PROCESUL - VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului naţional de soluţionare
a disputelor în domeniul controlului de stat
din 4 august 2020
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(şedinţă desfăşurată Online)

Au participat:
dna Liliana IACONI
- Secretar general al Guvernului, Preşedintele Consiliului
dna Tatiana CALIONCHINA - Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
dna Violina VARTA
- Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea
Pieţei
dl Vasile RADU
- Agenţia pentru Supraveghere Tehnică
dl Nicolae FURTUNĂ
- Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
dl Daniel ZUGRAVU
- Inspectoratul pentru Protecţia Mediului
dl Sergiu BURDUJA
- Serviciul Vamal
dna Ludmila BOTNARI
- Serviciul Fiscal de Stat
dl Igor ŢURCANU
- Serviciul Fiscal de Stat
dna Nicoleta NEMERENCO - Serviciul Fiscal de Stat
dl Igor GUJA
- Agenţia Naţională Transport Auto
dl Eugen COŞTEI
- Autoritatea Aeronautică Civilă
dl Igor ZAHARIA
- Agenţia Navală
dl Eduard RĂDUCAN
- Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal
dna Victoria MUNTEAN
- Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter
Personal
dl Dumitru STĂVILĂ
- Inspectoratul de Stat al Muncii
dna Ana GROZA
- Asociaţiei Investitorilor Străini din Moldova
dl Leonid CERESCU
- Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica
Moldova
dl Vladislav CAMINSCHI
- Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica
Moldova
dl Ion STRATULAT
- Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea
Materialelor de Construcţii din Republica Moldova
dna Aliona GROSSU
- Uniunea Instituţiilor Medico-Sanitare Private din
Republica Moldova
dna Emilia MALAIRĂU
- Asociaţia Patronală „Camera de Comerţ Americană din
Moldova”
dna Silvia DOLGHII
- Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova
dna Natalia ZLATINA
- Asociaţia Contabililor si Auditorilor Profesionişti din
»
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Republica Moldova
dna Carolina LINTE
dl Nicolae DORIN
dna Galina CICANCI
dna Natalia ROSCA
dna Ilona PANURCO
dl Cezar ILIAS
dna Aliona MEDVETCAIA
dna Tatiana BARBUROS
dna Alexandra SILNIC
dna Elena PSENICICA
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- Asociaţia Naţională a Producătorilor de Lapte şi Produse
Lactate „Lapte”
- Asociaţia Băncilor din Moldova
- Banca Mondială
- Banca Mondială
- Consiliul Economic pe lângă Prim-ministru
- Ministerul Economiei şi Infrastructurii
- Cancelaria de Stat
- Cancelaria de Stat
- Cancelaria de Stat
- Cancelaria de Stat

Se aprobă ordinea de zi cu 5 subiecte.
1. Cu privire la Raportul privind controalele de stat efectuate în anul 2019 şi
în perioada ianuarie-iunie 2020
2. Cu privire la implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru
aprobarea Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor
3. Cu privire la punerea în aplicare a Metodologiei de stabilire a obiectivelor
şi indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activităţii de
întreprinzător, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 355/2020
4. Cu privire la efectuarea controalelor fiscale pentru perioada de până la 1
august 2018 (prin prisma Legii nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte
legislative)
5. Cu privire la propunerile de modificare a cadrului normativ în domeniul
controlului de stat (Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii
de întreprinzător, Hotărârea Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru
soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control)
AU LUAT CUVÂNTUL:

