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Ședința începe la ora 10.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, domnilor deputați.
Rog, Secretariatul,
Să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Guțu Ana, Lupu Marian – la cerere; Vieru Boris – din motive
de sănătate; Abramciuc Veronica, Ghimpu Mihai.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Noi am aprobat, ieri, ordinea de zi a ședinței de astăzi.
Doamnă Postoico,
Vă rog.
Doamna Maria Postoico.
Mulțumesc, domnule Președinte.
Fracțiunea PCRM solicită tribuna centrală, pentru a da citire moțiunii de
cenzură.
Domnul Igor Corman:
Da, vă rog. Cam demult n-am avut noi prezentări de moțiuni la tribuna
centrală, era și timpul.
Vă rog, doamnă președinte.
Doamna Maria Postoico:
Moţiune de cenzură asupra activității Guvernului
Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai
Fracţiunii PCRM, în conformitate cu articolul 106 din Constituţia Republicii
Moldova, articolele 112 – 118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului
Republicii Moldova, înaintăm prezenta moţiune de cenzură.
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Motivarea. Recent, pe data de 19 martie 2014, înaltul reprezentant al
Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, doamna Catherine
Ashton, a declarat precum că şase state europene, care nu sînt membri ai
UE – Albania, Muntenegru, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Moldova au aderat
la sancţiunile Uniunii Europene impuse unor cetăţeni din Ucraina şi Federaţia
Rusă, care includ suspendarea călătoriilor şi îngheţarea activelor. Doamna Ashton
a menţionat că Uniunea Europeană ia act de aceste decizii şi le salută.
Alinierea Republicii Moldova la aceste sancţiuni trebuia să fie precedată de
dezbateri publice cu adoptarea deciziilor respective de către Parlamentul Republicii
Moldova şi Guvern. În pofida acestui fapt, asemenea acţiuni nu au fost întreprinse
nici la Executiv, nici de către autoritatea reprezentativă supremă a ţării.
Totodată, reţinem că, în cadrul şedinţei închise a Parlamentului Republicii
Moldova din 21 martie 2014, domnul viceministru al afacerilor externe şi integrării
europene Valeriu Chiveri, a declarat că sancţiunile sînt impuse unor persoane
fizice din Ucraina şi nu numai, iar decizia a fost luată în urma consultărilor cu
Prim-ministrul.
Astfel de acţiuni personale ale domnului Leancă depăşesc atribuţiile şi
împuternicirile legale ale Prim-ministrului şi încalcă grav dispoziţiile articolelor 96
şi 97 din Constituţia Republicii Moldova. Și, totodată, menționăm că Guvernul,
fiind o autoritate publică colegială în exercitarea atribuţiilor în domeniul politicii
interne şi externe, adoptă hotărîri în cadrul şedinţei Executivului. Prim-ministrul nu
poate să substituie unilateral şi arbitrar întreaga componenţă a Guvernului şi să îşi
asume hotărîri în numele acestuia.
Este îngrijorător că aplicarea sancţiunilor faţă de unele persoane din Ucraina
şi Federaţia Rusă, state vecine cu Republica Moldova, popoare cu care cetăţenii
ţării noastre au legături tradiţionale strînse, a fost instituită de domnul Leancă în
mod netransparent și pe ascuns. A lipsit o dezbatere publică, fără consultarea
societăţii civile şi a experţilor, nu au fost luate în consideraţie interesele cetăţenilor
moldoveni. Astfel de sancţiuni vor lovi ireparabil în relaţiile dintre popoarele
ţărilor noastre.
În acelaşi timp, remarcăm că alinierea ilegală la sancţiunile aplicate de UE
faţă de unii cetăţeni din Ucraina şi Federaţia Rusă s-a făcut şi cu încălcarea
articolului 34 din Constituţia Republicii Moldova. Astfel, Prim-ministrul a îngrădit
accesul persoanelor la informaţia de interes public şi cetăţenii au aflat de faptul că
Moldova aplică sancţiuni numai din declaraţia înaltului reprezentant al Uniunii
Europene Catherine Ashton.
Este necesar de remarcat faptul că Planul de acţiuni „Republica Moldova –
Uniunea Europeană”, la care fac referinţă oficialii din Guvern, nu este un
document juridic, ci unul politic, fapt înscris în introducerea la Planul de acţiuni
menţionat supra. Mai mult ca atît, punctul 2.1, dau citire: „Dialogul politic şi
reformele (Cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate; prevenirea
conflictelor şi managementul crizelor)” prevede că dezvoltarea posibilităţii pentru
alinierea Moldovei la declaraţiile privind politica externă şi de securitate comună
(PESC) a UE este de la caz la caz.
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Constatăm că Consiliul Uniunii Europene a adoptat deciziile privind
impunerea sancţiunilor pentru unii cetăţeni ai Ucrainei şi Federaţiei Ruse, precum
şi regulamentele corespunzătoare privind implementarea deciziilor respective. Și,
în cazul de față, nu este vorba de declaraţii, de fapt, dar de documente cu caracter
juridic, care atrag după sine şi anumite consecinţe de ordin legal. Astfel, alinierea
la sancţiuni trebuie efectuată prin adoptarea unui act normativ, dat fiind faptul că
acţiunile ce se impun a fi întreprinse fac derogare de la cadrul legal în vigoare.
Aplicarea sancţiunilor menţionate, în primul rînd, contravin şi articolului 11
din Constituţia Republicii Moldova, care prevede că ţara noastră proclamă
neutralitate permanentă. Astfel, prin decizia anunţată de Prim-ministru, Moldova,
deschis, a luat parte într-o situaţie de conflict.
Ţinînd cont de declaraţiile înaltului reprezentant al UE Catherine Ashton,
aderarea la sancţiunile faţă de unii cetăţeni ai Federaţiei Ruse încalcă grav şi
unilateral prevederile Tratatului de prietenie şi cooperare dintre Republica
Moldova şi Federaţia Rusă. Toate aceste acţiuni aduc prejudicii grave atît
reputaţiei Republicii Moldova, ca un stat credibil, cît şi cetăţenilor ţării noastre în
ansamblu.
Dispozitivul moțiunii de cenzură. Generalizînd cele expuse mai sus,
calificăm acţiunile Prim-ministrului Leancă privind alinierea la sancţiunile UE ca
un exemplu vădit al uzurpării puterii prin depăşirea atribuţiilor legale şi
constituţionale.
În baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a întregului cadru
legal în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură, exprimăm retragerea încrederii
acordate Guvernului la învestitură.
Deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova ai Fracțiunii PCRM și
semnăturile acestora.
Domnule Președinte,
Noi vă înmînăm această moțiune de cenzură.
Domnul Igor Corman:
Cîte semnături?
Doamna Maria Postoico:
Toate 34.
Domnul Igor Corman:
Toate 34. Sînt necesare 26, da. Deci o înregistrăm, nu este prima dată cînd
trecem prin acest proces, de acum toți sînt experimentați. Da, joia viitoare,
moțiunea va fi dezbătută în ședința plenară.
Și acum, stimați colegi, să revenim la ordinea de zi.
De procedură? Dar de procedură să fie, domnule Brega.
Domnul Brega.
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Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Eu aș vrea să aflu poate este vreun regulament special unde se permite
folosirea simbolurilor altui stat care nu sînt specifice pentru Republica Moldova în
Parlament. Și vreau să vă întreb: acesta e o obrăznicie sau e o provocare? Uitați-vă
în partea stînga a dumneavoastră, folosim simboluri care nu aparțin acestui stat.
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Aceasta, panglica Sfîntului Gheorghe.
Domnul Igor Corman:
Iată, unul a dispărut aproape. Da. (Rumoare în sală.)
Doamna Liliana Palihovici:
Lasă să și le prindă în piept, dar nu de microfon.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Să revenim la ordinea de zi. Deci eu vă aduc la cunoștință că nu dezbatem
astăzi ordinea de zi. Noi modificările le-am dezbătut ieri. Astăzi pot să fac doar uz
de dreptul de Președinte al ședinței, în cazul în care sînt propuneri pertinente din
partea comisiilor de profil.
Și, în acest context, vă aduc la cunoștință că am o solicitare din partea
comisiei condusă de domnul Hotineanu, în care se propune ca în ordinea de zi de
astăzi să fie introdus proiectul de Lege cu nr.120. Așa? Noi l-am dezbătut ieri în
primă lectură. Și comisia consideră că raportul este și este gata pentru lectura a
doua.
Eu am înțeles că există consens, deci toți membrii comisiei și de la
guvernare, și din opoziție, toți colegii au sprijinit această inițiativă.
Și atunci, eu voi propune votului această propunere, ca să dezbatem în
lectura a doua astăzi. Cine este pentru rog să voteze. Deci majoritatea au acceptat
această propunere.
Domnule Mișin,
În calitate de președinte al comisiei, tot la ordinea de zi, da?
Domnule Mișin,
Vă rog.
Domnul Vadim Mișin:
Спасибо, господин Председатель.
Сегодня утром состоялoсь заседаниe комиссии, и мы окончательно
разобрались с проектом №320. Комиссия приняла окончательное решение,
принялa единогласно. Но мы просим коллег перенести рассмотрение в
Парламенте на следующей четверг, дабы успеть напечатать синтезу новую,
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рапорт и все документы раздать коллегам, чтобы мы не воспринимали с
голоса.
Domnul Igor Corman:
Da, domnule președinte.
Într-adevăr, este un proiect important. Este esențial să fie consens aici la
toate propunerile pe care dumneavoastră le faceți.
Eu am să supun votului și această propunere, ca să transferăm pentru joia
viitoare dezbaterea proiectului de Lege nr.321. Cine este pentru rog să voteze.
Majoritatea deputaților au acceptat această propunere.
Tot la ordinea de zi, doamna Palihovici.
Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Propun excluderea din ordinea de zi audierile parlamentare privind derularea
negocierilor asupra Agendei de asociere, din două motive.
Săptămîna viitoare avem dezbatere pe subiect de politică externă, moțiune
de cenzură. Va fi posibilitate acolo să adresați toate întrebările la acest subiect.
Și al doilea motiv este că doamna ministru de externe astăzi are, în timpul
cînd ar trebui să fie aici, vizita Prim-ministrului Poloniei și nu poate să fie la
audieri. Viceminiștrii sînt plecați în delegație. Tehnic nu este posibil.
Domnul Igor Corman:
Deci, oricum, supun votului și această propunere. Cine este pentru rog să
voteze. Și majoritatea deputaților au acceptat și această propunere.
Stimați colegi,
Acestea au fost discuțiile referitor la ordinea de zi. Și acum propun
dezbaterilor proiectul de Lege cu nr.21 pentru modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind protecția mediului înconjurător, Legea privind apărarea
împotriva incendiilor, Legea cu privire la protecția civilă).
Prezintă proiectul domnul Dumitru Godoroja, viceministru al economiei.
(Rumoare în sală.)
Secretariatul,
Raportorul este prezent?
Da. Iată, sînt informat că încă nu s-a încheiat ședința unui grup parlamentar.
Și domnul Godoroja este exact acolo, probabil, în legătură cu acest proiect. Atunci,
eu propun să revenim un pic mai tîrziu.
Și atunci, vă propun să dezbatem în lectura a doua proiectul cu nr.120.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Hotineanu...
Domnul Igor Corman:
Domnule Hotineanu,
Sînteți gata să prezentați raportul? (Rumoare în sală.) Vă rog.
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Doamna Liliana Palihovici:
Citiți-l...
Domnul Vladimir Hotineanu:
Stimate domnule Președinte,
Doamnelor și domnilor deputați,
Comisia protecție socială, sănătate și familie a examinat raportul, pentru
lectura a doua, asupra proiectului de Lege nr.120.
Deci toate amendamentele expuse ieri în ședința de plen, în primă lectură,
inclusiv al domnului deputat Sîrbu, al doamnei deputat Oxana Domenti se acceptă.
În sinteză ele sînt reflectate.
De aceea, comisia, unanim, cu votul a 9 deputați care erau prezenți, propune
pentru lectura a doua votarea acestui proiect de lege.
Eu vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnul Igor Corman:
Întrebări către comisie?
Doamnă Domenti,
Vă rog.
Doamna Oxana Domenti:
Eu vreau să vă informez că Fracțiunea noastră nu va susține acest proiect de
lege. Unele amendamente noi le-am făcut și este bine că au fost acceptate, ele au
exclus anumite elemente negative.
Totuși, noi considerăm că această lege nu a fost îmbunătățită în așa fel încît
noi ne-am fi dorit și încît considerăm că ar fi oportun pentru mamele care merită să
aibă asigurare socială din partea statului îmbunătățită.
Domnul Igor Corman:
Domnul Munteanu.
Domnul Valeriu Munteanu:
Stimați colegi,
Noi o să susținem în lectura a doua acest proiect. Celelalte rezerve pe care le
avem noi, o să clarificăm în alte dispute, la Curtea Constituțională, acolo unde
există alte prevederi pe care în continuare rămîn în vigoare, dacă, între timp,
Guvernul nu o să revadă și aceste puncte de vedere.
Pe acest proiect de lege noi îl votăm integral.
Domnul Igor Corman:
Domnul Petrenco.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
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Stimați colegi,
Conform agendei protocolare a Parlamentului, domnul Hotineanu a venit
recent din Rio de Janeiro.
Domnule Hotineanu,
V-ați bronzat bine, vedem.
Domnul Vladimir Hotineanu:
Da. Vă mulțumesc.
Domnul Grigore Petrenco:
Dar cine, totuși, a achitat plaja dumneavoastră? Din contul cui ați plecat?
Domnul Vladimir Hotineanu:
Domnule...
Domnul Grigore Petrenco:
Din informația noastră ați plecat din creditul Băncii Mondiale...
