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de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.282 din 22
iulie 2004 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor

preţioase
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 Economiei,
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. Scopul proiectului constă în excluderea restricţiei privind
scoaterea din Republica Moldova de către peroanele fizice şi juridice a metalelor preţioase,
pietrelor preţioase şi a articolelor din ele. Iniţiativa dată reiese din Planul de acţiuni privind
eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.824
din 07.11.2011 şi din angajamentele Republicii Moldova în cadrul OMC privind neaplicarea
prohibiţiilor sau restricţiilor la export.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la eliminarea constrângerilor asupra
mediului de afaceri.

d. Suficienţa argumentării. Cu referire la suficienţa argumentării proiectului menţionăm că
iniţiativa de excludere a restricţiei privind scoaterea din Republica Moldova de către
peroanele fizice şi juridice a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele nu
este pe deplin justificată din punct de vedere procedural. Referitor la deficienţele identificate
ne vom expune la capitolul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului
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Proiectul de lege 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 din 20.07.2006.
Se recomandă autorului de a efectua analiza impactului de reglementare în baza condiţiilor
prevăzute în Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a
impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare nr.1230 din
24.12.2006.

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

Prevederile promovează interesele persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova care
desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi pietre
preţioase. Dat fiind, faptul că amendamentul privind excluderea restricţiei de scoatere a
metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi a articolelor din ele nu corespunde rigorilor Hotărîrii
de Guvern cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr.501 din 14.08.2009,
potrivit căreia pentru operaţiunile de comerţ exterior aplicabile anumitor categorii de mărfuri
este obligatoriu de inclus pentru fiecare categorie de marfă poziţia sau subpoziţia tarifară,
conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014,
există riscul prejudicierii interesului statului.

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 efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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

Obiecţie de ordin general la proiect,
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Propunerea autorului de a acorda dreptul persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova
care desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniul activităţilor cu metale preţioase şi
pietre preţioase de a comercializa metale preţioase, pietre preţioase şi articolele din metale
preţioase şi pietre preţioase în exteriorul ţării nu este corelată cu prevederile Hotărîrii de
Guvern cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova nr.501 din 14.08.2009, care
prevede că la operaţiunile de comerţ exterior aplicabile anumitor categorii de mărfuri este
obligatoriu de inclus pentru fiecare categorie de marfă poziţia sau subpoziţia tarifară, conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobată prin Legea nr.172 din 25.07.2014.
Prin urmare, mărfurile, în cazul dat, metalele preţioase, pietrele preţioase şi articolele din
metale preţioase şi pietre preţioase, trebuie să fie incluse în Nomenclatorul combinat al
mărfurilor în vederea respectării regimului vamal de scoatere a bunurilor de pe teritoriul
Republicii Moldova. În caz contrar, există riscul prejudicierii interesului statului prin scoaterea
abuzivă din ţară a pietrelor preţioase şi articolelor din metale preţioase şi pietrelor preţioase,
ceea ce va prejudicia bugetul statului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar eficienţa
amendamentului dat prin prisma analizei impactului de reglementare, astfel încît să
corespundă rigorilor Legii nr.172 din 25.07.2014 şi Codului vamal la compartimentul cu
privire scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.

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
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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

22 Aprilie 2016

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