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privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi/sau a sumelor

plătite în plus prin prescripţie
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

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 este reglementarea unei proceduri univoce de stingere prin
prescripţie a obligaţiei fiscale şi/sau a plăţilor achitate în plus de către organele abilitate cu
această atribuţie. Totodată, ţinînd cont de carenţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie şi riscurile de corupţie ce pot fi determinate în eventualitatea aplicării
prevederilor în redacţia propusă, relevăm tentativa autorului de a promova interese
instituţionale/personale prin aprobarea unor norme ce permit exercitarea unor atribuţii
discreţionare, contrar interesului public. Astfel, realizarea scopului invocat de către autor în
nota de argumentare a proiectului va fi asigurată doar în condiţiile implementării
recomandărilor evidenţiate în Capitolul II al prezentului raport de expertiză anticorupţie.

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, or acesta tinde să instituie
proceduri univoce de stingere prin prescripţie a obligaţiilor fiscale şi/sau a plăţilor plătite în
plus de către organele abilitate cu această atribuţie, fapt care nu este în detrimentul
interesului public. Totodată, ţinînd cont de carenţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie şi riscurile de corupţie ce pot fi determinate în eventualitatea aplicării
prevederilor în redacţia propusă, accentuăm faptul că neimplementarea recomandărilor
statuate în Capitolul II, relevă tentativa autorului de a promova interese
instituţionale/personale prin aprobarea unor norme ce permit exercitarea unor atribuţii
discreţionare, contrar interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Transparenţa activităţii instituţiilor publice constituie standard anticorupţie indispensabil unui
stat de drept prevăzut de cadrul normativ internaţional şi reiterat de prevederile naţionale
pertinente. Implementarea standardului dat se impune în special prin prisma raportării la
prevederile actelor normative internaţionale (art.5, 7, 13 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din
06.07.2007; Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare
pentru lupta împotriva corupţiei).
În contextul dat, acentuăm faptul că potrivit normelor internaţionale, autorităţile naţionale
elaborează şi aplică politici de prevenire a corupţiei eficiente care favorizează participarea
societăţii şi care reflectă principiile de transparenţă şi responsabilitate, fortificînd sistemul
legislativ sub aspectul transparentizării procedurilor administrative şi prevenirii conflictelor de
interese. Totodată, autorităţile, în contextul elaborării şi promovării politicilor sectoriale,
asigură:
a) sporirea transparenţei proceselor de decizie şi promovarea participării publicului la aceste
procese;
b) asigurarea accesului efectiv al publicului la informaţie;
c) întreprinderea de activităţi de informare a publicului pentru a-l provoca să nu tolereze
corupţia, precum şi de programe de educare a publicului, în special în şcoli şi universităţi;
d) respectarea, promovarea şi protejarea libertăţii de cercetare, primire, publicare şi difuzare
a informaţiilor privind corupţia. Această libertate poate fi supusă la anumite restricţii, care
trebuie totuşi să fie prevăzute de lege şi necesare:
(i) respectului drepturilor sau reputaţiei altuia;
(ii) protecţiei, securităţii naţionale sau a ordinii publice ori a sănătăţii sau moralei publice.
De asemenea, art.5 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei ratificată
de către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie , menţionează: „5.Fiecare stat
parte elaborează şi aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului
său juridic, politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează
participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor
politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate”.
În cele din urmă, accentuăm faptul că potrivit Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri
privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei (adoptată de către
Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri) „statele
vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a deciziilor în administraţia
publică să ţină cont de necesitatea stringentă a combaterii corupţiei, în special prin stabilirea
unei cât mai mari transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă
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instituţională”.
În contextul celor sus-menţionate, ţinînd cont de deficienţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie, ce vizează modul de gestionare a resurselor financiare de către
instituţie şi neîntrunirea exigențelor Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09 august 2016 cu privire
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional delimitate în
Capitolul I compartimentul „Asigurarea transparenţei în procesul decizional”, remarcăm
incompatibilitatea prevederilor proiectului cu standardele anticorupţie naţionale şi
internaţionale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu 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.
Lipsa transparenţei procesului de elaborare a actelor normative reprezintă unul dintre
principalele obstacole pentru structurarea societăţii democratice, în care cetăţenii au
suficientă încredere în clasa politică şi în guvernanţi. Astfel, accesul neîngrădit al cetăţenilor
la informaţia de interes public şi participarea lor la luarea deciziilor sunt considerate două
dintre premisele cele mai importante ale unei guvernări democratice şi responsabile.
Transparenţa are rolul de a preveni acţiunile care ameninţă integritatea publică (acte de
corupţie) şi de a evalua performanţa administraţiei publice. Transparenţa activităţii
administraţiei publice asigură regulă în toate etapele şi procedurile (premergătoare,
concomitente şi ulterioare) deciziilor administrative aprobate , confidenţialitatea fiind excepţia
care se limitează la informaţia stabilită prin lege datorită nevoii protejării unor interese
specifice domeniului siguranţei publice, prevenirii infracţiunilor, a intimităţii.
O primă componentă a integrităţii publice o reprezintă transparenţa în desfăşurarea activităţii
instituţiilor publice, prin care înţelegem setul de instrumente prin care administraţia (instituţiile
şi autorităţile administraţiei publice locale) “raportează” socoteală cetăţenilor/contribuabililor
cu privire la activitatea desfăşurată în serviciul acestora. Modalităţile prin care se
operaţionalizează transparenţa ţin de:
● asigurarea accesului cetăţenilor la informaţiile de interes public;
● participarea cetăţenilor la elaborarea de acte normative şi la şedinţele publice.
Lipsa transparenţei riscă să determine prevalarea intereselor personale a funcţionarilor şi
compromiterea intereselor autorităţii publice/comunităţii, iar unul dintre cei mai importanţi paşi
în sensul prevenirii unei astfel de situaţii de către o instituţie, este să permită accesul
cetăţenilor, mass-mediei şi al altor instituţii la sistemul administrativ (prin deschidere şi
transparenţă).