Domnul Igor Corman:
Stimate coleg,
În proiectul de Lege cu nr.120 nu văd referință la subiectul pe care
dumneavoastră l-ați abordat.
Mulțumesc, domnule președinte. (Rumoare în sală.)
Stimați colegi,
Acum voi propune dezbaterilor, pentru prima lectură, proiectul de Lege cu
nr.541 privind regimul articolelor pirotehnice. Prezintă proiectul domnul Serghei
Diaconu viceministru al afacerilor interne.
Domnul Serghei Diaconu – viceministru al afacerilor interne:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Ministerul Afacerilor Interne, în conformitate cu obiectivul 35 al Planului
național de armonizare a legislației pentru anul 2012, dar și în scopul realizării
Planului de acțiuni al Republicii Moldova privind implementarea recomandării
Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și
Cuprinzător dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, a elaborat proiectul
de Lege privind regimul articolelor pirotehnice.
Proiectul vine să armonizeze legislația națională la cerințele legislației
europene. Și creează cadrul juridic necesar aplicării Directive nr.23 din 2007,
amendată prin Directiva nr.0358 din 2011.
Armonizarea legislației va asigura libera circulație a articolelor pirotehnice,
evitînd impedimentele la importul sau exportul acestora, contribuind în mod
considerabil la stabilirea cerințelor unice privind calitatea produselor, precum și
condițiile de transport, depozitarea și folosirea acestora.
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Proiectul se bazează pe un nivel ridicat de protecție atît pentru consumatori,
cît și oferă operatorilor economici posibilitatea de a demonstra conformitatea
produselor, asigurînd astfel libera lor circulație grație încrederii în calitatea
produselor prin stabilirea cerințelor de bază de siguranță prin care articolele
pirotehnice trebuie să le întrunească pentru a fi puse la dispoziție pe piață.
Lipsa cadrului legal în domeniul de referință duce la prezența unor produse
neconforme sau periculoase pe piață, la dezavantaje concurențiale pentru operatorii
economici care respectă legislația și tratament inegal din cauza diferitor practici de
asigurare a respectării legislative.
Aceste lacune au favorizat înregistrarea a zeci de adresări ale cetățenilor
privind tulburarea liniștii. Și, în rezultatul folosirii articolelor pirotehnice, de
asemenea, avem multiple cazuri de traumatisme, în special în rîndul minorilor, care
au suportat vătămări ale integrității corporale, inclusiv amputarea degetelor,
traumarea brațelor, leziuni ale ochilor.
Concomitent, lipsa cadrului de reglementare în mod frecvent duce la
aplicarea simultană a mai multor acte legislative în cazuri similare, iar incoerența
dintre aceste acte determină dificultăți pentru agenții economici, dar și autoritățile
statului la compartimentul interpretării și aplicării corecte a legislației. Acest aspect
a generat litigii între agenții economici și organele de control precum și organele
de evaluare a conformității articolelor pirotehnice.
Obiectul proiectului propus în vederea remedierii lacunelor existente îl
constituie consolidarea normelor pentru îmbunătățirea aspectelor practice ale
aplicării și asigurării respectării acestora.
Acest aspect a generat litigii între agenții economici și organele de control,
precum și organele de evaluare a conformității articolelor pirotehnice.
Obiectul proiectului propus în vederea remedierii lacunelor existente îl
constituie consolidarea normelor pentru îmbunătățirea aspectelor practice ale
aplicării și asigurării respectării acestora.
Totodată, este reglementată acreditarea și cerințele pentru organizarea și
realizarea activităților de supraveghere a pieței și de control al produselor
importate în Republica Moldova.
Prevederile proiectului sînt corelate și conțin obligațiuni care le revin
operatorilor economici și organismelor de evaluare a conformității, permițînd
autorității de supraveghere a pieței să îndeplinească în mod adecvat sarcinile
impuse și să asigure o aplicare eficientă și coerentă a legislației.
Stimaţi deputaţi,
Articolele pirotehnice conțin substanțe explozive sau amestec exploziv,
constituie mărfuri periculoase, sînt imprevizibile, cu risc sporit în utilizare și, din
aceste considerente, necesită atenție și responsabilitate majoră, cunoștințe speciale
și regim de transportare, depozitare, comercializare și folosire.
Acest tip de produse pentru anumite categorii și grad de pericol necesită să
circule autorizat și sub supravegherea organelor abilitate în domeniu și sub control
prin recurgerea la garanții de securitate și siguranță.
Spectacolele pirotehnice se desfășoară, de regulă, în locurile publice, cu
participarea unui număr considerabil de persoane, inclusiv minori.
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Astfel, au fost prevăzute cursurile de calificare în meseria de pirotehnician,
precum și condițiile de autorizare a acestora.
Totodată, este omogenizată limita de vîrstă privind vînzarea articolelor
pirotehnice din categoriile 1, 2, 3, P1 și T1 către persoanele care au împlinit vîrsta
de 18 ani.
Proiectul prevede genurile de activitate pirotehnică supuse reglementării prin
licențiere, precum și condițiile de acordare, suspendare sau retragere a licenței.
Este prevăzută clasificarea articolelor pirotehnice, precum și cerințele de
marcare și de etichetare a acestora, fapt care va contribui la protecția
consumatorilor și evitarea unor eventuale incidente în timpul folosirii acestora.
Este importantă stabilirea procedurii de evaluare a conformității articolelor
pirotehnice, care, la momentul actual, nu este reglementată, precum și emiterea de
către importatori a declarației de conformitate, prin care se garantează că articolele
pirotehnice importate întrunesc cerințele esențiale de siguranță prevăzută în
proiect.
Aceste aspecte sînt importante pentru că proiectul prevede comercializarea
liberă către persoane fără cunoștințe în domeniu a articolelor pirotehnice din
categoriile 1, 2, 3, P1 și T1, care se vor comercializa în baza autorizării de
funcționare, eliberată de autoritatea autoadministrării publice locale cu avizul
organului supravegherii de stat a măsurilor contra incendiului.
Articolele pirotehnice din categoriile 4, P2 și T2 vor fi folosite în
exclusivitate doar de către pirotehnicienii autorizați în baza avizului eliberat de
către organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiului.
Proiectul de lege întrunește instrumentele necesare pentru a atinge
obiectivele în vederea asigurării unui control riguros asupra circulației articolelor
pirotehnice, respectării regulilor și condițiilor de folosire a articolelor pirotehnice
conform destinației speciale.
Proiectul exclude imixtiunea în activitatea economică a agenților economici.
De asemenea, doar va corela relațiile dintre acestea și organele de control în
domeniul de referință.
Urmare a evaluării efectuate, în scopul minimalizării riscurilor de incidente,
au fost prevăzute unele restricții și interdicții de utilizare a anumitor produse
pirotehnice, în special importul, transportul, comercializarea și folosirea petardelor,
utilizarea articolelor pirotehnice în localități în timpul nopții de la ora 22.00 pînă la
ora 07.00, comercializarea articolelor pirotehnice în piețe și prin rețeaua de comerț
ambulant și depozitarea sau comercializarea articolelor pirotehnice în blocuri
locative.
Controlul privind respectarea regimului articolelor pirotehnice se realizează
de către Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul organului supravegherii de
stat a măsurilor contra incendiului.
Acest proiect a fost discutat cu experții naționali din domeniu și în cadrul
unor întîlniri bilaterale cu asociația patronală din sector.
De asemenea, a fost supus consultărilor publice care a inclus toate sectoarele
implicate în inițiativă.
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Adoptarea proiectului nu presupune crearea de structuri specializate noi și,
de asemenea, nu necesită cheltuieli financiare suplimentare, fiind prevăzute în
limita bugetelor organizațiilor și instituțiilor responsabile.
Rugăm să susțineț acest proiect.
Domnul Igor Corman:
Întrebări?
Doamna Ivanov.
Doamna Violeta Ivanov:
Domnule raportor,
Dumneavoastră ați spus adineauri și în nota informativă spuneți că
aproximați legea la Directiva 2007/23.
Deci vreau să vă informez că, la 29 iunie 2013, a intrat în vigoare Directiva
numărul două sute … 2013/29 privind armonizarea legislației statelor membre
referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.
Astfel, dumneavoastră aproximați legea la o directivă deja abrogată,
deoarece prin această directivă a fost abrogată Directiva din 2007.
Deci eu vreau doar să informez Parlamentul că, utilizînd noțiunea de
aproximare sau de armonizare, nu conștientizați lucrul acesta și faceți doar piar.
O iresponsabilitate totală.
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Doamnă deputat,
Dacă îmi permiteți, Directiva nr.23 din 2007 nu a fost abrogată, a fost
modificată prin Directiva nr.0358 din 2011, care a intrat în vigoare la 04 iulie 2013
și, respectiv, a venit să fie cu modificările de rigoare doar să îmbunătățească
prevederile Directivei 2013.
Noi am luat în calcul ambele, deci inclusiv prevederile modificate ale
Directivei nr.23 din 2007, care în prezent este încă în vigoare.
Domnul Igor Corman:
Doamna Ivanov.
Doamna Violeta Ivanov:
Eu rog, înainte de a răspunde, să verificați.
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
A fost verificat.
Domnul Igor Corman:
Domnul Grișciuc.
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Domnul Simion Grișciuc:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Domnule ministru,
Este, într-adevăr, bună inițiativa. Trebuia demult să apară. Doar că am
impresia că este cam puțin sălcie.
Vreau să mă refer, în primul rînd, la copy paste care s-a făcut în Directiva
din 2007, care e aproape 60 la sută asemănător cu legea dumneavoastră. Însă sînt o
mulțime de lacune care nu … fie nu s-a dorit, fie nu s-a luat în calcul.
Mă refer, în primul rînd, la definiții, dacă să o luăm pas cu pas. Definiția
producătorului, importatorului, distribuitorului la dumneavoastră, în legea care …
în proiectul de lege pe care dumneavoastră îl puneți nu se regăsește. Se regăsește
doar sintagma „agenții economici”.
Nu știu, eu cred că dumneavoastră poate sînteți mai documentat să îmi
spuneți dacă noi avem producători în Republica Moldova, să vedem dacă noi
producem. Unu la mînă.
Doi. Legea, după cum dumneavoastră ați menționat, stabilește bazele
juridice ale regimului articolelor pirotehnice.
Pe de o pare, noi spunem că vrem să avem o lege bună, care ar reglementa
tot ce ține de pirotehnie în Republica Moldova.
Pe de altă parte, la articolul 4 avem restricțiile, în care noi găsim că importul,
transportul, comercializarea și folosirea petardelor, bateriilor de petarde, petardelor
luminoase se interzice.
Vă rog aici să îmi dați lumină și, ulterior, o să mai am ceva întrebări.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
În lege este foarte clar specificat cine este și care sînt atribuțiile, și care sînt
drepturile importatorilor, producătorilor și comercianților, deci nu doar ale
agenților economici.
La noi, în Moldova, importator se consideră, producător se consideră
inclusiv importatorul care în urma importării a modificat componența sau a aplicat
sigla proprie pe articolul importat, respectiv el devine automat producător.
Noi am prevăzut foarte clar importatorii, producătorii ce fac, în ce condiții se
consideră importatori și producători.
De aceea, cred că v-am răspuns.
Ceea ce ține de întrebarea a doua, restricțiile cu privire la petarde sînt
folosite în toată Europa și în toată lumea. Deci sînt permise pocnitorile. Sînt
aceleași petarde, doar că au fitil. Petardele nu au fitil.
Respectiv, din opt cazuri de traumare gravă a minorilor doar în acest an,
toate opt au fost produse de către petarde.
Domnul Igor Corman:
Domnul Grișciuc.
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Domnul Simion Grișciuc:
Da. Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate. Dacă să ne uităm la articolul 6
litera … punctul 10, la care dumneavoastră ați făcut referire, importatorul este
considerat producător.
Însă mai jos, la articolul … la punctul 11, noi vedem că producătorul are
obligația să asigure că este produsul însoțit de instrucțiune, informații, limbă, care
poate fi ușor înțeleasă de consumator.
Eu nu știu care e limba și care e termenul acesta, însă, pînă la urmă,
importatorul, dacă este numit consumator, el poartă responsabilitate de produsul
finit.
Spuneți-mi, vă rog, cum poate importatorul din Republica Moldova să
poarte responsabilitate de produse pirotehnice importate din China? (Rumoare în
sală.)
Domnul Serghei Diaconu:
Deci produsele pirotehnice, în afară de faptul că sînt importate sau produse,
ele mai trebuie să corespundă. Și în lege, și în anexele la lege sînt prevăzute foarte
clar cerințele de corespundere a acestor produse calității.
Respectiv, importatorul sau producătorul, o dată cu emiterea certificatului de
corespundere, își asumă obligațiunea și obligațiunile respective.
Respectiv, important, în acest caz, pentru noi a fost protejarea
consumatorului final prin cerințe de calitate.
Domnul Igor Corman:
Domnul Morcov.
Domnul Ghenadie Morcov:
Mulțumesc.
Domnule raportor,
Spuneți, vă rog, dumneavoastră, prin această lege, permiteți introducerea pe
piață a articolelor pirotehnice care nu vin în conformitate cu această lege?
Domnul Serghei Diaconu:
Deci articolele pirotehnice care nu vor corespunde cerințelor de calitate nu
vor putea să fie introduse pe piață. Sau părțile componente ale acestora dacă nu vor
corespunde.
Domnul Igor Corman:
Domnul Morcov.
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Domnul Ghenadie Morcov:
Domnule raportor,
Citiți atent, vă rog, capitolul III, articolul 6, alineatul (8): producătorii care
consideră sau au motive să creadă că un articol pirotehnic pe care l-au introdus pe
piață nu este în conform cu prezenta lege ș.a.m.d., adică ia măsuri de …
Atunci, după ce se produce un risc oarecare în urma folosirii articolelor
pirotehnice, deja producătorul nu mai poartă nici o responsabilitate.
