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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului
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Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 cu privire la aplicarea

maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru
efectuarea decontărilor în numerar

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 realizării dreptului
Serviciului Piscicol de eliberare a permiselor de pescuit sportiv şi de amator, prevăzut de art.
33 al Legii privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura nr.149-XVI din 08 iunie 2006, care
ar permite concentrarea asupra acţiunilor profesioniste de protecţie a resurselor piscicole,
axate pe normele şi standardele Europene.
Astfel, prin proiectul respectiv se propune efectuarea încasărilor băneşti pentru eliberarea
permiselor de pescuit sportiv şi de amator fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, este imposibil de a efectua încasările băneşti
pentru eliberarea permisului de pescuit sportiv şi de amator cu aplicarea maşinii de casă şi
de control cu memorie fiscală, din cauza condiţiilor specifice de activitate ale inspectorilor
Serviciului Piscicol.
În sensul dat, considerăm că argumentele invocate de către autor în nota informativă nu
justifică suficient promovarea proiectului, nefiind prezentate argumente plauzibile, care
evidenţiază temeiul legal şi factorii care determină efectuarea încasărilor băneşti pentru
eliberarea permiselor de pescuit sportiv şi de amator fără aplicarea maşinilor de casă şi de
control.
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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 promovează interesele Serviciului Piscicol care are obligaţia realizării
măsurilor de protecţie a obiectivelor acvatice piscicole naturale.
Dat fiind faptul că în proiect au fost identificate deficienţe la procedura de verificare a
încasărilor băneşti în numerar efectuate pentru eliberarea permiselor de pescuit sportiv şi de
amator, există riscul prejudicierii interesului public.

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 conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13 noiembrie 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

Punctul 4 din anexa la anexa nr.5, după cuvintele "biletelor de loterie" se completează
cu cuvintele"permiselor de pescuit sportiv şi de amator" - 

Analizînd cadrul normativ în vigoare evidenţiem că în scopul asigurării unei evidenţe stricte a
operaţiunilor economice şi financiare a fost aprobat Nomenclatorul formularelor tipizate de
documente primare cu regim special.
Astfel, conform pct.1 al Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea
formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui
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Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997, toate entităţile care, potrivit legislaţiei în
vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, utilizează în procesul desfăşurării activităţii
economico-financiare formularele corespunzătoare cu regim special, care confirmă
operaţiunile economice efectuate.
Subsidiar, conform pct.7 al Instrucţiunii prenotate, funcţiile şi obligaţiunile persoanei
responsabile de evidenţa, păstrarea, eliberarea şi perfectarea formularelor cu regim special
se confirmă prin ordin, semnat de conducătorul entităţii. Formularele de strictă evidenţă se
eliberează numai persoanelor, în obligaţiunile cărora intră perfectarea documentelor în
cauză. La eliberarea lor, formularele cu regim special se înregistrează în registrul de evidenţă
a formularelor cu regim special cu semnătura persoanei responsabile.

Recomandarea: Întrucît lipsa unui regim de strictă evidenţă a permiselor de pescuit
poate facilita falsificarea actului şi manifestarea fenomenului de evaziune fiscală,
recomandăm amendarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, prin
includerea în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim
special formularul de permis de pescuit sportiv şi de amator, precum şi a Hotărîrii
Guvernului privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale
nr.888 din 06.08.2007, în vederea stabilirii obligaţiilor persoanei responsabile de
eliberarea, evidenţa, păstrarea şi perfectarea permisului de pescuit sportiv şi de
amator.
Astfel, considerăm inoportun promovarea proiectului fără operarea modificărilor
propuse.

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

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.
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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

Oxana Vameş
inspector principal

24 Iunie 2016

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