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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat 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. Scopul proiectului de lege constă în crearea premiselor
necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informaţiei, prin crearea
locurilor de muncă cu valoare adăugată şi atragerea investiţiilor autohtone şi străine.
Implementarea proiectului, potrivit autorului, va contribui la asigurarea unui mediu propice
pentru dezvoltarea de afaceri IT inovatoare, atragerea investiţiilor străine, în scopul
dezvoltării şi creării de produse şi servicii IT competitive pentru piaţa locală şi cea externă.

d. Suficienţa argumentării. Ţinem să menţionăm că proiectul de lege este supus
expertizei anticorupţie în mod repetat. Anterior Centru a efectuat expertiza anticorupţie la
data de 16 mai 2014. Ulterior autorul a avizat repetat proiectul prenotat, ca urmare a investirii
noului cabinet de miniştri. În urma avizării, proiectul a suferit schimbări, însă în varianta dată
nu a fost expediat pentru efectuarea expertizei anticorupţie, condiţie obligatorie prevăzută la
punctului 15 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei
anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 977 din 23.08.2006.
Reieşind din faptul că proiectul a suferit modificări esenţiale, în special la capitolul facilităţi
fiscale şi vamale pentru rezidenţii parcurilor industriei tehnologiei informaţiei, acesta trebuia
în mod obligatoriu să fie remis în adresa Centrului pentru efectuarea repetată a expertizei
anticorupţie, însă autorul proiectului nu a respectat condiţiile legale.
Deşi autorul în procesul definitivării a acceptat în mare parte recomandările invocate în
raportul de expertiză anticorupţie, totuşi, o parte din acestea, care nu au fost acceptate, sunt
reiterate în raport, întrucât generează riscuri de corupţie. Referitor la suficienţa argumentării
proiectului reţinem că acesta nu este suficient justificat la anumite aspecte procedurale, şi
anume la aplicarea facilităţilor fiscale, la atribuţiile administratorului parcului şi la procedura

1



de evaluare şi control a activităţii parcului.
Astfel, în vederea realizării obiectivelor şi scopului proiectului, recomandăm de a evalua
suplimentar aspectele invocate la Compartimentul II al raportului, în scopul asigurării şi
implementării unui sistem eficient şi transparent.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
cheltuieli financiare. Aceste mijloace urmează să fie estimate şi rezervate de către autoritatea
responsabilă (Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţilor), întrucât de stabilirea
exactă a cuantumului mijloacelor băneşti necesare, precum şi a surselor de acoperire a
acestora, depinde implementarea proiectului. În cazul în care proiectul nu are acoperire
financiară pentru anul care se adoptă, este necesar să se atragă atenţia la momentul
producerii efectelor juridice ale proiectului.
În acest context, remarcăm că este important ca nota informativă să fie completată cu
informaţii referitoare la fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor
reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură, condiţie care este prevăzută în
art. 20 lit. d) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.
235/20.07.2006.

1.4 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele rezidenţilor parcurilor din domeniul tehnologiei
informaţiei (persoana juridică sau fizică înregistrată în calitate de subiect al activităţii de
întreprinzător). Însă, reieşind din faptul că proiectul nu este suficient fundamentat la
aspectele procedurale cu privire la stimularea activităţii rezidenţilor parcurilor, la evaluarea şi
controlul activităţii parcurilor, la competenţa administratorului parcului, precum şi existenţa
conflictelor de norme de drept, proiectul este de natură să promoveze anumite interese de
grup sau individuale în lipsa unei justificări a interesului public, prin stimularea/facilitarea
nejustificată din punct de vedere procedural a activităţii rezidenţilor parcurilor faţă de alţi
subiecţi de drept care activează în condiţii similare.
De asemenea, facilitatea acordată de către stat privind impozitului unic în mărime de 7% din
venitul de vânzări care încorporează impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător,
impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, primele de asigurări
obligatorii de asistenţă medicală, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare şi taxele
rutiere, va prejudicia bugetul public naţional prin neacumularea suficientă a mijloacelor
financiare.
Un alt factor care va prejudicia interesul statului constă în scutirea de la plata taxelor vamale
şi a T.V.A. aferente echipamentului şi a utilajelor necesare activităţii rezidenţilor parcurilor,
prin diminuarea încasărilor anuale aferente taxelor vamale la bugetul de stat.
Pentru a nu prejudicia interesul public, recomandăm autorului de a analiza suplimentar
eficienţa actului de reglementare, întrucât în varianta propusă acesta nu justifică pe deplin
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oportunitatea aprobării proiectului.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale.