Vă rog să fiți atent la acest articol, poate pe viitor să îl prelucrați, ca să fie în
conformitate cu această lege. Fiindcă din articolul 8 se înțelege că se permite
introducerea pe piață a articolelor pirotehnice care nu sînt în conformitate cu
această lege.
Domnul Serghei Diaconu:
Nu este chiar așa. Și mai mult decît atît, Guvernul, în decurs de șase luni,
după aprobarea acestei legi, va defini toate condițiile specifice pentru certificarea
calității.
Domnul Igor Corman:
Domnul Stati.
Domnul Sergiu Stati:
Da. Mulțumesc.
Domnule ministru,
Deci dumneavoastră foarte bine cunoașteți că Acordul de Asociere parafat la
Vilnius acum nu are nici o putere juridică și, respectiv, urmărirea oarbă a tuturor
indicaților Uniunii Europene, inclusiv la așa un capitol care se numește
„Pirotehnie”, eu cred că este acum, cel puțin, prematură.
Și de aceea vreau să vă întreb: dar pe noi de sine stătător nu ne duce capul
să formulăm niște proiecte de lege care, normal, ar proteja interesul și sănătatea
cetățenilor Republicii Moldova, fără directivele Uniunii Europene?
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Scopul acestui proiect nu a fost preluarea oarbă a anumitor directive, scopul
acestui proiect a fost protejarea consumatorului care are de suferit de pe urma
utilizării unor produse pirotehnice piratate sau produse pirotehnice care nu
corespund standardelor minime de garanții de siguranță.
Noi am preluat doar la 60%, cum a menționat și domnul deputat Grișciuc,
prevederile în cauză, dar ne-am axat mai mult nu doar pe necesitatea unui Acord de
Asociere, ci pe instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, care a
fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1125.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Stati.
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Domnul Sergiu Stati:
Da. Mulțumesc.
Domnule ministru,
Atunci o întrebare de concretizare. Pînă la urmă, iată ați spus despre aceea că
trebuie să protejăm producătorii. Cîți producători de pirotehnică avem noi în
Republica Moldova?
Domnul Sergiu Diaconu:
Eu nu pot să vă dau cifra acestor producători. Pot să vă spun că noi am
prevăzut toate …
Domnul Sergiu Stati:
Bine, o sută, o mie, zece mii, o sută de mii?
Domnul Serghei Diaconu:
Agenții economicii care vor importa produsele și în cadrul importului vor
introduce careva modificări în componența produsului se vor considera
producători. Nu pot să vă dau această cifră, cred că ține de domeniul Ministerului
Economiei.
Domnul Igor Corman:
Domnul Sîrbu.
Următorul – domnul Vremea.
Domnul Oleg Țulea:
Stimate raportor,
În cadrul examinării proiectului de lege în Comisia politică externă și
integrare europeană, noi am discutat despre necesitatea înăspririi sancțiunilor
pentru acei care introduc în țară în mod clandestin, care comercializează.
Dumneavoastră ați spus că o să veniți cu un proiect de lege. La ce etapă se află
pregătirea acestui proiect?
Domnul Serghei Diaconu:
Deci imediat ce va fi aprobat acest proiect de lege, vom propune și setul, un
pachet de amendamente pentru Codul contravențional și Codul penal.
Domnul Igor Corman:
Domnul Vremea.
Următorul – doamna Jantuan.
Domnul Igor Vremea:
Mulțumesc.
Domnule ministru,
Mie mi se pare că dumneavoastră faceți în proiect referire, în preambul, la
Directiva abrogată și, iată, am deschis special această directivă, ea este abrogată
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cu toate amendamentele pe parcurs, deci ori trebuie să retrageți, căci
dumneavoastră scrieți, în preambul, că se creează cadrul juridic pentru
implementarea respectivei Directive, pe care Uniunea Europeană deja o consideră
neconformă realității, ori de exclus preambulul acesta.
Dar cu atît mai mult eu mai vreau să vă spun că este Legea nr.780 cu privire
la actele legislative și acolo este o clauză foarte importantă pentru legi,
dumneavoastră trebuie să arătați conformitatea cu legislația comunitară. Și,
respectiv, dacă ea intră în contradicții cu Directiva nouă a Uniunii Europene, atunci
eu nu știu aici … Mie mi se pare că ea trebuie retrasă și de venit, dacă porniți de la
aplicarea directivelor UE, atunci de venit în conformitate, proiectul să corespundă
noilor directive la acest capitol.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Mă repet, Directiva nr.0358 din 2011 a Parlamentului European a adus
modificări în Directiva nr.23 din 2007 privind introducerea pe piață a articolelor
pirotehnice, noi doar am constatat faptul, deci nu a fost altceva, nu a fost abrogată,
a fost doar modificată.
Domnul Igor Corman:
Domnul Vremea.
Domnul Igor Vremea:
Anexa nr.4, partea a … directiva. Adică, ce înseamnă? Că ea a fost abrogată
cu toate amendamentele. E scris: Directiva nr.2007 a Uniunii Europene și a
Consiliului a fost abrogată cu toate amendamentele care …
Domnul Serghei Diaconu:
Noi avem avizul pozitiv al Centrului de Armonizare a Legislației.
Domnul Igor Corman:
Doamna Jantuan.
Următorul – domnul Chiorescu.
Doamna Stella Jantuan:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule viceministru,
Este incontestabil că acest proiect de lege este necesar ca să reglementeze
niște lucruri pe piață, de pirotehnică, dar, totuși, mi se pare că acest proiect de lege
conține foarte multe neclarități care deschid portița pentru momente de
coruptibilitate.
Aș vrea să propun … Deci am întrebări, dar și o propunere pentru lectura a
doua. Deci în articolul 15 sînt prevăzute organisme de evaluare a conformității,
care, potrivit articolului 14, sînt acreditate de Centrul Națională de Acreditare. Dar
16

de ce nu numiți concret care este, totuși, această autoritate, cu delimitarea clară a
atribuțiilor în regimul articolelor de pirotehnică?
Domnul Serghei Diaconu:
Doamnă deputat,
Pentru că Centrul Național de Acreditare în Republica Moldova este unica
autoritate de acreditare a organismelor de evaluare a diverselor conformități, nu
doar a articolelor pirotehnice. Deci ei sînt în drept să decidă cui, cine vor fi
acreditate cu organisme de evaluare, nu noi. Și pot extinde sau reduce această listă.
Domnul Igor Corman:
Doamna Jantuan.
Doamna Stella Jantuan:
… despre altceva, domnule viceministru. Știți cum în rusește: „Суть дело в
том, что дело в сути делa”. Dumneavoastră așa răspundeți acum.
Și în alineatul (1) al articolului 20: „Autoritatea de licențiere urmează să fie
numită concret, așa cum este și în articolul 3 din proiect”. Deci aceste neclarități
oricum trezesc multe semne de întrebare și cred că ele trebuie să fie luate în calcul.
Și întrebarea pe care o am la dumneavoastră. Deci în articolul 22, sintagma
„unei comisii formate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”. Dar de ce anume
deci comisia formată în cadrul Minsiterului Afacerilor Externe va licenția această
activitate?
Domnul Serghei Diaconu:
Comisia nu va licenția, comisia va da calificativul, deci va accepta sau nu va
accepta ca persoana să primească calificativul de pirotehnician autorizat, deci în
baza unui examen.
Domnul Igor Corman:
Doamna Jantuan.
Doamna Stella Jantuan:
Sînt specialiști. Și care examen? Ce fel de examen vor susține ei?
Domnul Serghei Diaconu:
Examenul pentru obținerea certificatului de pirotehnician autorizat.
Doamna Stella Jantuan:
Eu înțeleg, dar care este examenul? Trebuie ceva să aprindă acolo, să dea foc
la vreun minister sau cum?
Domnul Serghei Diaconu:
Deci va fi examenul în baza unei metodologii stabilite, ca și orice examen la
orice comisie.
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Doamna Stella Jantuan:
Am impresia că Ministerul de Interne vrea, pur și simplu, să monopolizeze
această activitate.
Domnul Serghei Diaconu:
Nu. A fost făcută delimitarea foarte clară dintre Ministerul Educației care
autorizează cursurile, a fost făcută clar delimitarea dintre Camera de Licențiere
care licențiază această activitate și Ministerul de Interne care doar supraveghează.
Doamna Stella Jantuan:
Eu știu că licențierea agenților economici se face de către Ministerul
Economiei, și nu Ministerul de Interne.
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Păi, licențierea se face de către Camera de Licențiere și noi aceasta am
prevăzut în lege.
Domnul Igor Corman:
Domnul Chiorescu.
Următorul – domnul Mocanu.
Domnul Iurie Chiorescu:
Domnule viceministru,
Am așa două întrebări de precizare. La anexa nr.2, la proceduri de evaluare a
conformității, puteți dumneavoastră să ne spuneți așa, mai explicit: cine este
organismul de evaluare a conformității acestea de pirotehnie?
Domnul Serghei Diaconu:
Organismul de evaluare a conformității va fi determinat de Centru, care este
unicul în drept să determine cine este acest organism.
Domnul Iurie Chiorescu:
Care centru? CNA sau cine?
Domnul Serghei Diaconu:
Nu, Centrul despre care m-a întrebat colega dumneavoastră recent.
Domnul Iurie Chiorescu:
Care Centru?
Domnul Serghei Diaconu:
Centrul Național de Acreditare.
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Domnul Iurie Chiorescu:
OK. Acum, domnule ministru,
În nota informativă se spune că, la aspectul organizatoric, „adoptarea
proiectului nu presupune crearea de structuri specializate noi pentru realizarea
prevederilor prevăzute în proiectul de lege”. Aceasta înseamnă că dumneavoastră,
totuși, veți crea anumite structuri în cadrul Ministerului de Interne sau nu, noi?
Domnul Serghei Diaconu:
Păi, nu presupune. Structurile sînt create, iar comisia nu se consideră o
structură nouă, comisia pentru examen pentru...
Voce din sală:
Da Centrul de Acreditare este?
Domnul Serghei Diaconu:
Poftim?
Domnul Iurie Chiorescu:
Mă rog, la punctul ... verificarea unităților de produs, la punctul 2:
„organismul de evaluare a conformității acreditate examinează articolul pirotehnic
și efectuează teste corespunzătoare”, adică aceasta se presupune că veți avea
laboratoare sau ce acolo o să fie?
Domnul Serghei Diaconu:
Noi avem deja laboratoarele în cauză, în cadrul Centrului criminalistic și
avem posibilitățile de verificare.
Domnul Iurie Chiorescu:
Am înțeles.
Domnul Igor Corman:
Domnul Mocanu.
Următorul – domnul Ghilețchi.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Întrebarea mea se referă la articolul 28 și este o întrebare mai mult de
precizare. Vreau să înțeleg dacă persoanele fizice și juridice pot importa în scop
personal pînă la 60 kg de articole pirotehnice? Am înțeles corect? Deci articolul 28
punctul 2.
Domnul Serghei Diaconu:
Deci dacă vorbim de articolele pirotehnice, ele toate trebuie să fie
transportate cu mijloc de transport special, articolul 28 foarte clar prevede acest
lucru.
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Domnul Igor Corman:
Domnul Mocanu.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Aceasta în cazul în care depășește 60 kg, dar pînă la 60 kg e prin excepție,
de la punctul 1.
Domnul Serghei Diaconu:
Păi, da. Vorbim de articolele pirotehnice de categoriile 1, 2, 3 care nu
prezintă pericol.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Deci dacă într-o mașină sînt 5 persoane...
Domnul Serghei Diaconu:
... sînt destinate uzului personal.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Deci dacă într-o mașină sînt 5 persoane, importul poate fi pînă la 300 kg.
Așa să înțeleg? Aceasta este...
Domnul Serghei Diaconu:
Nu, nu se va mai considera pentru uz personal, dacă vor fi mai mult de
60 kg. (Rumoare în sală.)
Domnul Gheorghe Mocanu:
Nu. Dar este scris: expres pînă la 60 kg poate importa o persoană fizică sau
juridică pentru uz personal. Într-o mașină sînt 5 persoane, deci putem importa
300 kg de articole pirotehnice.
Domnul Serghei Diaconu:
În lectura a doua, dacă propuneți să prevedem special ca să fie per unitate de
transport, vom accepta.
Domnul Gheorghe Mocanu:
Mersi.
Domnul Igor Corman:
Domnul Ghilețchi.
Următorul – domnul Petkov.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Stimate domnule viceministru,
Eu vreau, în primul rînd, să îi mulțumesc domnului Vremea, pentru că el a
făcut o precizare, spunînd că, citînd din engleză „tur review”, ceea ce înseamnă că
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acea directivă trebuia revizuită, așa cum ați menționat dumneavoastră. Deși înțeleg
că poziția Fracțiunii Partidului Comuniștilor este să se opună oricărei referințe la
vreo directivă europeană, totuși există un element de adevăr aici. (Rumoare în
sală.)
Dacă există o nouă directivă care a revizuit Directiva 23 din 2007, nu credeți
că în lectura a doua ar trebui să facem referință la ambele directive, pentru a
elimina orice posibilitate de învinuire și/sau eventual orice interpretare eronată.
Dacă avem, totuși, două directive astăzi, să nu ne referim doar la o singură
directivă, care ulterior a fost revizuită și de care dumneavoastră, totuși, ați ținut
cont cînd ați elaborat acest proiect de lege.
Domnul Serghei Diaconu:
De acord. Putem prevedea cu modificările ulterioare, efectuare privind
Directiva nr.0358 din 2011.
Domnul Igor Corman:
Domnul Petkov.
Următorul – domnul Gagauz.
