analiza prevederilor proiectului prenotat, constatăm că acesta nu a fost supus analizei
impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de
bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235/20.07.2006. Astfel, deşi
modificările şi completările propuse de autor sunt impuse în totalitate de necesitatea aderării
Republicii Moldova la Protocolul privind comerţul ilicit cu produse de tutun, adoptat la Seul la
12.11.2012, considerăm oportun ca proiectul să fie însoţit de AIR întrucît acesta
reglementează expres norme care vizează activitatea de întreprinzător.

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

Prevederile proiectului promovează interesele statului Republicii Moldova prin adoptarea şi
impunerea unor politici mai dure în ceea ce priveşte comerţul ilicit cu produse de tutun.
Astfel, promovarea acestuia nu este în detrimentul interesului public. Totodată, în urma unei
analize a impactului de reglementare urmează să se stabilească, dacă proiectul va afecta
agenţii economici.

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 proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, cerinţă impusă 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 asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul de act legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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
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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

La art.I pct.4: „La art.10 alin.(2) se completează cu lit.c) cu indicele 1 „să furnizeze, la
solicitarea autorităţilor competente, informaţia: privind volumul, tendinţele,
previziunile legate de piaţă şi alte informaţii relevante”.

Norma enunţată supra, în forma propusă este una interpretabilă şi poate fi aplicată în mod
abuziv şi discreţionar. Or, aceasta la sintagma „tendinţele, previziunile legate de piaţă”
generează cerinţe excesive ale autorităţilor referitor la exercitarea drepturilor agenţilor
economici.
Totodată, sintagma sus numită va fi utilizată abuziv de către unii agenţi economici care
intenţionat vor prezenta informaţii care nu corespund întocmai cu acţinile reale ce urmează a
fi întreprsinse de către acestea pe piaţa tutunului atît la nivel intern, cît şi extern.
În consecinţă, persistă riscul ca autorităţile abilitate cu sarcini de monitorizare şi colectare a
informaţiilor respective să dispună mereu de date eronate în contextul în care tendinţele şi
previziunile sunt elemente pe termen scurt, şi care nu întotdeauna pot ajunge la finalul
scontat.
De asemenea, luînd în considerare riscul comercial pe care ar trebui să-l ia în calcul fiecare
agent economic încă la etapa de studiere a pieţei, atunci nu este oportun ca tendinţele şi
previziunile pe care urmează să le prevadă să fie impuse ca nişte obligaţii.
Or, tendinţele care sunt declarate astăzi, în funcţie de cererile consumatorilor şi interesele
agentului economic pot fi schimbate radical mîine, astfel că, norma respectivă va fi lipsită de
aplicabilitate.
Totodată, art.9 alin.(2) din Protocolul pentru eliminarea comerţului ilicit cu produse de tutun
prevede: “Dacă este cazul, fiecare parte solicită persoanelor autorizate în conformitate cu
art.6 să furnizeze, la cerere, următoarele informaţii autorităţilor competente…” Astfel, norma
respectivă este una permisivă şi rămîne la latitudinea fiecărui stat în parte de a o reglementa
în legislaţia internă sau nu.

Recomandarea: Propunem autorului excluedrea sintagmei „tendinţele, previziunile
legate de piaţă” de la pct.4 art.I din proiect.

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
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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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Iulie 2016

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