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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(excluderea obligaţiei de deţinere a ştampilei de către agenţii

economici) nr.845/1992, nr.1324/1993, nr.1527/1993, nr.146/1994,
nr.439/1995, nr.837/1996, nr.1134/1997, Codul fiscal,

nr.1543/1998, ...
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 Justiţiei,
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. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în
îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează activitatea de întreprinzător prin eliminarea
obligativităţii deţinerii ştampilei de către persoana juridică şi transformarea acesteia ca o
condiţie opţională. Aplicarea ştampilei va rămânea obligatorie pentru autorităţile şi instituţiile
publice.
Impactul pozitiv al aprobării acestor amendamente, constă în asigurarea dezvoltării eficiente
şi durabile a antreprenoriatului şi contribuirea la evaluarea comerţului local şi trasfrontalier.
În viziunea noastră, proiectul are drept scop simplificarea procedurii de autentificare a
documentelor, dar care va avea un impact negativ, deoarece există riscul de imposibilitate a
autentificării documentelor, de creştere a numărului de cazuri de fals atît acte publice, cît şi în
documentele contabile inclusiv, ceea ce se va răsfrînge negativ asupra bugetului naţional.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative este supus repetat expertizei anticorupţie, ca urmare a restituirii acestuia pentru
examinare suplimentară de către Parlamentul Republicii Moldova.
Astfel, CNA reiterează poziţia sa expusă anterior în raportul de expertiză anticorupţie cu
privire la excluderea ştampilei pentru agenţii economici. În opinia noastră, excluderea normei
cu privire la aplicarea ştampilei pe documente, nu este suficient analizată atât din punct de
vedere teoretic, cât şi din punct de vedre procedural. Considerăm că argumentele susţinute
de autor în nota informativă sunt de ordin general care, de fapt, nu prevăd condiţiile şi
necesităţile care au impus elaborarea conceptului dat. La componenta „definirea problemei”
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nu s-au identificat deficienţele ce urmează a fi soluţionate şi nu s-au stabilit potenţialele
rezultate ale reglementării din partea statului. La elementul analitic nu a fost evaluate
motivele apariţiei problemei şi nu au fost estimată dimensiunea acesteia.
Făcând o analiză atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere procedural,
menţionăm că aplicarea ştampilei este un instrument indispensabil la autentificarea
documentului, fapt care îi acordă statut de act juridic cu forţă probantă în reglementarea
relaţiilor de întreprinzător, precum şi în cazul contestării anumitor decizii care contravin
legislaţiei în vigoare. Astfel, excluderea aplicării ştampilei în sfere care reglementează
relaţiile juridice în domeniul antrenoriatului (raporturi juridice legate de fabricarea, producţia şi
executarea lucrărilor), vamal (legalizarea mărfurilor aprovizionate în magazinele duty-free),
reglementarea contabilităţii (aplicarea ştampilei pe documente de casă, bancare şi de
decontare, datoriile financiare şi comerciale) etc. vor afecta considerabil valabilitatea actului
juridic, ceea ce va duce la deficienţe în procedură şi în litigii. Prin urmare, ştampila este un
element important la confirmarea valabilităţii/veridicităţii actului juridic în raporturile dintre
agenţii economici, motiv pentru care considerăm insuficient justificat proiectul în cauză.
Totodată, reţinem că proiectul nu a fost avizat de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul
Economiei, deşi, acestea sunt implicate nemijlocit în implementarea amendamentelor date.
Este necesar de supus avizării proiectul în cauză cu autorităţile publice enunţate mai sus,
condiţie obligatorie prevăzută la art.21 al Legii 780 din 27.12.2001 privind actele legislative.  

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

Prin proiect se promovează interesele agenţilor economici care urmează să aplice ştampila
opţional. Însă, excluderea obligaţiei de aplicare a ştampilei ar putea prejudicia interesul public
general prin periclitarea securităţii raporturilor juridice.
Reieşind din practica şi statistica în domeniu, falsificarea actelor publice, inclusiv a semnăturii
şi a ştampilelor rămâne o problemă stringentă cu care se confruntă organele de drept din
ţara noastră. Un exemplu în acest sens poate servi numărul de dosare penale intentate de
CNA în anul 2015. Astfel, în perioada prenotată, în baza art.332 din Codul penal „Fals în acte
publice” au fost intentate 63 de dosare penale, dintre care 39 de către CNA, 24 – de către
alte organe şi remise Centrului, conform competenţei. De altfel, 39 de dosare penale au fost
pornite şi în baza art.361 Codul penal „Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea
documentelor oficiale”, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor, 31 dintre care de CNA, 8 – de
alte organe şi remise Centrului, conform competenţei.
Astfel, statisticile demonstrează că numărul acestora este în creştere, fapt ce denotă încă o
data în plus că eliminarea obligativităţii deţinerii ştampilei în domeniul economic, în sistemul
nebancar, a cambiei, a hîrtiilor de valoare, în cel fiscal şi vamal precum şi în alte domenii de
importanţă strategică, este prematură şi va genera un înalt potenţial de risc.  