Domnul Alexandr Petkov:
Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule ministru,
Calitatea răspunsurilor dumneavoastră mă pune să vă pun o întrebare și
vreau un răspuns pertinent. Eu vă rog foarte mult să îmi confirmați dacă ați fost o
perioadă îndelungată la evidență la narcolog?
Domnul Serghei Diaconu:
Nu, nu am fost niciodată la evidență la narcolog.
Domnul Alexandr Petkov:
Despre ceea ce cunosc că este adevărat. Și vreau să...
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Nu se poate așa. Deci noi vorbim acum de pirotehnie, nu de narcologie.
Da? (Rumoare în sală.) La proiectul de lege, vă rog.
Domnul Petkov.
Domnul Serghei Diaconu:
Eu am spus, nu am fost niciodată.
Domnul Alexandr Petkov:
Nu. Păi, uitați-vă cum răspunde omul, nici un răspuns la întrebările care
sînt foarte și foarte directe și concrete.
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Și noi am dori să știm, pentru că sînt informații destul de veridice despre
acest lucru, ceea ce vă întreb eu, domnule ministru, și vreau să știu chiar este
adevărat așa ceva sau nu. Dumneavoastră spuneți acum nu...
Domnul Serghei Diaconu:
Sînteți în drept, domnule Petkov, să prezentați aceste informații publicului
larg.
Domnul Alexandr Petkov:
Dar numai nu dumneavoastră am să le prezint.
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Vă rog.
Domnul Igor Corman:
Domnul Gagauz.
Următorul – domnul Vremea.
Domnul Miron Gagauz:
Cпасибо, господин Председатель.
Господин министр, ну, первый вопрос по названию самого проекта – о
проекте закона о режиме пиротехнических изделий. Ну, нет таковаго
понятия «режим», используется, наверное, какое-то другое, так сказать,
термин должен быть использован, потому что режим предполагает нечто
иное. Это первое.
Второе. Значит, мне кажется, что такие горячие дискуссии вызваны
тем, что вы в один закон пытаетесь ввести несколько разных положений, и
вот это вызывает целый ряд противоречий.
Мой вопрос: скажите, пожалуйста, какая необходимость была вот в
приложении №1, страница 29. Вы пишете: «основные требования по
безопасности», и, казалось бы, все ясно. Потом уже к этим требованиям
идут одни дополнительные требованиия, вторые дополнительные
требования, третьи дополнительные требования. Мне кажется, было бы
правильно сделать «основные требования» и перечислить иx все, было бы
ясно и для этих случаев, и для этих, и для этих, а дополнительные – вроде
мы делаем новый закон и тут же вносим целый ряд дополнений. Я просил
бы это дело учесть.
Спасибо.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Deci s-a specificat că denumirea legii va fi „privind regimul articolelor
pirotehnice” tocmai din considerentul că legea reglementează toate aspectele,
începînd de la producer și terminînd cu comercializarea articolelor pirotehnice,
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inclusiv posibilitatea de dezasamblare a acestora și de distrugere și avea să fie o
lege mult prea lungă în denumire.
Ceea ce ține de necesitatea... fiind articole cu regim special, periculoase,
deci, de aceea este necesar să prevedem foarte exact modul de eliberare a
diverselor... modul de reglementare a diverselor aspecte, deci foarte exact și
precis pentru fiecare categorie de dispozitiv în parte.
Domnul Igor Corman:
Domnul Vremea.
A doua întrebare, domnul Gagauz.
Domnul Miron Gagauz:
Спасибо большое.
Я все-таки позволю не согласиться с вами. Должно быть, с моей точки
зрения, четко написано, что это проект закона об использовании и
ликвидации пиротехнических изделий, и тогда было бы все понятно. Ещё
раз повторяю, режим – это совершенно о другом мы говорим. Вы суете это
слово туда, куда не надо.
Спасибо.
Domnul Igor Corman:
Domnul Vremea.
Domnul Igor Vremea:
Mulțumesc.
Eu doar o concretizare.
Domnule Ghilețchi,
Eu am spus „repeal” nu „review” articolul 48 din Directiva nr.29 a Uniunii
Europene din 12 iunie 2013 prevede anume chestiunea aceasta, nu „review”, dar
„repeal”. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnul Reșetnicov.
Domnul Artur Reșetnicov:
Mulțumesc.
Domnule ministru,
Dacă examinăm în primă lectură proiectul pe care îl prezentați, impresia
generală că nu atît, probabil, că reglementările vă interesează, cît mai mult de a
redistribui piața respectivă și de a supune unui control administrativ, cel puțin, de
către ministerul pe care îl reprezentați aici, în fața Parlamentului.
Și v-aș ruga să atrageți atenția, de exemplu, la articolul 22, dacă îl aveți în
față, alineatele (3) și (4) deci autorizarea pirotehnicienilor, condițiile de
autorizare. Articolul 3 prevede că cursurile de calificare în meseria respectivă pot
fi organizate de către persoane fizice sau juridice autorizate în acest domeniu de
23

Ministerul Educației. Iar apoi, următorul alineat, deja alineatul (4): autorizarea
pirotehnicienilor se face în baza unui încă examen susținut în fața unei comisii
formate deja din Ministerul Afacerilor Interne. Și componența nominală a
comisiei enunțate va fi stabilită în normele de aplicare a prezentei legi.
Deci, cu alte cuvinte, dumneavoastră nu altceva decît doriți să sustrageți
acest domeniu, să îl puneți sub un control strict al Ministerului Afacerilor Interne.
Iar care este necesitatea, oportunitatea, pentru că din argumentele pe care le-ați
prezentat nu reiese necesar de a redistribui această piață, de a supune unui control
suplimentar de către Ministerul de Interne. (Rumoare în sală.)
Domnul Serghei Diaconu:
Deci, domnule deputat,
Din contra, deci în cazul acestei legi s-au prevăzut foarte clar delimitările
dintre diferite autorități tocmai pentru a exclude posibilitatea ca una din autorități
să poată să prevaleze asupra altor autorități.
Și, pe da altă parte, scopul de bază al acestui proiect este protecția
consumatorului și nicidecum protecția agenților economici, deși și protecția
agenților economici care efectuează o activitate licențioasă este prevăzută.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc, domnule viceministru.
Acestea au fost întrebările.
Îl invit pe domnul Stoianoglo să prezinte raportul comisiei.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Stimate domnule Preşedinte,
Stimaţi colegi,
Comisa a examinat proiectul de Lege privind regimul articolelor pirotehnice.
Scopul acestui proiect este stabilirea regimului articolelor pirotehnice,
cerințele esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor de
introducere liberă a lor pe piață în vederea protecției consumatorilor, reglementării
activității agenților economici licențiați în domeniul de referință, delimitării
competenței și atribuțiilor autorităților de control și supravegherea, instituirea
măsurilor pentru asigurarea ordinii și securității publice.
Se informează Parlamentul că, în cadrul ședinței din 26 februarie 2014,
comisia nu a luat vreo decizie pe marginea proiectului prenotat din lipsa majorității
voturilor.
În acest context, se propune plenului Parlamentului examinarea proiectului
de Lege privind regimul articolelor pirotehnice.
Domnul Igor Corman:
Nu sînt întrebări către comisie.
Vă mulțumesc, domnule Stoianoglo.
Deci rămîne la discreția plenului Parlamentului.
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Supun votului aprobarea în primă lectură a proiectului cu nr.541. Cine este
pentru rog să voteze.
Majoritatea deputaților. Proiectul de Lege nr.541 este aprobat în primă
lectură.
Și acum, în conexiune cu proiectul dezbătut anterior, propun dezbaterilor
proiectul de Lege nr.542 pentru completarea anexei la Legea nr.160 din 22 iulie
2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.
Domnule viceministru,
Vă rog să prezentați și acest proiect.
Domnul Serghei Diaconu:
Stimaţi deputaţi,
Proiectul nr.542 vine să complementeze proiectul prezentat anterior. Analiza
impactului de implementare a proiectului de Lege privind regimul articolelor
pirotehnice, efectuată în cadrul Comisiei de stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător, precum și avizul Ministerului Economiei au denotat importanța
prezentării în plen, în comun a … concomitent, a proiectelor de lege, deci Legea
privind regimul articolelor pirotehnice, precum și modificarea în anexa la Legea
nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de
întreprinzător.
Acest proiect prevede operarea completărilor la anexa, la Legea nr.160, prin
care, în pozițiile 17, 19, Ministerul Afacerilor Interne este în drept să elibereze acte
permisive ce derivă din prevederile articolelor 22, 25 și 27 din proiectul de Lege
privind regimul articolelor pirotehnice.
Dat fiind faptul că proiectul de Lege privind regimul articolelor pirotehnice
prevede că articolul … la articolul 22, eliberarea carnetului de pirotehnician, și, la
articolul 25, eliberarea avizului pentru spațiile de producere asamblare, depozitare
și/sau comercializarea articolelor pirotehnice, iar la articolul 27, eliberarea avizului
pentru efectuarea în locuri publice a focurilor de artificii, deci propunem ca în
Legea nr.160 să apară aceste trei categorii și anume: carnetul de pirotehnician
autorizat în articolul 17, aviz pentru spațiile de producere în 18 și aviz pentru
efectuarea în locuri publice a focurilor de artificii în articolul 19 din anexă.
Toate trei sînt cu titlu gratuit.
Primele două sînt fără termen.
Ultima este valabilă pentru data fixată în aviz.
Deci rugăm să susțineti acest proiect.
Este doar complementativ la Legea cu privire la regimul articolelor
pirotehnice.
Domnul Igor Corman:
Întrebări?
Domnul Munteanu.
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Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule ministru,
Activitățile din acest domeniu, pirotehnic, sînt și ele, în principiu, o afacere.
Spuneți-ne, vă rog frumos, care au fost rațiunile pentru care ministerul a
considerat că permisiunile, carnetul, avizele trebuie să fie eliberate cu titlu gratuit?
Eu o să vă dau doar cîteva exemple. Există suficiente exemple în Republica
Moldova, și nu doar în Republica Moldova, atunci cînd eliberarea unor documente
gratuite, așa cum propuneți dumneavoastră, de obicei nu responsabilizează atît de
mult destinatarii.
Dar omul dacă știe că e fără bani, el o să … mîine o să îl piardă, poimîine o
să vină iar și tot așa mai departe. Sau dacă îi trebuie să elibereze avize… să
schimbe locația, mîine iarăși o să solicite aviz și tot așa mai departe.
Statul Republica Moldova trebuie să fie foarte corect în acest sens și nu cred
că, din acest punct de vedere, trebuie să favorizăm această afacere în coraport cu
alte afaceri.
De aceea, propunerea noastră, pentru lectura a doua, este să revedeți
elementele de gratuitate pentru aceste avize.
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Se acceptă.
Domnul Igor Corman:
Acestea au fost întrebările.
Vă mulțumesc, domnule viceministru.
Și acum voi invita comisia să prezinte raportul.
Domnule Ioniţă,
Vă rog.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Stimaţi colegi,
Comisia economie, buget şi finanţe a examinat proiectul de Lege nr.542. El
este o continuitate logică a proiectului nr.541. Prin acest proiect de lege se introduc
activități licențiate.
Comisia, cu majoritatea voturilor (7 voturi „pro”), propune plenului
Parlamentului susținerea acestui proiect de lege pentru primă lectură, iar pentru a
doua lectură vom examina toate propunerile și amendamentele parvenite de la
deputați și vom ține cont de ele.
Domnul Igor Corman:
Domnul Brega.
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
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Domnule Ioniţă,
Aș vrea să vă întreb: care e motivul, carnet de pirotehnie autorizat fără
termen, aviz pentru spațiile ș. a. m. d. după text, fără termen. Pirotehnia tot se
dezvoltă, evaluează.
Ce înseamnă carnet de pirotehnic … fără termen?
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule deputat …
Domnul Gheorghe Brega:
Probabil ar trebui să fie un termen de 10 ani, pe 5 ani, eu știu acolo cît, dar
trebuie să ne gîndim că nu este corect.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Stimaţi deputaţi,
Dacă sînt anumite propuneri, vă rog să le formulați.
Ideea este următoarea. Pe de o parte, trebuie să dăm voie agentului economic
să activeze.
Totodată, trebuie să ținem cont că această activitate suportă anumite riscuri
și trebuie cel puțin reglementată fie prin licențiere, fie prin oferirea unor tipuri,
reglementări speciale.
Că este fără termen, aceasta pentru a nu îi obliga pe ei o dată la cinci ani de
zile să treacă anumite proceduri.
Dacă vor fi modificate cerințele, atunci ei vor fi nevoiți să se alinieze la
noile cerințe.
Dar atît timp cît nu se modifică cerințele, pentru ce ei, o dată la doi, trei ani
de zile, să treacă proceduri speciale? (Rumoare în sală.)
Oricum veniți cu amendamentul și comisia îl va examina. (Rumoare în
sală.)
Domnul Igor Corman:
Așa și se va face.
Da. Mulțumesc, domnule Ioniţă.
Acestea au fost întrebările.
Stimaţi colegi,
La propunerea comisiei, supun votului aprobarea în primă lectură a
proiectului de Lege cu nr.542. Cine este pentru rog să voteze.
Cu majoritatea voturilor, proiectul nr.542 este aprobat în primă lectură.
Și acum, stimaţi colegi, revenim la proiectul de Lege nr.120 pentru
modificarea și completarea Legii nr.289-XV din 2004 privind indemnizațiile
pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.
Supun votului adoptarea în a doua lectură acest proiect de lege. Cine este
pentru rog să voteze.
Rog numărătorii să anunțe rezultatele. (Rumoare în sală.)
Rezultatele, vă rog.
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Sectorul nr.1?
Domnul Stati este sau cineva dintre colegi îl înlocuiește?