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

La art.13 lit.c) din proiect „asigură încasarea la contul său de decontare a impozitului
unic prevăzut la art.15 alin.(1) lit.a) transferat de către rezidenţii parcului şi îl transferă
la buget prin intermediul unui cont trezorerial regulatoriu…”.

Acordarea dreptului administratorului de a încasa la contul său de decontare impozitul unic în
mărime de 7% din venitul de vânzări este în contradicţie cu principiile generale ale
administrării fiscale (art.5 şi 8 din Codul fiscal), potrivit cărora contribuabilul, în cazul dat,
rezidentul, este responsabil şi obligat de calcularea sumelor impozitelor şi taxelor şi
raportarea acestora.

Recomandarea: Pentru a nu admite conflicte de norme de drept, propunem de exclus
atribuţia în cauză.

La art.13 lit.d) din proiect „ efectuează calcule şi prezintă dări de
seamă la Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania
Naţională de Asigurări în Medicină aferente impozitului unic…”.

Atribuirea dreptului administratorului de a efectua calcule şi de a prezenta dări de seamă la
Serviciul Fiscal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de
Asigurări în Medicină este în contradicţie cu prevederile art.8 alin.(2) din Codul fiscal care
stipulează că contribuabilul este obligat să întocmească şi să prezinte organului fiscal dările
de seamă fiscale prevăzute de legislaţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din proiect a atribuţiei date,
întrucât este în conflict de norme cu prevederile Codului fiscal.

La art.15 alin.(1) lit.a) din proiect „impozitul unic în mărime de 7% din venitul de
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vânzări, care încorporează următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi şi angajatori, primele de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală datorate de angajaţi şi angajatori, taxele locale,
impozitul pe bunurile imobiliare şi taxele rutiere datorate de rezidenţii parcurilor…” şi
art.14 alin.(2) „Cuantumul sumelor alocate pe desinaţii se stabileşte anul prin
Legea…”.

Propunerea autorului de a aplica facilităţi şi stimulente fiscale la crearea parcurilor din
industria tehnologiei informaţiei prin introducerea „impozitului unic” în mărime de 7% din
venitul de vânzări, care încorporează următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuţiile de asigurări sociale de
stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, taxele locale, impozitul
pe bunurile imobiliare şi taxele rutiere, de fapt, este o derogare de la sistemul fiscal al
Republicii Moldova, precum şi o inechitate fiscală faţă de alţi subiecţi de drept din sfera dată
(parcurile ştiinţifico-tehnologice şi a incubatoarelor şi alţi agenţi economici).
Astfel, făcând o analiză generală a conceptului şi a regimului juridic al impozitului unic, iniţial
trebuie să fie reglementat în Codul fiscal întrucât sunt facilităţi fiscale şi reprezintă norme
primare, iar ulterior de făcut trimitere în legislaţia specială. Această condiţie obligatorie este
prevăzută la art.3 alin.(4) al Codului fiscal, care stabileşte că impozitarea se efectuează în
baza Codului fiscal. Iar potrivit art.7 alin.(1) şi (2) din Codul fiscal, impozitele şi taxele de stat
şi locale se stabilesc, se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea
Codului fiscal. În caz contrar, riscăm să admitem conflicte de norme de drept în procesul de
implementare a prevederilor.
Un alt aspect important constă în faptul că prin instituirea impozitului unic pentru rezidenţii
parcurilor se vor admite confuzii în procesul de aplicabilitate a impozitului dat, întrucât
includerea în acest impozit a impozitului pe venit din salariul angajaţilor, precum şi a
contribuţiilor individuale de asigurări sociale şi a primei de asigurări medicale sunt obligaţiile
angajaţilor şi nu pot fi achitate din venitul angajatorului.
De asemenea, includerea în impozitul unic a taxelor locale, taxelor rutiere şi a impozitului pe
bunurile imobiliare este incorectă, din punct de vedere al sistemului de impozitare şi taxare,
întrucât acestea sunt surse de venituri ale autorităţilor administraţiei publice locale şi se
realizează în baza principiului autonomiei financiare şi nu pot constitui obiectul impozitului
unic.
La etapa actuală, angajaţii companiilor din domeniul tehnologiei informaţiei deja beneficiază,
în condiţiile art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului
fiscal nr.1164/1997 de anumite facilităţi fiscale. Astfel, angajaţii agenţilor economici a căror
activitate de bază constă în realizarea de programe se consideră venit neimpozabil, în cazul
în care venitul lunar depăşeşte 2 salarii medii lunare pe economie prognozate pe anul
respectiv. Prin urmare, constatăm că legislaţia fiscală stabileşte facilităţi fiscale în domeniul
dat. Considerăm că facilitatea fiscală privind includerea impozitului unic în mărime de 7%,
precum şi aplicarea facilităţilor fiscale în vigoare se va admite o inechitate fiscală faţă de alţi
agenţi economici care activează în condiţii similare.
În concluzie, menţionăm că conceptul şi mecanismul de introducere a impozitului unic pentru
rezidenţii parcurilor nu este suficient reglementat prin prisma sistemului impozitelor şi taxelor.
De asemenea, există riscul ca prin introducerea impozitului unic să fie prejudiciat semnificativ
bugetul public naţional.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, recomandăm autorului de a
analiza suplimentar eficienţa şi oportunitatea introducerii facilităţii date, întrucât în
varianta propusă aceasta nu se susţine. Prin urmare, nu se susţin prevederile din
proiect care reglementează conceptul de impozit unic.