Dna Liliana IACONI, în debutul şedinţei, a salutat prezenţa participanţilor la
şedinţa Online şi a prezentat ordinea de zi.
Dna Aliona Medveţcaia a prezentat Raportul privind controalele de stat
efectuate în anul 2019 şi în perioada ianuarie-iunie 2020, precum şi o informaţie
cu privire la moratoriul asupra controlului de stat instituit în legătură cu declararea
stării de urgenţă şi activitatea Consiliilor de soluţionare a disputelor din cadrul
organelor de control.
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Dle Alexandra Silnic şi Tatiana Barburoş au relatat informaţia cu privire la
implementarea Hotărârii Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind ţinerea Registrului de stat al controalelor şi punerea în
aplicare a Metodologiei de stabilire a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă a
organelor de control de stat asupra activităţii de întreprinzător, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 355/2020.
Prin urmare, s-au pus în discuţie rapoartele prezentate, fiind constatat că 53%
din numărul controalelor de stat efectuate în anul 2019 au fost inopinate şi 47% planificate.
Astfel, din numărul total de 50078 de controale efectuate, 26571 au fost
controale inopinate, iar 23507 - controale planificate.
Conform Raportului pentru primele 6 luni ale anului 2020, au fost efectuate
2013 de controale planificate şi 6506 de controale inopinate, iar 3910 de controale
au fost efectuate în vederea eliberării actului permisiv şi/sau licenţei.
10 organe de control au planificat controalele pentru anul 2020 în SIA
„Registrul de stat al controalelor” (SIA RSC), conform metodologiilor sectoriale şi
utilizează platforma respectivă în procesele de iniţiere şi efectuare a controalelor.
S-a realizat integrarea SIA RSC cu SIA „Sistemul de management al
cazurilor” al Serviciului Fiscal de Stat.
In proces de implementare sunt: interconexiunea SIA RSC cu Sistemul
informaţional automatizat de gestionare şi eliberare a actelor permisive (SIA
GEAP), integrarea SIA RSC cu serviciul guvernamental MSign, integrarea SIA
RSC cu SIA al Serviciului Fiscal de Stat în vederea asigurării schimbului de date
necesar planificării şi efectuării controalelor în SIA RSC în cazul tuturor
categoriilor de persoane pasibile controlului (companii mari, gospodării ţărăneşti
(de fermier) şi deţinători ai patentei de întreprinzător).
In scopul eficientizării activităţii organelor de control şi îmbunătăţirii
practicilor de activitate ale organelor de control pentru a diminua presiunea asupra
mediului de afaceri şi a dezvolta raporturi dintre organele de control şi
reprezentanţii mediului de afaceri în baza principiilor de parteneriat, prin Hotărârea
Guvernului nr. 355/2020 a fost aprobată Metodologia de stabilire a obiectivelor şi
indicatorilor de performanţă a organelor de control de stat asupra activităţii de
întreprinzător.
Metodologia menţionată reprezintă un instrument de evaluare a activităţii
organelor de control în baza indicatorilor de performanţă.
Dl Vladislav Caminschi şi-a expus opinia referitor la procedura de
suspendare a controalelor fiscale pentru perioada de până la 1 august 2018 (prin
prisma Legii nr. 122/2019 pentru modificarea unor acte legislative). Agenţii
economici trebuie să cunoască motivele suspendării controlului, pentru a putea
ulterior contesta controlul respectiv. Totodată, dl Caminschi a invocat modificarea
frecventă a legislaţiei fiscale, ceea ce nu asigură respectarea principiului
previzibilităţii.
Dna Ludmila Botnari - a menţionat că Serviciul Fiscal de Stat efectuează
controale fiscale planificate, în baza analizei riscurilor şi controale fiscale
a
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planificate lunar, ca rezultat al analizei activităţii agenţilor economici sub aspectul
întrunirii riscurilor.
Serviciul Fiscal de Stat respectă întocmai legislaţia fiscală. Procedura de
suspendare a controlului este reglementată de Codul fiscal.
Dna Emilia Malairău - a solicitat ca în această perioadă şedinţele Consiliilor
pentru soluţionarea disputelor să fie organizate online de către organele de control.
Dna Ana Groza - a menţionat că în principiu, asociaţiile de business sunt
satisfăcute de activitatea Consiliilor pentru soluţionarea disputelor în cadrul
organelor de control, se atestă că opiniile acestora se iau în vedere la examinarea
petiţiilor, iar soluţiile sunt pro-business. De asemenea, s-a propus micşorarea
pragului de 500000 de lei pentru examinarea contestaţiilor în cadrul Consiliului de
soluţionare a disputelor al Serviciului Fiscal de Stat.
Dl Igor Guja a prezentat propunerile de uniformizarea a cadrului normativ în
domeniul controlului de stat cu prevederile Codului administrativ.
Dna Aliona Medveţcaia a informat că propunerile de rigoare au fost
transmise spre examinare şi promovare Ministerului Justiţiei.
Dl Daniel Zugravu a relatat despre propunerile de modificare a Legii nr.
131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Hotărârii
Guvernului nr. 380/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru soluţionarea disputelor în cadrul
organelor de control în partea ce vizează termenul de examinare şi emitere a
deciziei pe marginea cererii prealabile de contestare, durata efectuării controalelor
complexe, care includ necesitatea de evaluare a unor probe, prejudicii, efectuarea
unor expertize. Totodată, s-a invocat necesitatea delimitării modului de contestare
a actelor controlului: delegaţia de control, decizia de prelungire a duratei
controlului, procesul-verbal de control, fără prescripţii sau măsuri restrictive şi
procesul-verbal de control în care se constată contravenţii şi care proceduri sunt
aplicabile, conform Codului contravenţional sau Codului administrativ.
Dna Roşea Natalia şi-a exprimat opinia privind lipsa necesităţii de
modificare a Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător prin prisma prevederilor Codului administrativ şi Codului
contravenţional.
în urma discuţiilor, S-A DECIS:
1. Se ia act de informaţia Cancelariei de Stat cu privire la prezentarea
către Ministerul Justiţiei a propunerilor privind modificarea Legii nr.
131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în
vederea aducerii în concordanţă cu prevederile Codului administrativ.
2. Inspectoratul pentru Protecţia Mediului va prezenta pentru şedinţa
următoare informaţii suplimentare şi propuneri concrete privind modificarea
cadrului normativ în domeniul controlului de stat.

4

3. Se aprobă propunerea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului şi a
Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică privind modificarea termenului de
examinare a cererii prealabile în cadrul Consiliilor pentru soluţionarea
disputelor de la 10 zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice, cu prezentarea
propunerii în adresa Ministerului Economiei şi Infrastructurii.
4. Se recomandă organelor de control desfăşurarea şedinţelor
Consiliilor pentru soluţionarea disputelor în cadrul organelor de control în
regim online.

Liliana IACONI
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