N u m ă r ă t o r i i:
Zero.
Sectorul nr.2 – 32
Sectorul nr.3 – 22.
Domnul Igor Corman:
Cu 54 de voturi, proiectul de Lege nr.120 a fost adoptat în a doua lectură.
Și acum, stimaţi colegi, propun dezbaterilor proiectul de Lege cu nr.60
pentru modificarea și completarea Legii nr.105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la
protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.
Prezintă proiectul domnul Serghei Diaconu, viceministru al afacerilor
interne.
Domnul Serghei Diaconu:
Onorate domnule Preşedinte,
Stimaţi deputaţi,
Avînd în vedere necesitatea aducerii în concordanță a cadrului normativ,
care reglementează mecanismul de asigurare a securității participanților la procesul
penal cu prevederile legislației în vigoare relevante, în speță cu prevederile
Codului penal, Codului de procedură penală, Legii cu privire la activitatea specială
de investigații, precum și cu practica internațională a altor state, propunem atenției
dumneavoastră modificările la Legea nr.105 cu privire la protecția martorilor și
altor participanți la procesul penal.
Scopul proiectului este de a stabili un mecanism clar de asigurare a
securității participanților la procesul penal a căror viață, integritate corporală,
libertate ori proprietate sînt amenințate din considerente că dețin date pe care au
acceptat să le furnizeze organelor de ocrotire a normelor de drept și care constituie
probe concludente în ceea ce privește săvîrșirea unor infracțiuni grave, deosebit de
grave sau excepțional de grave.
Amendarea articolului 2 alineatul (1) a fost propusă în contextul excluderii
unei duble interpretări, întrucît există cazuri în care organul emitent al hotărîrilor
de aplicare a măsurilor de protecție se bazează pe articolul 2 al acestei legii date și
neglijează prevederile articolului 1, care prevede expres că această protecție este
acordată doar la săvîrșirea unor infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional
de grave.
Cu titlu exemplificativ, infracțiunile prevăzute la articolele 243, 326 – 3351
din Codul penal fac parte din categoria infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave,
iar, respectiv, în cazul acestor infracțiuni nu poate fi aplicată prevederea Legii
nr.105-XVI din mai 2008.
Modificarea articolului 2 alineatul (1), ce identifică noțiunea de „măsuri de
protecție” se justifică prin faptul că anume măsurile de protecție sînt cele
reglementate de articolul 14 din lege.
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La articolul 2 alineat prim punctul 8: excluderea referinței nemijlocite la
„articolul 11” din Legea cu privire la secretul de stat este efectuată din
considerentul că nu numai în prevederile prenotate sînt stabilite modul de asigurare
a protecției secretului de stat, dar prevederile integrale ale legii menționate
stabilesc acest lucru.
Se propune excluderea din articolul 2 alineat prim a sintagmei „în cadrul
programului de protecție”, deoarece decizia de includere a persoanei în programul
de protecție este emisă pînă la începerea acestuia.
Suplimentar la articolul 2, în vederea asigurării comprehensivității
prevederilor legale, în special a amendamentelor propuse în proiect, acesta a fost
complimentat cu noțiunile de „protejat aflat în detenție”, „loc de detenție” și
„administrația locului de detenție”.
La articolul 4 alineat prim, propunerea privind substituirea sintagmei
„articolul 215 din Codul de procedură penală” prin sintagma „și cu Legea nr.245
din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat” se datorează faptului că Legea
prenotată stabilește modul de gestionare și păstrare a informațiilor cu privire la
persoana protejată, care sînt atribuite la informații ce constituie secretul de stat.
Completarea articolului 6 alineat prim cu litera c) are la bază aducerea în
concordanță a legii supuse amendării cu prevederile Legii privind activitatea
specială de investigație.
La fel, completarea articolului 8 cu un nou alineat, alineatul (3), are drept
scop aducerea Legii cu privire la protecția martorilor și a altor participanți la
procesul penal în corespundere cu prevederile Legii privind activitatea specială de
investigație.
Completarea proiectului cu articolele 131 , 141 și 211 a fost generată de faptul
că de programul de protecție beneficiază și persoane protejate aflate în locurile de
detenție, care solicită abuziv aplicarea în privința lor a măsurilor de urgență,
protecție și asistență, ce nu pot fi efectuate în condițiile de penitenciar și duc la
cheltuieli din partea statului. Respectivele solicitări se motivează precum că Legea
cu privire la protecția martorilor și a altor participanți la procesul penal nu face o
delimitare între persoanele protejate aflate în locurile de detenție și cele care nu au
statut de deținut.
Prin urmare, în contextul lichidării respectivelor imperfecțiuni, precum și în
vederea asigurării cerințelor de claritate a prevederilor legale, se consideră
necesară includerea articolelor prenotate în cuprinsul legii.
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită alocarea de mijloace
financiare suplimentare, a fost supus tuturor cerințelor de reglementare legală.
Și solicităm să fie susținut în primă lectură.
Domnul Igor Corman:
Întrebări?
Domnul Reșetnicov.
Următorul – domnul Petkov.
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Domnul Artur Reșetnicov:
Mulțumesc.
Domnule autor,
Dumneavoastră, în calitate de reprezentant al Ministerului de Interne,
cunoașteți că există probleme în domeniul asigurării protecției martorilor și a altor
persoane care au contribuit la înfăptuirea justiției și, în special, la condamnarea
unor rețele de organizații criminale și aceasta se referă, în special, la persoane care
se află în locurile de detenție. Și, cu regret, dumneavoastră, în loc să veniți și să
reglementați mai clar și să asigurați protejarea acestor persoane, pentru că ei, sub
riscul vieții și sănătății, au contribuit la condamnarea criminalilor, dumneavoastră,
în viziunea mea, veniți cu un proiect care exclude protejarea respectivă și pe viitor
nici o persoană nu va fi cointeresată să colaboreze și să contribuie la înfăptuirea
justiției. Și aici mă refer, în special, la articolele pe care doriți să le introduceți:
articolele 131, 141 și 221.
Dumneavoastră propuneți că măsurile urgente în privința persoanelor aflate
în locurile de detenție sînt aplicate de către administrația locului de detenție. Dar
foarte bine cunoașteți și noi, deputații, cunoaștem, pentru că am primit mai multe
adresării și petiții, că aceste persoane, aflîndu-se sub protecția statului, se plîng
anume pe administrația penitenciarelor, care se răzbună pentru faptele respective.
Și, în loc să găsiți o modalitate să îi scoateți de sub controlul administrației
penitenciarelor, închisorilor, dumneavoastră încă o dată îi înglodați și îi obligați să
fie dependenți de către șefii închisorilor, penitenciarelor. De ce nu veniți cu
propuneri care să asigure protecția, într-adevăr, a acestor persoane, dar vă deziceți
de persoanele respective aflate în detenție?
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Din contra, venim să reglementăm foarte clar care măsuri de protecție pot fi
folosite de persoanele deținute în locurile de detenție. Însă este foarte important să
înțelegem și e o chestie de bază: nu pot aceste persoane să fie puse pe picior de
egalitate cu persoanele care nu se află în locurile de detenție.
Și am să vă dau exemple concrete. Atunci cînd o persoană aflată în detenție,
folosindu-se de faptul că reglementarea actuală legislativă îi permite să aibă
aceeași calitate ca și un martor care nu se află în locul de detenție, poate solicita
cazare specializată în apartament protejat, telefon mobil etc.
Deci noi am venit să reglementăm și să punem posibilitățile alături de
necesități. Totodată, sînt absolut protejate, pentru că am prevăzut și instalarea
tehnicii speciale de semnalizare în locurile de detenție, ceea ce înseamnă că va
putea să aibă legătură nemijlocită cu unitatea de gardă, precum și legătură
telefonică directă prin de gen Interfon. Respectiv, drepturile persoanei care se
simte amenințată vor fi protejate.
Mai mult decît atît, unitatea de gardă, în cazul în care această persoană
contactează precum că i-au fost limitate sau lezate drepturile, este obligată să
informeze imediat, în decurs de 24 de ore, organul abilitat, vorbim despre organul
de protecție a martorilor, fie Procuratura.
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Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Reșetnicov.
Domnul Artur Reșetnicov:
Deci, domnule ministru,
Eu, totuși, am speranța că dumneavoastră, pur și simplu, formal ați pătruns
în esența problemei și nu există elemente de bună intenție în promovarea acestui
proiect. Pentru că noi vorbim despre infracțiuni grave, infracțiuni deosebit de grave
și atunci cînd dumneavoastră spuneți: imediat, în 24 de ore. Vă închipuiți ce ar
putea să fie cu persoana respectivă care se află sub pericol în închisoare în 24 de
ore?
Acum a doua întrebare. Spuneți-mi, vă rog, în urma acestor adresări ei au
contribuit, și dumneavoastră sînteți reprezentantul Ministerului de Interne, la
condamnarea unor criminali, persoanelor care au săvîrșit infracțiuni grave și, în
felul respectiv, dumneavoastră nu le asigurați protecția necesară, spuneți că se va
adresa, va fi examinată. Persoana concretă, care se află sub protecția statului, se
plînge pe administrația închisorii. Și astfel de cazuri, dumneavoastră trebuie să
aveți curajul și să recunoașteți aici, în plenul Parlamentului, au avut loc. Cum a
reacționat Ministerul de Interne în astfel de situații?
Numai, vă rog, concret. Pentru că înregistrarea în registre și apeluri la
Procuratură nu au fost. Concret, persoanele s-au adresat, cum a reacționat Direcția
respectivă de asigurare a protecției?
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Nu ține întrebarea de aspectul legal pe care îl examinăm acum. Dacă aveți
întrebări cu privire la protecția martorilor, trebuie să le formulați într-un regim
închis, atunci trebuie să facem o ședință închisă, pentru că este informație închisă.
Domnul Igor Corman:
Domnul Petkov.
Următorul domnul – Furdui.
Domnul Serghei Diaconu:
Legea nu este secretă, însă informația este secretă.
Domnul Alexandr Petkov:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Eu vreau să îmi cer scuze din start, poate puțin, puțin am să încalc
Regulamentul din simplul motiv că …
Domnul Igor Corman:
Nu vă sfătui, domnule Petkov. Fiindcă nimeni nu are dreptul din sala aceasta
să încalce.
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Domnul Alexandr Petkov:
Vă mulțumesc.
Nu, eu, uzîndu-mi dreptul că sînt încă pe lîngă patru colegi deputați, printre
acei la care a venit o petiție din partea unei persoane aflate sub protecția acestui
program, care, apropo, a declarat greva foamei din cauza acestui proiect de lege,
înaintat de către ministerul pe care îl reprezintă aici respectivul domn.
Domnule raportor,
Spuneți-mi, vă rog, am analizat foarte atent prevederile acestui proiect și
vreau să știu dacă tare, tare doriți să îi apărați pe acei care sînt astăzi sub protecția
acestui program, ei sînt aproape de 20 de persoane, da, cîte persoane din ei s-au
adresat către dumneavoastră să vă spună că, uitați-vă, noi, astăzi, nu sîntem
protejați?
Pentru că eu cunosc că unii dintre ei deja spun că noi am crezut statul atunci
cînd statul și-a asumat careva angajamente, astăzi statul își revede aceste
angajamente și ne pune viața în pericol.
Și dumneavoastră foarte bine știți despre ce grupare criminală este vorba. Și
reprezentantul acelei grupări criminale are ce are cu un partid de la guvernare, cu
părere de rău.
Acum rog, foarte punctual, să ne spuneți cîte persoane, din cele protejate
astăzi, s-au adresat către dumneavoastră să vă spună legea respectivă, care este
astăzi în vigoare, nu corespunde rigorilor pe care ei le invocă?
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule Petkov,
Este informație cu caracter închis.
Domnul Alexandr Petkov:
Păi, stați o clipă, dumneavoastră... eu nu v-am spus....
Domnul Serghei Diaconu:
Eu nu vă pot spune cîte persoane se află sub protecția de stat, cîte din ele
s-au adresat. Este informație cu caracter închis, dacă vreți în ședință închisă,
poftim.
Domnul Alexandr Petkov:
Dumneavoastră puteți să ne spuneți că... Păi, atunci organizăm ședința
închisă. Este vorba de...
Domnul Serghei Diaconu:
În ședința închisă sîntem gata să răspundem la întrebări.
Domnul Igor Corman:
Am încercat, domnule Petkov, dar dumneavoastră nu ați acceptat, nu ați fost
la ședințele cu caracter închis. Da.
A doua întrebare.
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Domnul Petkov.
Domnul Alexandr Petkov:
Prima dată vroiam să vorbesc. Să facem ședința închisă. Putem să închidem
acum ședința și discutăm mai departe, nici o problemă.
Eu nu v-am cerut numele persoanelor, v-am spus cîte persoane și dacă sînt
aceste adresări...
Domnul Serghei Diaconu:
Inclusiv numărul persoanelor este informație închisă.
Domnul Alexandr Petkov:
Sînt sau nu adresări, domnule?
Domnul Serghei Diaconu:
Eu am numărul persoanelor...
Domnul Alexandr Petkov:
Sînt sau nu persoane care s-au adresat? Eu nu vă spun cîte persoane, eu
cunosc cîte persoane, cunosc chiar și numele lor. Dar dumneavoastră spuneți-ne
cîte persoane s-au adresat?
Domnul Serghei Diaconu:
Sînt persoane care s-au adresat. Au fost examinate. Și, în mare parte, sînt
adresări abuzive, tocmai de aceea venim să reglementăm foarte clar, pentru că
deținuții care sînt sub protecția, sub regim de protecție, abuzînd de faptul că, la
moment, legislația este una foarte incertă și nu face delimitare între persoanele
aflate în locurile de detenție și cele care nu se află în locurile de detenție...