La art.15 alin.(1) lit.a) „impozitul unic în mărime de 7% din venitul de vânzări, care
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încorporează următoarele impozite şi taxe: impozitul pe venit din activitatea de
întreprinzător…contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajaţi
şi angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală datorate de
angajaţi şi angajatori…”.

Suplimentar la analiza expusă în raport cu privire la instituirea „impozitului unic” în mărime de
7% din venitul de vânzări pentru rezidenţii parcurilor menţionăm că includerea contribuţiilor
de asigurări sociale în cuantumul impozitului unic, inclusiv şi determinarea venitului asigurat
al persoanei dintr-un procent din venitul de vânzări este în contradicţie cu prevederile legale
ale sistemului de asigurări sociale. Astfel, potrivit art.22 al Legii privind sistemul public de
asigurări sociale nr.489/99 baza lunară de calcul a contribuţiilor de asigurări sociale de stat o
constituie fondul de retribuire a muncii care este format din salariile individuale ale angajaţilor
şi nu din „venitul realizat din vânzări”. De asemenea, prevederile art.20 ale Legii nr.489/99
stipulează că plata contribuţiilor se face lunar de către angajator, pe când în proiect se
propune ca această plată să fie efectuată de către administratorul parcului (art.13 din
proiect). Această obligaţie este prevăzută şi la art.7 al Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat nr.73/2015, potrivit căreia angajatorul este obligat să transfere, în mărimea cuvenită, în
modul şi în termenele stabilite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul
asigurărilor sociale de stat, aferente salariilor calculate şi altor recompense. Prin urmare,
mecanismul de aplicare a impozitului unic pentru rezidenţii parcurilor contravine sistemului
public de asigurări sociale.
Aceeaşi situaţie o constatăm şi în cazul includerii primelor de asigurări sociale de asistenţă
medicală în cuantumul impozitului unic, care, de asemenea contravine sistemului de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Astfel, potrivit art.3 al Legii cu privire la mărimea,
modul şi termenele de achitate a primelor de asigurare de asistenţă medicală nr.1593/2002
prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este o „sumă fixă sau o contribuţie
procentuală” la salariu şi alte recompense pe care asiguratorul este obligat să o plătească
asiguratului pentru preluarea riscului persoanei asigurate. Prin urmare, acestea sunt două
sisteme juridice diferite după conţinut şi procedură, prin faptul că impozitele se acumulează
în bugetul de stat, iar primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se varsă la
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Pericolul aplicării impozitului dat ar distorsiona atât sistemul de asigurări sociale, cât şi
sistemul de asistenţă medicală, precum şi ar crea inechităţi/discriminări faţă de alţi
contribuabili care activează în condiţii similare.

