
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII
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CENTER
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de conlucrare între autorităţile de

supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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 asigurarea accesului pe piaţă a produselor sigure pentru consumatori şi
conforme cerinţelor esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile şi îmbunătăţirea
metodelor de cooperare între autorităţile vizate.

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
justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.
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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 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.

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.2 al proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul
Vamal:
„2. Autoritățile de supraveghere a pieței menționate în anexa la Legea nr. 7 din 26
februarie 2016 privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea
produselor nealimentare vor:
- asigură prezentarea permanentă şi operativă către Serviciul Vamal, în format
electronic şi în formă scrisă, a informațiilor conform pct.4 al Regulamentului privind
procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul
Vamal;...”.
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Pct.4 al proiectului Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile
de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal: „4. Autoritățile de supraveghere a pieței
competente prezintă organului vamal următoarele informații pentru includerea în
Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM) care include: [...]”.

Norma propusă nu delimitează clar dacă conlucrarea în speţă va fi desfăşurată sub forma
unei proceduri de raportare periodică şi/sau la solicitarea organului vamal, cît şi termenul de
prezentare a informaţiilor în cauză. Circumstanţa în cauză poate determina incertitudine la
etapa implementării normei şi distorsiona mecanismul scontat de conlucrare între autorităţi.
În condiţiile date, există riscul interpretării subiective a normelor şi aplicării discreţionare a
acestora de către autorităţile vizate.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea clară a procedurilor de
conlucrare prin prisma celor menţionate supra.

Pct.6: „6. Organul vamal și autoritățile de supraveghere a pieţei desemnează punctele
sale de contact și comunică reciproc lista persoanelor care sunt responsabile de
funcționarea acestuia și datele lor de contact, și mențin lista actualizată”.

Norme precitată nu reglementează termenul de comunicare reciprocă a punctelor de contact
atît la etapa iniţială, cît şi pe parcurs în cazul survenirii unor modificări în acest sens.
Circumstanţa în cauză creează precondiţii pentru interpretarea şi executarea arbitrară a
normei şi exercitarea unor atribuţii excesive a acesteia de către subiecţii destinatari.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de comunicare
reciprocă a punctelor de contact atît la etapa iniţială, cît şi pe parcurs în cazul
survenirii unor modificări în acest sens.

Pct.7: „7. Organul vamal efectuează verificarea produselor în locurile stabilite de
Serviciul Vamal pentru vămuire, prin controlul documentelor şi, unde este cazul,
identifică produsele doar în baza informațiilor prezentate de autoritățile de
supraveghere a pieței și prin schimbul de schimb rapid de informații privind produsele
periculoase”.
Pct.15: 15. Autoritatea de supraveghere a pieţei efectuează verificarea caracteristicelor
produselor pentru care a fost suspendată punerea în liberă circulaţie prin verificări ale
documentaţiei şi, unde este cazul, prin prelevarea şi examinarea mostrelor de produse
şi după caz, încercări de laborator pe baza eşantioanelor corespunzătoare.

Utilizarea cuvintelor „şi, unde este cazul,” şi „şi după caz” în conţinutul normelor citate supra,
atribuie acestora per general caracter incert, fapt ce creează precondiţii pentru interpretarea
extensivă a acesteia, atît de către importator, cît şi de subiectul abilitat cu atribuţii de control.
În condiţiile date, accentuăm faptul că utilizarea sintagmelor în cauză poate fi acceptată doar
în condiţiile în care autorul reglementează exhaustiv circumstanţele/criteriile care impun
reprezentantului adoptarea deciziei vizate. Operarea completărilor în speţă va asigura
delimitarea clară a atribuţiilor organului vamal şi obligaţiilor importatorului şi va minimiza, pe
cale de consecinţă, interpretarea subiectivă a normei de către subiecţii implicaţi şi exercitarea
unor atribuţii excesive de către reprezentanţii autorităţii publice.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate.

Pct.18: „În cazul în care, autoritatea de supraveghere a pieţei competentă nu a găsit
nici un temei pentru aplicarea unor măsuri corective, prevăzute de lege, în ceea ce
privește produsele care fac obiectul notificării, aceasta notifică organul vamal, care
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repune imediat în liberă circulaţie lotul de produse, cu condiția ca toate celelalte
cerinţe şi formalităţi legate de această procedură să fie îndeplinite.[…]”.
Pct.21: „Autoritatea de supraveghere a pieţei informează organul vamal despre decizia
sa conform formularului de notificare prezentat în Anexa nr.4 la prezentul Regulament
şi solicită organului vamal interzicerea punerii lor în liberă circulaţie, cu indicarea
obligatorie a vizei „Produs periculos – nu se autorizează punerea în liberă circulaţie în
conformitate cu Legea nr.7 din 26 februarie 2016 privind supravegherea pieţei în ceea
ce priveşte comercializarea produselor” pe factura comercială care însoţeşte produsul
şi pe orice alt document însoţitor relevant și/sau, în cazul în care datele sînt procesate
electronic, în sistemul de procesare a datelor”.

Normele prenotate nu reglementează termenul de înştiinţare a organului vamal, fapt ce
creează precondiţii autorităţii de supraveghere de a stabili discreţionar termenul în speţă şi
tergiversarea per ansamblu a procedurii.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de înştiinţare a
organului vamal.

Pct.31: „Produsele care prezintă un risc grav şi se află sub supraveghere vamală, sunt
scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau plasate în destinaţia vamală
distrugere, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere a pieţei, dacă acest lucru
este considerat a fi necesar şi proporţional riscului respectiv”.

Utilizarea sintagmei „dacă acest lucru este considerat a fi necesar şi proporţional riscului
respectiv”, în lipsa unor referinţe relevante ce vizează criteriile de apreciere a riscurilor,
creează precondiţii pentru interpretarea extensivă a normei de către reprezentanţii autorităţii
şi riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea sau statuarea unor referinţe
corespunzătoare ce vizează criteriile de apreciere a riscurilor.

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

13 Iulie 2016

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