Domnul Alexandr Petkov:
Eu am toate motivele să pun la îndoială ceea ce spuneți dumneavoastră
acum...
Domnul Serghei Diaconu:
... folosind acest scop...
Domnul Alexandr Petkov:
... dar vreau să pun, totuși, a doua întrebare.
Domnul Serghei Diaconu:
... impun statului cheltuieli nejustificate și activități ilicite.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare.
Domnul Petkov.
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Domnul Alexandr Petkov:
Da. Vreau să pun, totuși, a doua întrebare, dar pun la îndoială ceea ce
spuneți dumneavoastră, fiindcă nu este adevărat.
Dumneavoastră aici, invocați, iată, practica internațională a altor state,
România. Eu am studiat foarte atent legea respectivă, din România, este Legea
nr.682 din 2002. Vreau să vă spun că ceea ce prezentați dumneavoastră aici ca
proiect în proiect de lege nu se conține în legea română, deloc. Aceasta este unu.
Și doi. Dacă atît de pertinenți ați fost, în avizele care le-ați prezentat, în
cazul în care Procuratura Generală este o parte extrem de importantă în procesul
respectiv, spuneți-mi, vă rog, unde este avizul Procuraturii Generale asupra acestui
proiect de lege?
Domnul Serghei Diaconu:
Avizul Procuraturii Generale asupra acestui proiect de lege a fost,
propunerile Procuraturii Generale au fost examinate, au fost incluse în sinteză. Și
mai mult de cît atît, au fost parțial acceptate, dar parțial. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnul Furdui.
Următorul – domnul Voronin.
Domnul Serghei Diaconu:
Parțial, pentru că nu este posibilă integral acceptarea lor.
Domnul Simion Furdui:
Da. Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule reprezentant al Ministerului...
Domnul Serghei Diaconu:
Deci, domnule deputat, nu putem să supunem riscului ca să se repete
situațiile...
Domnul Igor Corman:
Domnule viceministru,
Vă rog fiți atenți la microfoane, deci oamenii care vorbesc în sală, vorbesc
mai mulți.
Domnule Furdui,
Vă rog frumos.
Domnul Simion Furdui:
Da, mulțumesc.
Eu de acum credeam că sîntem în plus aici, rămîne el și vorbește, dar noi ne
ducem.
Domnule reprezentant al Ministerului de Interne,
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Eu am sperat că, pe parcursul discursului dumneavoastră privind acest
proiect de lege, o să am răspuns la întrebările pe care vi le-am adresat în comisie,
unde dumneavoastră ne-ați promis că o să veniți în comisie cu informația
respectivă.
Din start, vreau să vă spun că ceea ce am întrebat eu în comisie și ceea ce am
de gînd să vă întreb acum, în plenul Parlamentului, nu este un secret de stat. De
aceea, eu am două întrebări foarte simple, pe care vi le-am adresat și în comisie.
Răspunsul de felul cum l-am auzit un pic mai înainte, că este informație închisă
ș.a.m.d. cred că nu este corect, fiindcă ceea ce o să vă întreb eu este, sînt niște
întrebări care sînt indicate în bugetul dumneavoastră.
Spuneți-mi, vă rog, vreți ori nu vreți, dar aveți niște date statistice în
Minister, cîți oameni trec prin această programă sau cîte persoane, sau cîți martori,
cum vreți așa spuneți-le, trec în fiecare an prin această programă? Și care este
bugetul sau cîți bani cheltuie ministerul în fiecare an pentru protejarea martorilor?
Mulțumesc.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Am să vă repet ceea ce v-am spus și în comisie. Numărul persoanelor,
poftim informația, este la mine, numărul persoanelor și banii cheltuiți sînt secret de
stat. Pot să vi-l prezint.
Domnul Igor Corman:
Dar nu ați luat semnătura de la domnul Furdui. (Rumoare în sală.)
Domnul Serghei Diaconu:
Fără semnătură.
Domnul Igor Corman:
Aveți și a doua întrebare, care nu este secret de stat, domnule Furdui? Atît.
Da?
Domnule Furdui.
Domnul Simion Furdui:
Eu nu văd o problemă. Eu am dat două întrebări normale la care nu am
primit răspuns în ședința comisiei. Și el a promis să vină și nu a venit.
Domnul Igor Corman:
Nu. Eu am întrebat dacă aveți a doua întrebare? Sau le-ați formulat pe
ambele?
Domnul Simion Furdui:
Nu. Le-am formulat pe ambele.
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Domnul Igor Corman:
Da. Acum, domnule Voronin,
Vă rog.
Domnul Serghei Diaconu:
În parte la fiecare deputat.
Domnul Vladimir Voronin:
Indiferent unde s-ar afla cetățeanul Republicii Moldova, el rămîne cetățean
al țării.
Eu cred că această lege nu are nici o perspectivă, dacă o să fie atacată în
Curtea Constituțională, ea încalcă foarte serios drepturile cetățeanului Republicii
Moldova.
Prima întrebare. Dumneavoastră, istoria acestei situații, cum a fost ea, de
exemplu, și în anii sovietici, și în acești 24 de ani sau 23 de independență, o
cunoașteți care este? Dacă se poate pe scurt. Nu este secret sau este secret?
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Istoria acestei situații a fost analizată foarte bine de către autorul proiectului,
tocmai de aceea și am venit cu acest proiect. (Rumoare.) Vreți altul, puneți o
întrebare mai concretă.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare.
Domnul Voronin.
Domnul Vladimir Voronin:
Și acesta e tot răspunsul? Dumneavoastră ...
Domnul Serghei Diaconu:
Vreți o lecție de istorie? Nu o pot face de la tribuna ...
Domnul Vladimir Voronin:
Eu mă aliniez la... (rumoare) Da. La aceasta vreau și să vorbesc. Mă aliniez
la ceea ce a spus la început domnul Furdui. Dumneavoastră, în genere,
conștientizați în ce sală vă aflați și în fața cui raportați?
Domnul Serghei Diaconu:
Da. Este Parlamentul Republicii Moldova.
Domnul Vladimir Voronin:
Bravo.
Și a doua întrebare.
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Domnul Serghei Diaconu:
Deja a treia.
Domnul Vladimir Voronin:
Procuratura Generală a susținut sau nu? De ce nu este semnătura, avizul
Procuraturii Generale?
Domnul Serghei Diaconu:
Procuratura Generală nu a dat aviz negativ.
Domnul Vladimir Voronin:
În acest context, acești autori ce experiență de lucru au ei în aceste instituții,
penitenciare?
Domnul Serghei Diaconu:
Autorul proiectului este aici prezent, are experiență destulă pentru a prezenta
aceste proiecte. Are peste 18 ani, dacă nu mă înșel, lucrați în sistem.
Domnul Vladimir Voronin:
Știți, sînteți obligați, dacă, fiindcă așa post dețineți, să cunoașteți că nimic nu
rămîne fără urme, inclusiv discursul dumneavoastră de astăzi, și proiectul acesta de
lege. Dumneavoastră nici nu vă dați seama foarte bine ce o să urmeze, dacă
așa text o să fie adoptat și o să intre în vigoare.
V-au explicat colegii în Parlament că nu este niciodată drept sau corect ca
acei care urmăresc această, adică conduc acest institut, penitenciarii, ei să se ocupe
cu lucrul respectiv. Dumneavoastră o să stricați totul, totul ce a fost mulți ani de
zile construit pe această dimensiune. Trebuie să conștientizați acest lucru.
Domnule Președinte al Parlamentului,
Eu propun ca acest proiect de lege nici să nu îl puneți la vot. Să îl remiteți
pentru a fi completat. Și, în genere, dacă el trebuie sau nu trebuie.
Domnul Igor Corman:
Următoarea întrebare.
Domnul Reidman.
Va urma domnul Streleț.
Domnul Oleg Reidman:
Cпасибо.
Господин министр, скажите мне, пожалуйста, на свидетелей,
находящиxся под защитой сегодня, под защитoй государства, под защитой
этой программы: в дальнейшем, если вы осмелитесь этот закон голосовать,
будет применяться новый закон о защите свидетелей или старый?
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Domnul Serghei Diaconu:
Vor fi aplicate prevederile modificate ale legii, deci legea nu este una nouă
sînt modificări ale prevederilor legii vechi.
Domnul Igor Corman:
Domnul Reidman.
Domnul Oleg Reidman:
Это означает, что государство нарушило свои обязательства перед
свидетелями, поскольку свидетель стал свидетелем и дал показания в
условиях, которые ему были предложены в качестве защиты по старому
закону. Вы его обманули и вы его выставили под угрозу преследования тех,
против кого он дал показания.
Domnul Serghei Diaconu:
Nu este așa.
Domnul Oleg Reidman:
Уважаемый господин министр, так делать нельзя. По крайней мере, это
и есть взаимоотношения государства с гражданином.
По крайней мере, те свидетели, которые оказались под защитой этой
программы до момента принятия этого закона, должны оставаться под
защитой программы, исполненной по старому закону.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Legea nu are putere retroactivă. Una la mînă.
Doi la mînă. Acele persoane care se află la moment în protecție, vor
continua să aibă același regim de protecție.
Noi am făcut delimitarea doar între persoanele protejate aflate în libertate și
cele aflate în locurile de detenție.
Noi nu am diminuat drepturile lor.
Domnul Igor Corman:
Domnul Reidman.
Domnul Oleg Reidman:
O precizare.
Конечно. Я вообще-то не нуждаюсь в том, чтобы вы мне объяснили,
что закон не имеет ретроактивной силы. Я это и без вас знаю. Мы говорим о
другом.
Мы говорим о другом. Вы сами сказали, что свидетели пойдут под
защиту по новым положениям. По новым положениям. Это означает, что тот
закон, который вы предлагаете, имеет ретроактивную силу. То есть, он
отменяет, то, что было раньше. Это раз.
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Та настойчивость, которую вы пытаетесь … тех свидетелей, которые
попали под защиту по старому закону перевести под новый закон, говорит о
умысле чего-то там совершить с этими свидетелями со стороння МВД.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat …
Domnul Igor Corman:
Domnul Streleț.
Următorul – domnul Mușuc.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Foarte stranie această logică, expusă de către reprezentanții opoziției.
Pornind de la premisa că tot ce a fost înainte a fost perfect, noi nu am fi avut
atîtea cazuri pierdute la CEDO, inclusiv la capitolul protecția martorilor, care sînt
foarte multe cazuri.
Autorul a venit cu un proiect necesar, binevenit. Dacă există obiecții din
partea opoziției, o pot face în lectura a doua, o pot face ulterior, contestînd la
Curtea Constituțională, dar această paradă de sofisme alogice, unii din care nu au,
nici nu au pătruns în esența acestui proiect, pur și simplu s-au aliniat unor
comentarii, eu cred că este încă o demonstrație că etapele precedente trebuie să fie
deja depășite.
Și, din numele Fracţiunii, deoarece a fost o propunere ca proiectul să fie ...
nici să nu fie pus la vot, din numele Fracţiunii, noi menționăm că acest proiect
trebuie să fie pus la vot, trebuie să fie discutat în lectura a doua, adoptat, pentru a
corecta legislația proastă care a fost în perioada guvernării comuniste. (Rumoare în
sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnul Mușuc.
Domnul Eduard Mușuc:
Значит несколько вопросов министерству, к представительству
министерства. Я попросил бы Вас быть внимательным, когда вопросы
задают.
Ало…
Рапортор, господин рапортор.
Domnul Serghei Diaconu:
Vă văd, domnule Mușuc.
Domnul Eduard Mușuc:
Foarte bine că mă vedeți.
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Domnul Serghei Diaconu:
Am televizor aici.
Domnul Eduard Mușuc:
Eu vă rog frumos să fiți atent.
Несколько моментов. Я думаю, что для вас не является секретом, что в
наших заведениях пенитенциарных есть большие проблемы с точки зрения
соблюдения закона.
Я вам хочу сказать, что в наших, вы это прекрасно знаете, в наших
пенитенциарах за несколько пачек сигарет можно выйти из камеры, можно
выйти в другую камеру, не говоря о том, что большинство авторитетов
имеют все условия незаконные, в том числе и не только мобильный телефон
и т.д.
То, что вы предлагаете, учитывая сегодняшние реалии Молдовы,
вообще замкнуть круг, чтобы те, которые сегодня контролируют юридически
пенитенциары, чтобы они обеспечили защиту свидетелей – это говорит о
том, что если мы этот закон примем в том тексте, в той формулировке,
которую вы предлагаете, то все вот эти вот свидетели - всех этих свидетелей
воры поставят на ножы. Вот что произойдет.
И мы никакой безопасности ни одному свидетелю не обеспечим.
Вы себе даете, отдаете отчет в том, что вы предлагаете сегодня нам
принимать, или нет?
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Primul, vreau, încă odată, să vă spun că proiectul prevede, din contra, măsuri
speciale de securitate pentru persoanele care se află în locurile de detenție și cele
care nu se află.
Persoanele care se află în locurile de detenție pînă acum din cauza
imperfecțiunii legii au folosit, în baza deciziilor judecătorilor, telefoane mobile în
celule, ceea ce este exclus bazîndu-se anume pe faptul că ele au aceleași drepturi ca
și persoanele care nu se află în locurile de detenție și invocînd acest fapt.
Au fost transferate în apartamente. Asta a dus la faptul că s-au, din contra,
s-au redus din posibilitățile altor persoane care, de asemenea, se află sub protecția
de stat de a fi apărate, au fost încălcate flagrant anumite prevederi ale Codului
penal.
Noi vrem să excludem aceste situații pe viitor, dar garantînd drepturi de
protecție atît pentru cetățenii aflați în detenție, cît și pentru acei care nu se află în
detenție.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Mușuc.