Recomandarea: În contextul celor relatate, se recomandă autorului de a analiza
suplimentar eficienţa implementării conceptului de „impozit unic”, întrucât în varianta
propusă acesta nu este suficient fundamentat.

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.6 din proiect „Administraţia parcului”.

Conceptul de instituire a organului de stat – Administraţia parcului, care va fi responsabil de
administrarea parcului, este unul confuz şi discreţionar, deoarece nu stabileşte procedura de
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selectare a administratorului. Astfel, se lasă la latitudinea Ministerului Tehnologiei Informaţiei
şi Comunicaţiilor de a propune Guvernului o candidatură la funcţia dată, fără a avea careva
condiţii/restricţii în acest sens. În cazul dat există riscul ca autoritatea în cauză să-şi
promoveze persoanele interesate, în dependenţă de interes sau scop (avantaje, beneficii).
Considerăm că selectarea persoanei la funcţia de administrator al parcului trebuie să fie în
bază de concurs, organizat de către o comisie formată din reprezentanţi ai mai multor
autorităţi publice (Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei etc.), inclusiv
şi a societăţii civile, iar ulterior, propus Guvernului spere aprobare. Astfel, va fi respectat
principiul transparenţei şi obiectivităţii în procesul decizional.
De asemenea, nu susţinem reglementările care prevăd că funcţiile, drepturile şi obligaţiile
administratorului să fie stabilite în Regulamentul Administraţiei şi preluate în contractul
încheiat între subiectul dat şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (art. 6 alin.
(2), din proiect), întrucât acestea sunt reglementări generale şi obligatorii pentru persoana cu
funcţie de răspundere şi trebuie reglementate printr-un ac normativ (hotărâre de Guvern). În
cazul aprobării normei în varianta dată reiese că la crearea fiecărui parc industrial se va
aproba cîte un regulament separat privind funcţiile, drepturile şi obligaţiile administratorului
parcului, ceea ce nu corespunde condiţiilor de tehnică legislativă, precum şi există riscul ca
normele privind instituirea drepturilor, obligaţiilor să fie instituite, diferit de la caz la caz, în
funcţie de interes.

Recomandarea: Se recomandă autorul de a analiza suplimentar articolul dat, astfel
încât procedura de selectare a candidaturii la funcţia de administrator al parcului, cât
şi funcţiile, drepturile şi obligaţiile acestuia să fie reglementate printr-un Regulament-
cadru adoptat prin hotărâre de Guvern.  

La art.7 alin.(1) din proiect „Înregistrarea rezidenţilor se efectuează de către
Administraţie în conformitate cu Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului,
aprobat de Guvern, care vor fi indicate expres şi exhaustiv procedura şi cerinţele de
înregistrare…”.

Prevederea dată este una generală şi discreţionară, deoarece nu sunt prevăzute norme
primare cu privire la modalitatea şi condiţiile de înregistrare a rezidenţilor. Deşi se prevede că
înregistrarea rezidenţilor parcului se va efectua în baza Regulamentului aprobat în acest
sens, totuşi, sunt necesare norme generale care să reglementeze procedura de înregistrare
a acestora.
De asemenea, norma potrivit căreia „persoanele juridice sau fizice la solicitarea cărora a fost
creat parcul, se înregistrează din oficiu în calitate de rezidenţi ai acestuia” este discreţionară,
deoarece acordă dreptul administratorului de a înregistra rezidentul, fără respectarea
cerinţelor legale, şi anume depunerea şi examinarea cererii privind crearea parcului,
prezentarea studiului de fezabilitate. De asemenea, prin norma dată se admite o inechitate
faţă de alţi rezidenţi care sunt înregistraţi în conformitate cu prevederile regulamentului. Prin
urmare, este necesar de exclus această inechitate, întrucât va subzista pericolul de a facilita
unele persoane juridice (după interese, avantaje, beneficii), în vederea obţinerii titlului de
rezident al parcului.