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
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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 conform prevederilor 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

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

La Art.I pct.1 art.3 din proiect „Nici o întreprindere şi nici un întreprinzător nu este
obligat să deţină şi să aplice ştampilă proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în
care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau
întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de
persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător”.

Concluzii generale privind excluderea aplicării ştampilei au fost expuse la capitolul II
„Evaluarea generală a proiectului”.
Suplimentar, reţinem că norma propusă este una discreţionară şi coruptibilă, întrucât acordă
persoanelor juridice opţiunea de a dispune de ştampilă numai în cazurile prevăzute de lege,
fără a prevedea expres cazurile date şi regimul juridic al „înscrisurilor de orice natură”. Lipsa
acestor prevederi va duce la deficienţe în procesul de legalizare şi autentificare a actelor
juridice, iar, ca consecinţă, la riscuri de corupţie din partea agenţilor economici.
Astfel, menţinem poziţia potrivit căreia ştampila este un atribut important la fel ca şi
semnătura în reglementarea raporturilor antreprenoriale şi celor din serviciul public, precum
şi pentru identificarea persoanei juridice. În principiu, ştampila are o concludentă net
superioară în raport cu semnătura de mână. Semnăturile pot fi falsificate sau recunoscute de
autor că nu le aparţin, în acest context aplicarea ştampilei pe document ar înlătura multe
dubii şi riscuri. În practica judiciară sunt constatate fapte ilegale privind falsul în actele
publice, care, ca consecinţă, au dus la prejudicierea interesului public şi a bugetului de stat.
Totodată, menţionăm că prin aplicarea ştampilei, persoana juridică îşi exprimă
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consimţământul sau voinţa care sunt elemente indispensabile la identificarea unui raport
juridic. Ca drept exemplu, este cazul când în cadrul întreprinderii mai multe persoane au
dreptul să emită acte, însă doar documentul cu ştampilă va confirma poziţia oficială a
întreprinderii.
Impresiunile de ştampile sunt cu o stabilitate mult mai sporită fată de semnături. Deşi clişeele
în timp se supun modificărilor condiţionate de exploatarea lor, iar aceste modificări pot fi
identificate ca fiind nişte elemente active suplimentare ce permit identificarea ştampilelor
după amprentele lor în documente, pe cînd semnăturile prezintă de fiecare data trăsături
dinamice care de cele mai multe ori (la persoanele care semnează foarte des acte
semnăturile sunt simple) fac dificilă sau chiar imposibilă identificarea persoanelor. Cu atît mai
mult, că semnăturile sunt supuse influentei diferitor factori confuzi - condiţii de scriere,
instrumente de scris, suport, iluminare, starea psiho-emoţională (stres, oboseala, excitaţie,
etc.) aceştia foarte greu pot fi reproduşi pe măsură sa facă posibilă identificarea semnăturilor
în litigiu.
În ceea ce priveşte impresiunile de ştampilă lucrurile stau altfel – acestea nu se modifică sub
acţiunea factorilor confuzi. Avînd în vedere că unele documente (de exemplu vamale), nu
întotdeauna sunt semnate în condiţii favorabile (de birou şi după modelul autentic al
semnăturilor) persistă riscul înalt de falsificare a semnăturii dar şi imposibilitatea de stabilire a
acestui fapt, în schimb, ştampila oferă posibilitate de identificare a sa, indiferent de condiţiile
care a fost aplicată, în raport cu semnătura.
Deşi recunoaştem că în unele ţări avansate aplicarea ştampilei este o opţiune care serveşte
temei pentru înlăturarea unor impedimente în procesul de documentare, dar trebuie să ţinem
cont şi de nivelul de cultură juridică şi de responsabilizare a cetăţenilor Republicii Moldova.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, menţionăm că iniţiativa dată este
insuficient justificată spre promovare. 

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
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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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Martie 2016

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