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Domnul Eduard Mușuc:
Da, un scurt comentariu, în primul rînd.
Ну, для того, чтобы контролировать, нужно расширять круг, чтобы
другие структуры имели больше полномочий, и Генеральная прокуратура и
не только, а не только Министерство юстиции замыкает на ночлег
подразделения, которые контролируют пенитенциары. Для того, чтобы было
больше структур. А вы предлагаете совсем другое.
И второй вопрос, который касается, в том числе лоббиской
политической составляющей.
Вам известны факты, что представители, в том числе действующие
депутаты Либерально-демократической партии, которую представляет
Стрелец в данном случае, участвовали в сходках авторитетов бандитов и
воров, и эта инициатива в первую очередь лоббируется именно Либеральнодемократической фракцией.
Как вы это прокомментируете?
Domnul Serghei Diaconu:
Nu este comentariu pe care pot să vi-l dau, pentru că nu ține de legea în
cauză. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Dreptul la replică.
Domnul Streleț.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Preşedinte.
Înțelegînd experiența bogată a tovarășului Mușuc, fiind ostatic al regimului
comunist în perioada precedentă și căruia i s-a cultivat un sindrom al jertfei, așanumitul sindrom Helsinki, știind experiența de ieșire, intrare din celulă, contra
țigări, contra altor bunuri pe care le oferea, aceasta nu îi dă dreptul să facă careva
supoziții legate de situațiile actuale din cauză că, mă rog, experiența comunistă a
fost cea care a fost.
Acum situația este total diferită. Legalitatea se respectă, iar la „cxoд”,
probabil, participă toți comuniștii încolo … (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Replică la replică nu se admite.
Domnul Muntean.
Domnul Iurie Muntean:
Domnule viceministru, dar și stimaţi colegi din plenul Parlamentului,
Eu vreau să vă reamintesc că în mijloacele de informare în masă, în ultimele
luni, au apărut mai multe reportaje, inclusiv filme făcute în locurile de detenție,
care dovedesc că, cu adevărat, așa-numite autorități criminale în respectivele locuri
de detenție se bucură de dreptul de a se deplasa din celulă în celulă și aceasta a fost
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pe timpul cînd de respectivul domeniu a răspuns actualul viceministru Ceban,
delegat în Ministerul de Interne de Partidul Liberal Democrat.
Acum, întrebarea mea.
Prima întrebare. Spuneți-mi, vă rog, cetățenii Moldovei care își ispășesc
pedeapsa prin privare de libertate în locurile de detenție au dreptul să facă parte din
diferite partide politice sau nu?
Eu vorbesc despre acei care își ispășesc pedeapsa. Adică de deținuți.
Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Vă rog la proiectul de lege.
Eu nu sînt la audieri parlamentare. Puneți-mi, vă rog, întrebări referitor la
proiectul de lege. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Întrebări referitor la proiectul de lege.
Domnule Muntean,
Vă rog.
Domnul Serghei Diaconu:
Eu nu… răspund de penitenciare.
Încă odată, întrebați Ministerul Justiției.
Domnul Iurie Muntean:
Deci martorii care participă la acest program.
Domnul Serghei Diaconu:
Întrebați Ministerul Justiției, care vă va da …
Domnul Iurie Muntean:
Martorii care participă la programul ce vizează acest proiect de lege au
dreptul să facă parte din diferite partide politice?
Domnul Serghei Diaconu:
Noi nu reglementăm acest aspect în această lege.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare.
Domnul Muntean.
Domnul Iurie Muntean:
Ca și reprezentant al Partidului Liberal Democrat, puteți să ne spuneți nou: a
fost înmînat sau nu biletul sau carnetul de partid hoțului în lege Makena?
Carnetul de Partid Liberal Democrat sau nu? (Rumoare în sală.)
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Domnul Serghei Diaconu:
Domnule deputat,
Dumneavoastră mă întrebați.
Domnul Igor Corman:
Stimaţi colegi…
Domnul Serghei Diaconu:
La lege sau…
Domnul Igor Corman:
Să nu transformăm examinarea acestui proiect de lege într-un show de prost
gust. (Rumoare în sală.)
Aveți dreptul la replică.
Domnule Streleț.
Da, vă rog.
Domnul Valeriu Streleț:
Sigur că anume avînd în vedere faptul că evident scopul de a transforma
dezbaterea aceasta într-un show de prost gust, în temeiul articolului 108, solicit,
domnule Preşedinte, să puneți la vot întreruperea dezbaterilor asupra acestui … că
acestea nu mai sînt dezbateri, dar sînt un fel de aberații, care se debitează din
partea dreaptă.
Domnul Igor Corman:
Da. Acestea, de fapt, au și fost întrebările. Alți deputați nici nu s-au anunțat.
(Rumoare în sală.)
Deci eu nu supun votului. Nu, dumneavoastră ați avut, regulamentar, două
intervenții cîte două minute.
Deci, stimaţi colegi, cu aceasta, am audiat proiectul prezentat de autor.
Vă mulțumesc, domnule viceministru.
Voi invita președintele comisiei să prezinte raportul.
Domnule Stoianoglo,
Vă invit la tribuna centrală. (Rumoare în sală.)
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Stimați colegi,
Comisia a examinat proiectul de Lege pentru modificarea și completarea
Legii nr.105 cu privire la protecția martorilor și a altor participanți la procesul
penal.
Conform notei informative, scopul proiectului este de a stabili un mecanism
clar de asigurare a securității participanților la procesul penal, a căror viață,
integritate corporală, libertate ori proprietate sînt amenințate din considerentul că
dețin date pe care au acceptat să le furnizeze organelor de ocrotire a normelor de
43

drept și care constituie probe concludente în ceea ce privește săvîrșirea unor
infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave.
Amendamentele, propunerile și obiecțiile pe marginea acestui proiect vor fi
luate în considerare la definitivarea proiectului pentru dezbatere în a doua lectură.
Se informează Parlamentul că comisia, în rezultatul examinării în cadrul
ședinței din 5 martie 2014, propune dezbaterea și aprobarea în primă lectură de
către Parlament a proiectului menționat.
Domnul Igor Corman:
Întrebări către comisie?
Domnul Petkov.
Domnul Alexandr Petkov:
Da. Vă mulțumesc.
Господин докладчик,
Я вам задам пару вопросов, потому что ни на один из вопросов мы не
получили ответ от этого представителя …
Domnul Igor Corman:
Nu пару, dar două întrebări, vă rog, regulamentar. Cîte două minute.
Парочку asta înseamnă mai multe. Două întrebări, vă rog frumos, domnule.
Domnul Alexandr Petkov:
Господин Корман,
Пару – это два, так, чтобы вы понимали, да. (Rumoare în sală.) А если
вы хотите парочку, то будет пара на пару, да.
Первый вопрос. И в первый вопрос тогда объединю все те вопросы,
которые я задал этому представителю МВД, который некогда был в
наркодиспансере.
Domnul Igor Corman:
Domnule Petkov,
Eu vă avertizez, totuși, să folosiți cuvinte care se folosesc în Sala de ședințe
în plen ale Parlamentului, altfel voi fi nevoit să vă retrag cuvîntul.
Domnule Petkov,
Vă rog.
Domnul Alexandr Petkov:
Господин Корман,
Ну, наркодиспансер – нормальное слово; слушайте.
Так вот, меня интересует, почему Прокуратура, которая является
важнейшим участником этого процесса, я думаю, что вы со мной согласны в
этом смысле, никоим образом не отразила свое мнение в представленных нам
документах? И вас не интересует случайно мнение Прокуратуры, чтобы мы
его тоже видели? Это, скажем, такой первый вопрос. Потому что я бы,
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например, очень хотел знать, если сегодня все так хорошо, зачем меняется
закон? Зачем меняется закон? Что, сегодня есть какая-то проблема для когото из свидетелей? Поэтому я думаю, что логично было бы потребовать и
заключение Генеральной прокуратуры. Это первый вопрос.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Мы с вами сегодня уже этот вопрос обсуждали, автор вам разъяснил,
что в стадии подготовки проекта запрос или авиз Прокуратуры был
затребован, я его не видел. Но кроме того, я вам обещаю, что для
рассмотрения во втором чтении, мы в обязательном порядке затребуем такой
проект и используем авиз Прокуратуры для окончательного представления
проекта в рамках Парламента.
Domnul Igor Corman:
А doua întrebare, domnule Petkov.
Domnul Alexandr Petkov:
Да, второй вопрос.
Господин Стояногло,
Ну, понимаете, как мы уже говорили, да, государство взяло свои
обязательства перед этим людьми, и эти люди подписались под какие-то
обязательства, и накануне стоит жизнь, извините за такое сравнение. Теперь
мы меняем правила игры во время игры.
Специально для господина Стрельца хочу напомнить, господин
Стрелец, что в CEDO нет ни одного делa по поводу вот этой программы. Ни
один свидетель, проходящий по этой программе, никогда не обращался в
CEDO, господин Стрелец, чтобы Вы знали это и чтобы знал Ваш Макена то
же самое.
Поэтому сегодня мы бы хотели знать, почему мы меняем в такой
срочности этот закон? Откуда такая срочность? Не потому ли, что Вы хотите
освободить Макену из зоны заключения, господин Стрелец?
Спасибо.
Domnul Igor Corman:
Domnul Streleț.
Eu înțeleg mai mult, domnul Streleț a fost vizat aici. Sau dumneavoastră,
domnule președinte? Da, vă rog frumos pe rînd.
Domnul Stoianoglo.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Нет никакой спешности принятия этого проекта. Более того, со всей
ответственностью Вам заявляю, что этот проект улучшает положение лиц,
которые сегодня находятся под государственной защитой. И я могу с любым
из вас сесть за стол, обсудить каждую статью, которая сегодня предлагается.
(Rumoare în sală.)
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Domnul Igor Corman:
Domnul Streleț.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Они постоянно, они полгода, когда этого проекта не было, и год назад
объявляли голодовки.
Domnul Igor Corman:
Domnule președinte,
Vă rog, la microfoane se vorbește aici, în sală, da?
Domnule Stoianoglo,
Da, consultările dumneavoastră le faceți pe coridoare cînd doriți, dar acum
cine vorbește la microfon. Și rog toți colegii liniște.
Domnul Streleț.
Domnul Valeriu Streleț:
Mulțumesc, domnule Președinte.
După caracterul întrebărilor formulate astăzi și după interesul sporit față de
„narkodispanser”, eu cred că, probabil, Petkov și alții ori au tras o beție crîncenă
aseară, ori au alte probleme de sănătate.
De aceea, propun și, la această etapă, avînd în vedere că ei nu mai au
întrebări, ei doar inventează ceva, în temeiul articolului 108 să încheiem
dezbaterile pe marginea acestui proiect și să îl punem la vot.
Din numele Fracțiunii este propunerea. Fiindcă aici sînt cazuri clinice, care
trebuie să fie tratate, chemat ministrul sănătății. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Replică la replică nu se admite.
Stimați colegi,
Noi avem Regulament. Este propunerea unei fracțiuni parlamentare cu
referință la articolul 108 din Regulament. (Rumoare în sală.) Este propunerea
grupului parlamentar, eu repet.
Eu, ca Președinte al ședinței, sînt obligat să o supun votului, decide plenul
Parlamentului. Propunerea a fost făcută ca să fie întrerupte dezbaterile, întrebările
la comisie. (Rumoare în sală.) Da, dar conform Regulamentului, deci propunerea
cînd se face, atunci Președintele ședinței este obligat să o supună votului plenului
Parlamentului.
Stimați colegi,
Deschideți Regulamentul și citiți. (Rumoare în sală.)
Da, eu nu doresc ca noi să avem aici acum așa o situație nesănătoasă în Sala
de ședințe a Parlamentului. (Rumoare în sală.)
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Deci eu anunț o pauză de cinci minute și am să discut cu colegii. În cinci
minute revenim la normalitate, stimați colegi.
PAUZĂ
*
*
DUPĂ

*

*

PAUZĂ

Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Eu vă rog să reveniți la locurile dumneavoastră.
Domnilor deputați,
Încă o dată repet, vă rog să vă așezați la locuri.
Deci ultima intervenție pe marginea acestui proiect.
Domnul Voronin.
Domnul Vladimir Voronin:
Stimate președinte...
Уважаемый председатель комиссии, я знаю, что вы знаете, что я
когда-то, уже, наверно, 25 лет назад, был, так случилось, что был министром
внутренних дел Молдавской ССР, последним министром внутренних дел
Cоветской Молдавии, а вы были прокурором Гагаузии. Ну, чуть позже.
Я хочу спросить вас лично: если бы вы были прокурором Гагаузии или
Генеральным прокурором Республики Молдова, вы бы согласились с таким
законом? Весь вопрос, очень просто.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
Я как председатель комиссии, которая представляет проект, поэтому…
И еще раз хочу вам сказать со всей ответственностью, да…
Domnul Vladimir Voronin:
Я понял. Спасибо.
Domnul Alexandru Stoianoglo:
… что этот проект только улучшает положение лиц, которые находятся
под государственной защитой. (Aplauze în sală.) И я готов с любым из
юристов фракции Партии коммунистов, здесь очень много подготовленных
людей, сесть и обсудить каждое положение и улучшить проект с вашей точки
зрения. То есть мы готовы.
Domnul Igor Corman:
Da. Mulțumesc, domnule președinte.
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Deci chiar recomand să faceți acest lucru în detalii pentru lectura a doua,
continuați discuțiile pe platforma comisiei.
Stimați colegi,
Noi am convenit deci că, în felul acesta, procedăm în liniște și pace. Și
întrerupem dezbaterile pe marginea acestui proiect.
Vă mulțumesc, domnule Stoianoglo.
Vă rog să luați loc.
Și acum voi supune votului aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege
cu nr.60. (Rumoare în sală.)