Recomandarea: Pentru a nu admite abuzuri din partea administratorului în procesul de
înregistrare a rezidentului, propunem de analizat suplimentar norma dată, astfel încât
să fie prevăzute norme generale privind procedura de înregistrare a acestora, iar fraza
a doua din alineat de exclus.

La art.10 alin.(2) din proiect „studiul de fezabilitate privind crearea parcului va
conţine…”.

La alineatul în cauză se prevăd criteriile care trebuie să fie incluse în studiul de fezabilitate

6



privind crearea parcului. Considerăm că criteriile date nu sunt suficiente pentru a putea face
o analiză generală a impactului social şi economic privind crearea parcului dat. Astfel, în
vederea prevenirii unor eventuale riscuri în ceea ce priveşte ineficienţa creării acestui parc
este necesar de completat alineatul în cauză cu criteriile care sunt obligatorii unui studiu de
fezabilitate, în special impactul economic şi social al creării parcului. 

Recomandarea: În acest sens, propunem de completat alineatul cu criterii care ar
confirma oportunitatea creării pacului, cum ar fi: impactul social şi economic al
parcului (din punct de vedere al avantajelor); descrierea activităţilor; potenţialul uman
necesar pentru activitatea parcului; valoarea estimativă a investiţiilor necesare pentru
crearea parcului şi sursele acestora; prognoza economică şi financiară a activităţii şi
altele.

La art.13 lit.a) din proiect „aprobă Regulamentul parcului, după coordonarea acestuia
cu Ministerul…”.

Norma dată este confuză, deoarece nu prevede clar domeniul de reglementare al
regulamentului care urmează să fie aprobat de către Administraţia parcului. În cazul în care
nu se va stipula expres conţinutul regulamentului, există riscul ca administratorul, la propria
discreţie, să aprobe reglementări care nu ţin de competenţa sa.

Recomandarea: În vederea excluderii unor interpretări abuzive din partea
administratorului parcului, propunem de prevăzut expres domeniul de reglementare a
regulamentului.

La art.15 alin.(1) lit.b) din proiect „scutirea de la plata taxelor vamale şi T.V.A. la
importul monitoarelor, tehnicii de calcul, echipamentului de reţea, părţilor componente
ale acestora,
precum şi al echipamentelor accesorii necesare pentru realizarea genurilor de
activitate stipulate în art. 8, în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală”.

Prin scutirea rezidenţilor parcurilor de la plata taxelor vamale şi T.V.A. la importul
monitoarelor, tehnicii de calcul, echipamentului de reţea, părţilor componente ale acestora,
precum şi al echipamentelor accesorii necesare pentru realizarea genurilor de activitate, în
primul rând, se admite o inechitate fiscală faţă de alţi agenţi economici care activează în
condiţii similare. În al doilea rând, agenţii economici din domeniul tehnologiei informaţiei sunt
scutiţi, în condiţiile art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal şi art.28 lit.q/2) din Legea cu privire
la tariful vamal nr.1380/97 de T.V.A. şi taxa vamală la activele materiale pe termen lung
utilizate la fabricarea produselor, prestarea serviciilor şi/sau executarea lucrărilor destinate
includerii în capitalul statutar. De asemenea, potrivit prevederilor Legii privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172/2014 pentru mărfurile de la poziţiile tarifare
8471, 8473 şi 8529 taxa vamală constituie 0%, ceea ce presupune că subiecţii daţi, la etapa
actuală beneficiază de facilităţi vamale.
Considerăm că scutirea dată va avea un impact negativ asupra bugetului public naţional, prin
diminuarea încasărilor anuale aferente taxelor vamale la buget. De asemenea, prin scutirea
în cauză există riscul ca rezidenţii parcurilor, urmare a importului mărfurilor supuse scutirii, să
le comercializeze în interes personal sau să le utilizeze în alte scopuri decât cele prevăzute
de lege.
În consecinţă, constatăm că prin scutirea unui agent economic de la plata taxelor şi
impozitelor faţă de alţi agenţi economici care sunt obligaţi să-şi execute sarcinile fiscale se
admite o inechitate fiscală. Astfel, se încalcă prevederile art.6 din Codul fiscal care prevede
că persoanele fizice şi juridice care activează în condiţii similare în vederea asigurării unei
sarcini fiscale egale trebuie tratate egal.
De asemenea, prin scutirea dată se favorizează/protejează interesele unui grup de persoane
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în detrimentul intereselor altor persoane care sunt în condiţii similare.

