
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.1515/1993, Legea nr.1347/1997, Legea nr.1540/1998,

Legea nr.852/2002, Legea nr.265/2003, Legea nr.115/2005, Legea
nr.172/2014, Legea nr.189/2014)

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. Proiectul este elaborat în scopul eliminării
discrepanţelor legislative şi aducerii legislaţiei în concordanţă cu noua Nomenclatură
Combinată a mărfurilor în vigoare de la 1 ianuarie 2015. Amendamentele propuse vizează
eliminarea unor erori tehnice depistate pe parcursul implementării, în sensul evitării unor
confuzii echivoce.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

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 promovează interesele statului Republica Moldova şi nu sunt în
detrimentul 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. Proiectul se regăseşte pe pagina
particip.gov.md din reţeaua Internet, în corespundere cu prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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 legislativ pe pagina web oficială a
instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.III pct.2. Anexa nr.8 va avea următorul cuprins: ...
Poziţia tarifară 2710 19 430 şi 2710 20 110; poziţia tarifară
2710 19 460 şi 2710 20 150; poziţia tarifară
2710 19 470 şi 2710 20 170; poziţia tarifară
2710 19 480 şi 2710 20 190; poziţia tarifară
2710 19 620 şi 2710 20 310; poziţia tarifară
2710 19 640 2710 20 350.

La norma respectivă, autorul dublează conţinutul aceleaşi norme sub poziţii tarifare diferite.
Astfel, la aplicare apare incertitudinea care anume poziţie tarifară se va aplica în sensul în
care acelaşi conţinut care descrie acelaşi fenomen este dublat sub cifruri diferite.
În situaţia dată, autorul urmează a revedea poziţiile tarifare enumerate supra şi să elimine
dublarea acestora.

Recomandarea: Propunem autorului modificarea normei de la Anexa nr8 prevăzută la
art.III pct.2. Anexa nr.8 la poziţiile tarifare: 2710 19 430 şi 2710 20 110; 2710 19 460 şi
2710 20 150; 2710 19 470 şi 2710 20 170; 2710 19 480 şi 2710 20 190; 2710 19 620 şi
2710 20 310; 2710 19 640 şi 2710 20 350 în vederea eliminării fenomenului de dublare a
acestora.

Poziţia tarifară 320500 000 Lacuri colorante, preparate menţionate la nota 3 de capitol,
pe bază de lacuri colorante. Poziţia tarifară 3206.

Norma respectivă în sensul descrierii semantice conţine erori ortografice care în ansamblu
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redau acesteia o lipsă de coerenţă. Astfel, la sintagma “preparate menţionate la nota 3 de
capitol” după cuvîntul trei este oportun a se completa cu cuvîntul “din” sau “de la” iar după
cuvîntul “capitol” urmează a se face referira la care anume capitol. Aceleaşi obiecţii se referă
şi la descrierea de la poziţia tarifară 3206.

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea descrierii de la poziţia tarifară 320500
000 la sintagma “preparate menţionate la nota 3 de capitol” după cuvîntul trei este
oportun a se completa cu cuvîntul “din” sau “de la” iar după cuvîntul “capitol”
urmează a se menţiona la care anume capitol face referire autorul.
Aceleaşi propuneri se referă şi la descrierea de la poziţia tarifară 3206.

Poziţia tarifară 3208 Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici
sau de polimeri naturali modificaţi, dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu neapos,
soluţii definite la nota 4 a capitolului.

În descrierea normei date, nu este clar la care capitol se referă autorul. Autorul urmează a
indica la care anume capitol face referire.

Recomandarea: Propunem autorului indicarea în descrierea de la poziţia tarifară 3208
la care anume capitol se face referire.

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

Poziţia tarifară 2710 19 480 cu un conţinut de sulf de peste 0,1% în greutate,
poziţia tarifară 2710 19 680 cu un conţinut de sulf de peste 2,8% în greutate,
poziţia tarifară 2710 20 190 cu un conţinut de sulf de peste 0,1% în greutate,
poziţia tarifară 2710 20390 cu un conţinut de sulf de peste 1% în greutate.

La descrierea poziţiilor tarifare enunţate supra, autorul nu prevede o limită a conţinutului de
sulf în greutate, fapt care ar duce la interpretarea normei abuziv atît de către agenţii
economici importatori cît şi agenţii economici care comercializează pe piaţa internă mărfurile
respective.

Recomandarea: Propunem autorului stabilirea unei limite a conţinutului de sulf în
greutate la poziţiile tarifare 2710 19 480; 2710 19; 2710 20 190; 2710 20390. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.
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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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Mai 2016

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