GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr. ____
din

2021
Chișinău

Cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărârea Guvernului
nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele
măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele
puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
-----------------------------------------------------------Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. La punctul 21 din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea
frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul
controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 390-395, art. 1068), cu
modificările ulterioare, textul „30 iunie” se substituie cu textul „31 decembrie”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru interimar

AURELIU CIOCOI

Notă informativă
la proiectul hotărîrii Guvernului
cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr.
960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017 privind unele măsuri
de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea
regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a
frontierei de stat moldo-ucrainene
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Prezentul proiect de hotărîre este elaborat de către Ministerul Finanțelor.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi
finalităţile urmărite
În conformitate cu art.103 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova,
Guvernul, în cazul exprimării votului de neîncredere de către Parlament, al demisiei
Prim-ministrului sau în cazul alineatului (1), îndeplineşte numai funcţiile de
administrare a treburilor publice, pînă la depunerea jurămîntului de către membrii
noului Guvern.
Potrivit art.15 alin.(1) din Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern, Guvernul
al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai atribuţii de administrare a treburilor
publice.
Astfel, Curtea Constituțională atît în hotărîrea nr.7/2013, cît și în Hotărîrea
nr.7/2021 a reținut că un Guvern demisionar continuă să administreze treburile
publice în așteptarea unui nou Guvern, care să fie. Administrarea treburilor publice
se referă la deciziile zilnice, curente ale Guvernului, care sunt necesare funcționării
neîntrerupte a serviciului public.
În acest sens, administrarea treburilor publice de către un Guvern demisionar
vizează trei categorii: (1) treburile curente, care îi permit statului să funcţioneze; (2)
treburile în curs, care au fost iniţiate atunci când Guvernul avea competenţe depline
şi care trebuie finalizate; (3) treburile urgente, care trebuie soluţionate în mod
imperativ pentru a se evita pericole foarte grave pentru stat şi cetăţeni, pentru viaţa
economică şi socială.
În același timp, în hotărîrea nr.7/2021 (§ 44) s-a statuat că ”Analizând
întinderea noţiunii de ”administrare a treburilor publice”, aşa cum aceasta a fost
interpretată în jurisprudenţa sa, Curtea relevă că Guvernul al cărui mandat a încetat:
(i) poate să emită acte cu caracter general obligatoriu necesare pentru
conducerea generală a administraţiei publice (a se vedea HCC nr.21 din 16 mai
2000, § 2);
(ii) trebuie să asigure transpunerea în viaţă a legilor, să exercite funcţiile de
conducere generală şi de control asupra activităţii organelor centrale de specialitate,
să realizeze programele de dezvoltare economică şi socială a ţării, să asigure
securitatea statului şi a cetăţenilor ei etc. (a se vedea HCC nr.21 din 16 mai 2000, §
2, şi HCC nr.7 din 18 mai 2013, § 124).”
Analizând proiectul de hotărâre prin prisma jurisprundeței Curții
Constituționale, considerăm că acesta poate fi aprobat de un Guvern al cărui
mandat a încetat, în contextul în care potrivit art. I al Legii nr. 109 din 09.06.2017

privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind
asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a
frontierei de stat moldo-ucrainene, Guvernul este abilitat cu dreptul de a stabili
proceduri de desfășurare a activității vamale în cadrul controlului în comun la
punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, să stabilească scutiri de la
unele taxe, drepturi de import, drepturi de export, de asemenea să stabilească
măsuri de politică economică.
La aceasta, este de menționat că în pofida acțiunilor de informare a agenților
economici din stînga Nistrului despre obligativitatea acestora de a se înregistra la
Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”, există o serie de entități pentru care nu
a fost identificat un mecanism viabil de înregistrare (instituțiile din raionele de est,
micii antreprenori cu statut de persoană fizică, patentarii, etc). Or, în acest sens se
impune necesar acordarea de timp suplimentar instituțiilor implicate în acest proces
pentru identificare a unor soluții normative, precum și implementarea unor
instrumente funcționale pentru asigurarea înregistrării și evidenței tuturor
importatorilor din zona transnistriană.
Totodată, în contextul în care promovarea unor astfel de măsuri necesită
examinarea oportunității modificării Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 în complex
cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1001/2001 cu privire la declararea mărfurilor
de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova, ceea ce
implică realizarea unui proces amplu de acțiuni materializate prin elaborarea
proiectului de act normativ, avizare și aprobarea acestuia, fapt care nu poate fi
realizat pînă la expirarea termenului actual prevăzut în pct.2 1 a Hotărîrii Guvernului
nr.960/2017.
Ținînd cont că termenul prevăzut în Hotărîrea de Guvern nr.960/2017 este de
30 iunie 2021, prezentul proiect de hotărîre de Guvern are un caracter urgent care
vine să soluționeze temporar circulația persoanelor prin punctele de trecere a
frontierei de stat moldo-ucrainene.
Avînd în vedere cele expuse, aprobarea proiectului respectiv de către
Guvernul demisionar nu încalcă echilibrul între principiul legitimității politice a
Guvernului al cărui mandat a expirat și principiul necesității, statuate în Hotărârea
Curții Constituționale nr.7/2021, asigurînd în acest sens realizarea treburile urgente,
care trebuie soluţionate în mod imperativ pentru a se evita pericole pentru viaţa
economică şi socială a agenților economici neînregistrați la Instituţia publică
„Agenţia Servicii Publice” și instituțiilor publice din raioanele de est ale Republicii
Moldova.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Prin prezentul proiect se propune modificarea punctului 21, prin prelungirea
termenului de aplicare a prevederii respective până la 31 decembrie 2021.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul nu va necesita cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare
suplimentare.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect a fost consultat cu Ministerul

Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Biroul pentru reintegrare,
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Centrul Național Anticorupție,
Ministerul Afacerilor Interne.
6. Constatările expertizei anticorupţie
Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie a fost inclusă urmare
recepţionării raportului de expertiză anticorupţie în sinteza obiecţiilor şi
propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărîre.
7. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul nu urmărește asigurarea armonizării legislației naționale la legislația
Uniunii Europene.
8. Constatările expertizei juridice
Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului
de hotărîre cu alte acte normative în vigoare, precum şi respectarea normelor de
tehnică legislativă este inclusă în sinteza obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor
la proiectul de hotărîre.

SECRETAR DE STAT

(semnat electronic)

Tatiana IVANICICHINA

SINTEZA
obiecțiilor și propunerilor la proiectul hotărîrii Guvernului
cu privire la modificarea punctului 21 din Hotărîrea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr.109/2017
privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului
comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene (ca urmare a avizării repetate)
Nr.

Participantul la reavizare
(expertizare)/
consultare publică

Conținutul obiecției/propunerii (recomandării)

Argumentarea
autorului proiectului

Lipsa de obiecții și propuneri.
Adițional, în pct. 1 al proiectului, conform normelor gramaticale,
este necesar de a indica denumirea deplină a sursei de publicare a
Hotărârii Guvernului nr. 960/2017.

Se acceptă

1.

Ministerul Justiției

2.

Biroul Politici de Reintegrare

Lipsa de obiecții și propuneri.

Se acceptă

3.

Inspectoratul General al Poliției de
Frontieră

Lipsa de obiecții și propuneri.

Se acceptă

4.

Centrul Național Anticorupție

În textul proiectului de hotărâre nu s-au identificat factori de risc
care pot genera apariţia riscurilor de corupţie, totuşi, se
profilează necesitatea examinării suplimentare a oportunităţii
modificării termenului respectiv, întrucât urmare a extinderii
consecvente a acestuia, se creează condiţii inegale de aplicare a
măsurilor de control la trecerea frontierei, de control vamal şi de
asigurare a regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele
puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene în raport
cu agenţii economici înregistraţi la IP „Agenţia Servicii Publice"
şi agenţii economici neînregistraţi la IP „Agenţia Servicii
Publice", aceştia din urmă fiind astfel favorizaţi, fapt ce
determină aplicarea unor politici necorelate cu principiile
statului de drept. Totodată, se remarcă promovarea proiectului în
afara exigenţelor statuate în Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, fapt ce impune respectarea
rigorilor normative în acest sens.

SECRETAR DE STAT

(semnat electronic)

Tatiana IVANICICHINA

S-a luat notă