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.4 al proiectului: „Curgerea/derularea termenului de prescripţie începe odată cu
apariţia şi/sau determinare a obligaţiei fiscale”.

Utilizarea formulei „şi/sau” determină caracterul ambiguu al normei şi complică perceperea
aspectelor ce vizează data cînd începe curgerea termenului de prescripţie în condiţiile în
care data apariţiei şi data determinării obligaţiei fiscale constituie date diferite. Astfel, redacţia
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propusă creează condiţii pentru aplicarea discreţionară a normei şi delimitării subiective a
datei cînd începe a curge termenul de prescripţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea formulei „şi/sau” şi reglementarea
în ipoteze distincte (şi propoziţii diferite) a curgerii termenului de prescripţie în
condiţiile în care data apariţiei şi data determinării obligaţiei fiscale constituie date
diferite. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.7 al proiectului: „În cazul în care determinarea obligaţiei fiscale s-a efectuat în
termenul stabilit la art.264 din Codul fiscal şi organul cu atribuţii de administrare
fiscală în termen de 6 ani de la determinarea obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de
executare silită, care nu s-au soldat cu stingerea obligaţiei fiscale, sau nu a întreprins
măsuri de executare silită, care să ducă la stingerea obligaţiei fiscale a
contribuabilului faţă de buget, această obligaţie fiscală urmează a fi stinsă prin
prescripţie”.

