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nul Ceadîr-Lunga)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul de lege privind importul unui autovehicul este
elaborat în scopul introducerii în ţară şi plasării sub regim vamal de import, cu scutirea de la
plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare a unui autovehicul cu destinaţie specială
(ambulanţă) destinat primăriei s.Copceac, r-nul Ceadir-Lunga, UTA Găgăuzia.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul are drept scop scutirea de la plata drepturilor de
import a unei unităţi de transport acordate cu titlu gratuit (donaţie). În acest sens, se propune
derogarea de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie
2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr.1380-XIII din 20
noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. Autovehiculul vizat în proiect (clasificat la poziţia
tarifară 8703, de marca “DAIMLERCHRYSLER (D)”, numărul caroseriei
WDB9026611R501763, anul fabricării 2003) este donat de către Asociaţia Obştească din
Germania “Hilfe fur Copceac”.
Urmare a examinării proiectului, menţionăm că actualmente cadrul legislativ (art.13 alin.(9/6)
lit.a) din Codul Fiscal şi art.28 lit.z) din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din
20.11.1997) prevede scutirea de TVA şi taxa vamală pentru mijloacele de transport de la
poziţia tarifară 8703, importate cu titlu gratuit în scopuri medicale. Concomitent, art.20
alin.(4/1) lit.a) din Codul Vamal permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a
mijloacelor de transport de la poziţia tarifară 8703 importate cu titlu gratuit (donaţie) în
scopuri medicale, indiferent de termenul de exploatare.
În sensul celor expuse, considerăm că Primăria s.Copceac, r-nul Ceadir-Lunga, UTA
Găgăuzia nu are necesitatea promovării unui act legislativ pentru a beneficia de scutirile
solicitate. Astfel, promovarea proiectului nu este oportună.
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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.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Parlamentului la momentul examinării, proiectul a întrunit cerinţele impuse de prevederile
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

Cu titlu general asupra proiectului.

În conformitate cu prevederile art.13 alin.(9/6) lit.a) din Codul Fiscal şi art.28 lit.z) din Legea
cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, mijloacele de transport de la poziţia
tarifară 8703, importate cu titlu gratuit în scopuri medicale sunt scutite de la plata TVA şi taxa
vamală. Totodată, art.20 alin.(4/1) lit.a) din Codul Vamal permite introducerea şi plasarea sub
regim vamal de import a mijloacelor de transport de la poziţia tarifară 8703 importate cu titlu
gratuit (donaţie) în scopuri medicale, indiferent de termenul de exploatare.

Recomandarea: În sensul celor expuse, considerăm inoportun promovarea în
continuare a proiectul, întrucît asupra mijlocului de transport menţionat sunt aplicate
scutiri cu privire la plata drpturilor de import.

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

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Ianuarie 2016

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