Recomandarea: Prin prisma analizei şi riscurilor identificate mai sus, recomandăm
autorului de a analiza suplimentar necesitatea şi oportunitatea scutirii propuse,
întrucât în varianta propusă norma nu este suficient justificată.

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

La art.15 alin.(1) lit.f) din proiect „desfăşurarea, cel mult o dată la 3 ani, a controalelor
de stat asupra activităţii rezidenţilor parcului, concomitent de către toate organele
abilitate, conform legislaţiei în vigoare”.

Norma în cauză este una excesivă şi în contradicţie cu prevederile fiscale, şi anume cu Titlul
V „Administrarea fiscală”, Capitolul 11 „Controlul de stat”. Astfel, organele cu atribuţii de
administrare fiscală verifică modul în care contribuabilul respectă legislaţia fiscală într-o
anumită perioadă fiscală sau în câteva perioade fiscale. Metodele şi operaţiunile fiscale
(verificarea faptică, verificarea operativă, verificarea documentară etc.) aplicate faţă de
contribuabili au drept scop verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă, a altor
documente, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor.
Prin urmare, norma dată reprezintă o derogare de la regulile expres prevăzute în Cod fiscal
şi alte acte normative, ceea ce este inacceptabil din punct de vedere al regimului fiscal.

Recomandarea: Pentru a nu admite derogări nefondate de la regimul fiscal, precum şi
pentru a nu crea o inechitate faţă de alţi contribuabili din sfera parcurilor ştiinţifico-
tehnologice şi a incubatoarelor, propunem ca norma să fie exclusă, iar controlul de
stat să fie efectuat conform principiilor generale stabilite în Codul fiscal şi Legea
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător nr.131/2012. 

La art.16 din proiect „Evaluarea activităţii parcului şi rezidenţilor acestuia”.

Se prevede că evaluarea activităţii parcului şi rezidenţilor acestuia, se va efectua în
conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern. Norma este una generală şi discreţionară,
întrucât nu prevede careva reglementări primare în temeiul cărora se va elabora
regulamentul dat. Compartimentele ce ţin de „evaluarea” şi „controlul” activităţii
parcului din industria tehnologiei informaţionale sunt necesare şi importante din punct de
vedere al respectării şi asigurării mecanismului de control. Reieşind din faptul că urmează să
fie evaluată activitatea economico-financiară a rezidenţilor parcurilor, activitate, în opinia
noastră, cu un impact sporit atât faţă de societate, cât şi faţă de interesele statului, aceasta
trebuie să fie evaluată, supravegheată şi monitorizată de către organele responsabile
(Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţilor, Administraţia parcului etc.).
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Recomandarea: În contextul celor relatate, se recomandă autorului de a analiza
suplimentar compartimentul cu privire la evaluarea activităţii rezidenţilor parcurilor,
astfel încât să fie prevăzute careva norme primare în acest sens (organele care vor
efectua evaluarea, procedura şi criteriile de bază etc.).

La art.18 alin.(1) lit.d) din proiect „în alte cazuri prevăzute în contractul cu privire la
desfăşurarea activităţii în parc”.

Norma dată este discreţionară, deoarece acordă dreptul administratorului parcului de a
include în contractul cu privire la desfăşurarea activităţii acestuia şi alte clauze de retragere a
titlului de rezident al parcului. Considerăm că condiţiile de retragere a titlului de rezident al
parcului trebuie să fie prevăzute expres în lege, întrucât există riscul ca administraţia, de la
caz la caz, în dependenţă de interes sau scop, să includă careva clauze abuzive de retragere
a titlului dat. 

Recomandarea: Pentru a nu admite abuzuri din partea administratorului în procesul de
retragere a titlului de rezident al parcului, propunem de exclus norma dată din proiect
şi de prevăzut exhaustiv clauzele date. 

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Decembrie 2015

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