În conformitate cu prevederile art.173 al Codului Fiscal al Republicii Moldova Codul fiscal*
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997: „Dacă nu a fost exercitat în termenele prevăzute de
prezentul cod, dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit se
stinge prin prescripţie în modul stabilit de Guvern. […]”. Astfel, legislaţia primară stabileşte
stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie în cazul neexercitării dreptului statului de a
determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit în termenul legal.
Prin urmare, remarcăm faptul că prevederile pct.7 al proiectului depăşesc prevederile
cadrului normativ primar, or acestea cumulativ stabilesc stingerea obligaţiei fiscale prin
prescripţie în cazul cînd organul cu atribuţii de administrare fiscală în termen de 6 ani de la
determinarea obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de executare silită, care nu s-au soldat cu
stingerea obligaţiei fiscale.
În acest context, accentuăm faptul că ţinînd cont de competenţa funcţională stabilită de
prevederile Capitolului VI al Constituţiei RM, Legii cu privire la Guvern nr.64-XII din 31 mai
1990 şi reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV din 18 iulie
2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi limitele competenţei
instituite de alt act de nivel superior (lege).
Potrivit prevederilor art.96 coroborate cu dispoziţiile art. 102 alin.(2) din Constituţie, Guvernul
asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a
administraţiei publice. În virtutea acestui rol, Guvernul efectuează o activitate exclusiv
executivă, principala sa atribuţie fiind organizarea şi asigurarea executării legilor, în care
scop emite acte normative sub formă de hotărâri şi dispoziţii. Actele normative, adoptate de
către Guvern în temeiul şi pentru executarea legilor, nu trebuie să contravină prevederilor
acestora sau să le depăşească. Astfel, Guvernul este obligat, în exercitarea prerogativelor
sale, să respecte cu stricteţe prevederile constituţionale şi legale.
Totodată, accentuăm faptul că iniţierea de către organul cu atribuţii de administrare fiscală a
măsurilor de executare silită, constituie, contrar prevederilor art.173 Cod Fiscal, o acţiune de
exercitare a dreptului statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit, chiar
dacă măsurile întreprinse de către organul cu atribuţii de administrare fiscală nu s-au soldat
cu stingerea obligaţiei fiscale, sau nu a întreprins măsuri de executare silită, care să ducă la
stingerea obligaţiei fiscale a contribuabilului faţă de buget. Prin urmare circumstanţa în cauză
nu ţine de obiectul de reglementare a prezentului proiect de Regulament.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, coroborat obiecţiile expuse în
compartimentul “Discreţii excesive ale autorităţilor publice” se recomandă autorului
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revizuirea oportunităţii reglementării stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie în cazul
cînd organul cu atribuţii de administrare fiscală în termen de 6 ani de la determinarea
obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de executare silită, care nu s-au soldat cu
stingerea obligaţiei fiscale.
În condiţiile în care autorul consideră oportună reglementarea prerogativelor în speţă,
se recomandă revizuirea prealabilă a cadrului normativ primar cu reglementarea
aspectului dat în prevederile Codului Fiscal.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.20 al proiectului: „Actul de constatare se emite în modul stabilit de Serviciul Fiscal
de Stat.”

Norma propusă, contrar prevederilor art.266 (3) Cod Fiscal, atribuie unei autorităţi aprobarea
unui act normativ de reglementare. Astfel, aceasta constituie o normă de blanchetă care
atribuie altui subiect dreptul şi competenţa de a elabora, în mod autonom, reglementări cu
caracter normativ, fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice reglementate.
În cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii) coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi
direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente cu risc puternic de
coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru
prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Recomandarea: În acest context, menţionăm faptul că procedura de emitere a actului
de constatare urmează a fi reglementată în cadrul unui act normativ aprobat de către
Guvern cu respectarea tuturor exigenţelor de tehnică legislativă relevante, cît şi a
standardelor privind transparenţa decizională. Totodată întru depăşirea riscurilor
evidenţiate în cadrul analizei anterioare, autorul poate atribui procedurilor în cauză o
secţiune separată în cadrul documentului propus pentru expertiză, evitînd astfel,
ramificarea excesivă a cadrului normativ de resort. Acţiunile date vor asigura
accesibilitatea, stabilitatea şi transparenţa reglementărilor legale în domeniu.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.4 al proiectului: „Curgerea/derularea termenului de prescripţie începe odată cu
apariţia şi/sau determinarea obligaţiei fiscale”.

Utilizarea formulei „începe odată cu apariţia şi/sau determinarea obligaţiei fiscale” atribuie
caracter neclar modalităţii de determinare a datei cînd începe a curge termenul de
prescripţie. Circumstanţa în speţă constituie un factor de risc, care atribuie subiecţilor vizaţi
de normă (contribuabilul/organul de control) prerogativa de a interpreta subiectiv şi aplica
discreţionar norma.

Recomandarea: Ţinînd cont de cele sus-menţionate, cît şi de terminologia utilizată de
cadrul normativ pertinent întru delimitarea aspectelor ce vizează curgerea termenului
de prescripţie şi prevederile corespondente ale proiectului propus (pct.11), se
recomandă autorului concretizarea datei de începere a curgererii termenului de
prescripţie. În acest context propunem substituirea cuvîntului “odată” cu cuvintele “la
data”.

