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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la

completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al
certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr.761 din 17 septembrie 2014
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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. Proiectul este elaborat în vederea ajustării cadrului
normativ la legislaţia comunitară şi în scopul prevenirii necesității de a completa cu
denumirea statului/grupului de state/acordului, în caz de aderare sau ratificare de către
Republica Moldova a noilor acorduri de comerț liber sau de apariție a statelor noi care vor
acorda regimuri preferențiale unilaterale.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind întrunite exigenţele legale ale normei art.37 al Legii
nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale. 

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
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Proiectul nu prejudiciază interesul public general.

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, cu respectarea cerinţei
impuse de norma art.7 alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.
239-XVI din 13.11.2008, care statuează că autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
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 autorităţii publice.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 7) al proiectului „textul „în cazul în care mărfurile la care se referă sunt
destinate exportului” se substituie cu textul „în cazul în care exportul mărfurilor la
care se referă este efectuat sau asigurat”.

Textului normei respective are un sens confuz. Astfel, norma pct.34 al actului normativ
amendat indică la procedura de autentificare a certificatelor de origine a mărfurilor destinate
exportului, iar din senul normei amendate rezultă că se autentifică certificatul de origine a
mărfii exportate or, conform art.93 pct.10 al Codului fiscal prin noţiunea de „export de mărfuri”
se înţelege scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu
legislaţia vamală”.

Recomandarea: Reformularea în ansamblu a normei amendate.

Aceeaşi propunere este recomandată şi pentru punctul 9) al proiectului.

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
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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

La punctul 2) al proiectului „Organele vamale certifică originea mărfurilor exportate în
statele – membre ale Uniunii Europene – părți la Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei
Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, în statele membre la Acordul
Central European de Comerţ Liber (CEFTA) sau în statele - părți la alte acorduri de
comerț liber ratificate de Republica Moldova, care prevăd ca dovadă de origine tipul de
certificat EUR.1, în conformitate cu prevederile protocoalelor privind Definiţia noţiunii
de “produse originare” şi metodele de cooperare administrativă în cadrul acordurilor
respective şi eliberează certificate de circulaţie a mărfurilor EUR.1.”.

Norma respectivă stabileşte pentru organele vamale atribuţia de certificare a originii
mărfurilor, cerinţă ce urmează a fi realizată în conformitate cu anumite standarde
internaţionale, însă nespecificarea protocolului care stabileşte metoda de certificare a originii
mărfurilor va crea condiţii dificile de realizat. În sensul dat, autorul în textul proiectului indică
mai multe acorduri internaţionale, ceea ce denotă faptul că utilizarea termenului „acordurilor
respective” lasă la discreţia organului vamal să decidă aplicabilitatea acestuia.

Recomandarea: Indicarea denumirii complete a actului internaţional la care se face
trimitere (numărul protocolului şi denumirea acordului).

Aceeaşi propunere este recomandată şi pentru punctele 5), 12) şi 17) ale proiectului.

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
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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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

09 August 2016

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