Pct.7 al proiectului: „În cazul în care determinarea obligaţiei fiscale s-a efectuat în
termenul stabilit la art.264 din Codul fiscal şi organul cu atribuţii de administrare
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fiscală în termen de 6 ani de la determinarea obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de
executare silită, care nu s-au soldat cu stingerea obligaţiei fiscale, sau nu a întreprins
măsuri de executare silită, care să ducă la stingerea obligaţiei fiscale a
contribuabilului faţă de buget, această obligaţie fiscală urmează a fi stinsă prin
prescripţie”.
Pct.18 al proiectului: „Pachetul documentelor confirmative necesare pentru adoptarea
Deciziei privind stingerea obligaţiei fiscale al căror termen de prescripţie a expirat
include:
[…] c)nota de informare perfectat[ de c[tre subdiviyiunea (funcţionarul) responsabil
din cadrul organului cu atribuţii de administrare fiscală, care include informaţii cu
privire la măsurile întreprinse sau neîntreprinse de executare silită şi de asigurare a
stingerii obligaţiei fiscale în termenul de prescripţie, […] ”.

În conformitate cu prevederile art.173 al Codului Fiscal al Republicii Moldova Codul fiscal*
nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997: „Dacă nu a fost exercitat în termenele prevăzute de
prezentul cod, dreptul statului de a determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit se
stinge prin prescripţie în modul stabilit de Guvern. […]”. Astfel, legislaţia primară stabileşte
stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie doar în cazul neexercitării dreptului statului de a
determina obligaţia fiscală sau de a o executa silit în termenul legal.
Astfel, coroborat obiecţiile expuse în compartimentul “Conflicte ale normelor de drept” ce
vizează depăşirea cadrului normativ primar (art.173 Cod Fiscal), accentuăm faptul că
prevederile pct.7 al proiectului „şi organul cu atribuţii de administrare fiscală în termen de 6
ani de la determinarea obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de executare silită, care nu s-au
soldat cu stingerea obligaţiei fiscale,” stabilesc condiţii pentru exercitarea unor atribuţii
excesive de către organul cu atribuţii de administrare fiscală şi tendenţioase care nu vor fi
soldate cu stingerea obligaţiei fiscale a contribuabilului faţă de buget. Circumstanţa în cauză
constituie un factor ce accentuează riscurile de corupţie aferente procesului de stingere a
obligaţiei fiscale prin prescripţie.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, c se recomandă autorului
revizuirea oportunităţii reglementării stingerii obligaţiei fiscale prin prescripţie în cazul
cînd organul cu atribuţii de administrare fiscală în termen de 6 ani de la determinarea
obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de executare silită, care nu s-au soldat cu
stingerea obligaţiei fiscale. În acest sens, din conţinutul pct.7 urmează a fi exclusă
sintagma „şi organul cu atribuţii de administrare fiscală în termen de 6 ani de la
determinarea obligaţiei fiscale a întreprins măsuri de executare silită, care nu s-au
soldat cu stingerea obligaţiei fiscale,”. Subsidiar urmează a fi revizuite corespunzător
prevederile pct.18 al proiectului.
În condiţiile în care autorul consideră oportună reglementarea prerogativelor în speţă,
se recomandă revizuirea prealabilă a cadrului normativ primar cu reglementarea
aspectului dat în prevederile Codului Fiscal.

Pct.17 al proiectului: „La survenirea datei de stingere prin prescripţie se declanşează
procedura de perfectare/acumulare a documentelor necesare emiterii deciziei privind
stingerea obligaţiei fiscale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de
prescripţie a expirat.

Normele precitate nu reglementează termenul de desfăşurare a procedurii reglementate fapt
care determină autoritatea stabilirea termenului în mod unilateral şi exercitarea unor discreţii
excesive de către reprezentantul autorităţii prin tergiversarea procedurii per ansamblu.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de desfăşurare a
procedurii reglementate.
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Pct.8 lit.d) al proiectului: „informaţia din Sistemul informaţional integrat al Poliţiei de
Frontieră privind lipsa din Republica Moldova a contribuabilului persoană fizică sau a
persoanei cu funcţie de răspundere a contribuabilului persoană juridică mai mult de 6
luni....”.

Implementarea reglementării termenului de 6 luni în practică riscă să determine neclarităţi or
acestea pot fi indicate şi 6 luni pe parcursul anului/pe parcursul termenului de prescripţie, şi 6
luni consecutive. În condiţiile date, formularea propusă poate determina exercitarea unor
atribuţii excesive de către reprezentanţii autorităţii şi aplicarea discreţionară a normelor.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi concretizarea termenului de
referinţă (6 luni pe parcursul anului/pe parcursul termenului de prescripţie sau 6 luni
consecutive).

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Septembrie 2016

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