Eu am consultat cu fracțiunea dumneavoastră, domnule Reidman, și am
convenit să ne oprim aici.
Deci eu supun votului aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege cu
nr.60. Cine este pentru rog să voteze.
Cu majoritatea voturilor, proiectul nr.60 a fost aprobat în primă lectură.
Și acum, domnilor deputați, voi propune dezbaterilor proiectul de Lege cu
nr.127.
De procedură.
Domnule Petrenco,
Vă rog.
Domnul Grigore Petrenco:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Domnule Președinte al ședinței,
Am fost informat că pe serverul Parlamentului, pînă în momentul de față, nu
este plasat video, fișierul video cu discursul președintelui Fracțiunii PCRM
referitor la moțiunea de cenzură. Mass-media nu are acces la acest video.
Solicităm să dați indicații, ca să apară aceste înregistrări video pe serverul
Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Da. Eu solicit acum, urgent să se apropie de mine Secretariatul, deci să îmi
raporteze care este situația. Și am să vă informez.
Acum dezbatem proiectul de Lege nr.127 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Codul fiscal, Legea cu privire la tariful vamal, Legea privind
plata pentru poluarea mediului).
Îl invit la tribuna centrală pe domnul Anatolie Arapu ministrul finanțelor.
Domnul Anatolie Arapu – ministrul finanțelor:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Stimați domnilor deputați,
Prezentul proiect de lege conține, în fond, propuneri de modificare și
completare a unor acte legislative în partea ce ține de revizuirea politicii bugetarfiscale și vamale pe anul 2014, în cadrul cărora se revăd și modificările, și
completările operate în legislație prin Legea nr.324 din 23 decembrie 2013,
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declarate neconstituționale, ca urmare a încălcării procedurii de adoptare a
acestora.
Principalele amendamente de ordin fiscal ce se conțin în acest set vizează
modificări care au drept scop înlăturarea reglementărilor ce au fost adoptate fără
respectarea normelor constituționale.
În acest context, se propune:
– restabilirea cotei accizului pentru autoturismele cu capacitate cilindrică de
peste 3000 cm3 pe motorină și cele cu capacitate cilindrică de peste 2500 cm3 pe
benzină la cota stabilită în anul 2013;
– abrogarea normei privind dreptul persoanelor fizice – cetățeni de a dispune
asupra destinației unei sume de pînă la 2% din suma calculată la buget a
impozitului pe venit din salariu pentru susținerea organizațiilor necomerciale de
utilitate publică și a instituțiilor religioase;
– abrogarea Legii nr.199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor
impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea majorărilor de
întîrziere și a amenzilor aferente lucrărilor de construcții și restaurare la Complexul
Monastic „Curchi” raionul Orhei.
Amendamente care au drept scop perfecționarea legislației fiscale și anume:
în vederea promovării măsurilor de consolidare a încrederii în procesul de
reglementare a conflictului transnistrean și care va constitui o acțiune practică și
concretă de susținere a acesteia, se propune stabilirea normelor privind scutirea
accizului pentru mărfurile supuse accizului, introduse în Transnistria concomitent
cu introducerea scutirii de plată a taxei pentru efectuarea procedurii vamale și a
taxei pentru poluarea mediului.
Doi. De asemenea, se propune modificarea termenelor de achitare și
raportare a obligațiilor fiscale conform variantei propuse de Guvern în politica
fiscală și vamală pentru anul 2014 și anume la data de 25 a lunii.
Modificarea termenului de achitare și raportare a obligației fiscale are drept
scop sporirea eficienței administrației fiscale și, în special, de a permite organului
fiscal, la survenirea perioadei de raportare, să întreprindă măsuri suficiente pentru
încasarea sumei recalculate și neadmiterea formării restanțelor. Pe de altă parte,
mijloacele încasate în ultima zi a perioadei, în special a anului nu pot fi utilizate în
perioade de gestiune.
Totodată, în scopul permiterii agenților economici de a se adapta la
mecanismul de achitare menționat, solicităm ca aplicarea acestora de către agenții
economici să fie amînată cu două luni după intrarea în vigoare a prezentei legi.
Un alt amendament, ce are drept scop combaterea transportului ilicit de
călători, prevede stabilirea răspunderii pentru încălcarea legislației fiscale atît
pentru conducătorii mijlocului de transport și agentul ce administrează autogara,
stația auto, cît și pentru agentul economic transportator.
Concomitent, se propune revederea sistemului de amenzi prin diminuarea
acestora și anume, diminuarea de la 10 mii la 7 mii de lei a mărimii amenzii pentru
efectuarea încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de control sau defecte,
fără sigilarea și înregistrarea acesteia, fără utilizarea terminalului de plată.
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Diminuarea de la 7 mii de lei la 5 mii de lei a mărimii amenzii pentru
neeliberarea bonului de casă sau eliberarea cu o valoare diferențiată față de suma
încasată, neasigurarea bilanțului de numerar în mașina de casă și control, precum și
utilizarea terminalului de plată fără emiterea documentului/ bonului fiscal.
Stabilirea mărimii amenzii de 3 mii de lei pentru efectuarea transportului
auto de pasageri fără bilete de călătorie, aplicată pentru agentul economic
transportator, conducătorul mijlocului de transport și persoana responsabilă de
taxarea călătoriei.
Principalele amendamente de ordin vamal ce se conțin în acest set sînt
următoarele.
Se propune excluderea interdicției de a exporta mărfurile produse pe
teritoriul zonelor economice libere, pe restul teritoriului vamal al Republicii
Moldova, precum și permiterea … produselor agricole din zona liberă, alcoolice
din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova în mărime de
pînă la 25% din volumul total de realizare al producției alcoolice de către rezidenții
zonei economice libere timp de un an.
De asemenea, în vederea acordării dreptului de a importa cu scutire de taxa
vamală a mărfurilor produse în zona economică liberă și introduse pe restul
teritoriului vamal al Republicii Moldova, se prevede revenirea la varianta inițială
în cazul mărfurilor introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova din
zonele libere.
La momentul actual, față de producătorii din zonele economice libere achită
taxele vamale la scoaterea mărfurilor produse de aceștia pe restul teritoriul vamal.
Astfel, acești producători se află în condiții de inegalitate cu producătorii
care activează în restul teritoriului vamal și care nu achită taxa vamală pentru
mărfurile importate din statele CSI, care, la rîndul său, sînt scutite de taxele vamale
prin acordurile internaționale semnate de Republica Moldova.
Adițional, se propune completarea proiectului de lege cu normele privind
modificarea contingentelor la zahăr și alte zahăruri în conformitate cu decizia
oficiala a Consiliului General OMC privind modalitatea listei CLI – Republica
Moldova.
Proiectul de lege prevede concretizarea termenului de aflare sub
supraveghere vamală a mărfurilor care au fost puse în libera circulație cu acordarea
de facilități fiscale și vamale pe motivul destinațiilor finale pînă la 1 ianuarie 2014.
Se prevede excluderea posturilor vamale interne de control din categoria
organelor vamale unde pot fi declarate, prin acțiuni, mijloacele de transport auto în
scopul racordării la prevederile Legii nr.1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la
modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova.
Totodată, se propune completarea noțiunii de mărfuri autohtone cu mărfurile
produse integral sau transformate suficient în zona liberă, deoarece, în prezent,
legislația vamală nu determină exact dacă mărfurile produse în zonele libere sînt
autohtone sau străine.
Se prevede stabilirea unor concretizări cu privire la drepturile persoanelor
fizice de a introduce pe teritoriul țării obiecte de uz personal și alte mărfuri.
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Această completare este necesară pentru evitarea abuzului de către
persoanele fizice al prevederilor legislației vamale în vigoare privind introducerea
și scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova, care, în momentul de
față, pot utiliza mărfurile introduse în scopuri personale, fără achitarea dreptului de
import și activitatea … în activitatea de comerț sau producției.
Stimaţi deputaţi,
În scopul asigurării unei administrări eficiente a proprietății de stat și a
modalităților de privatizare, se propune efectuarea anumitor modificări și
completări în Legea nr.129 din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea
proprietății publice.
Actualmente, statul deține pachete de acțiuni scoase la privatizare prin
Bursa de Valori a Moldovei, dar care nu sînt solicitate la licitație, în special
pachete de acțiuni minoritare.
Schimbul acestor acțiuni pe alte pachete deținute de acționari persoane fizice
sau juridice în întreprinderile cu capital majoritar de stat și/sau de interes național
ar debloca procesul de privatizare a acțiunilor proprietate publică nesolicitate la
Bursa de Valori și ar contribui la eficientizarea administrării proprietății de stat.
Respectiv, în scopul realizării optime a obiectivelor de bază prestabilite în
Planul de acțiuni al Guvernului Republicii Moldova privind eficientizarea
procesului de administrare și deetatizare a bunurilor proprietate publică și anume
aplicarea optimă a metodelor de deetatizare a proprietății publice, se impune
diversificarea modalităților de privatizare prin schimb de bunuri proprietate publică
și bunuri proprietate privată, inclusiv acțiuni.
În prezent, legislația Republicii Moldova nu stabilește proceduri privind
consolidarea proprietăților, inclusiv a pachetelor de acțiuni în întreprinderile cu
capital majoritar de stat și/sau de interes național. (Rumoare în sală.)
În practica decizională a Guvernului există multiple hotărîri prin care se
decide schimbul de bunuri proprietate publică, de bunuri proprietate privată, însă
fără a avea o expresă bază legală.
Astfel, propuneri înaintate în legea menționată aduc în cîmp legal schimburi
de bunuri, inclusiv al acțiunilor proprietății publice și vor eficientiza administrația
proprietății publice.
Un alt compartiment al proiectului de lege sînt modificările propuse în
Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică nr.199 din
16 iulie 2010, care prevede acordarea drepturilor persoanelor cu funcții de
demnitate publică de a exercita funcții de reprezentare a statutului în societățile pe
acțiuni cu cota de participare a statului.
Modificările respective se propun a fi efectuate întru evitarea interpretărilor
duble și ambigue vizavi de realizarea funcțiilor de prezentare a statului în consiliile
societăților pe acțiuni.
Astfel, ca rezultat al modificărilor ce se intenționează a fi operate,
persoanele cu funcție de demnitate publică vor putea fi desemnate în calitate de
reprezentanți ai statului, membri ai consiliului, participînd și votînd cu întreg
parchetul de acțiuni, cote sociale ale statului la adunările generale ale societăților
comerciale.
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Vă mulțumesc pentru atenție.
Domnul Igor Corman:
Întrebări?
Domnul Munteanu.
Următorul – domnul Brega.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule ministru,
Am două întrebări pentru dumneavoastră.
Prima întrebare. Stabilitatea și previzibilitatea regimului fiscal este unul
dintre elementele principale pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în Republica
Moldova.
Neglijînd acest aspect foarte important, ministerul sau Guvernul, în general,
vine cu schimbarea politicii bugetar-fiscale foarte des. Da, trebuie să recunoaștem
acest lucru și nu a fost doar o practică sau nu este o practică doar de cînd conduceți
dumneavoastră acest minister.
Din păcate, aceste practici sînt foarte dese în Republica Moldova și creează
o instabilitate, și există și cercetări internaționale care demonstrează că sub acest
aspect Republica Moldova nu este atît de atractivă pentru investitorii internaționali.
Eu o să mă refer la poziția nr.13 din acest proiect de lege – modificarea sau
revenirea la accizele la mașinile de lux, așa cum au fost consacrate ele.
Spuneți-ne, vă rog frumos, sincer, dacă noi, liberalii, nu ne adresam la
Curtea Constituțională, nu se revenea la aceste prevederi și eu am și argumente în
acest sens, pentru că curba, da, de poziții, a ministerului a fost foarte diferită.
Ați avut o poziție foarte fermă, apropo, acoperită de articolul 131, domnule
ministru, și vă rog frumos să faceți uz de acest lucru, pentru că legiuitorul v-a dat
acest instrument pentru a vă apăra de intervențiile populiste ale deputaților, după
care la Curtea Constituțională ați cedat, ați susținut poziția deputaților, după care
ați revenit în Guvern și iarăși susțineți poziția dumneavoastră veche.
Solicitarea noastră și rugămintea noastră este să fiți fermi pe poziții și să
promovați o politică stabilă, care ar ajuta mediul de afaceri în Republica Moldova.
Mulțumesc.
Prima întrebare. (Rumoare în sală.)
Domnul Anatolie Arapu:
Da, sînt… Domnilor deputați,
Sînt perfect de acord cu dumneavoastră. Stabilitatea este cheia pentru orice
business, mai ales în ce privește impozitarea.
A fost aprobat de Parlament. Cu părere de rău, văzînd că Curtea
Constituțională a anulat acesta, sînt diferite opinii, s-a deschis o discuție publică
asupra subiectului și noi ne propunem, pe parcursul primei jumătăți a anului
curent, să avem niște discuții atît cu importatorii mașinilor noi, de asemenea cu
importatorii oficiali ai mașinilor de mîna a doua, pentru a elabora mecanismul cel
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mai optim, care este utilizat în majoritatea țărilor europene, de impozitare a
autoturismelor.
Impozitarea autoturismelor la noi, astăzi, se face, practic, prin elementele de
impozitare majoră la înmatriculare, pe cînd în țările Uniunii Europene nici nu
există accize la autoturisme.
Domnul Anatolie Arapu:
Există aplicarea TVA și impozitarea mare pe parcursul de viață de
exploatare a automobilului, în dependență ce capacitatea cilindrică. Cu cît e mai
mare capacitatea cilindrică, cu atît mai mult, pe parcursul vieții de exploatare,
plătește impozit utilizatorul, pînă 1500 – 2 000 euro pe an, pentru fiecare
automobil, peste 3 mii de litri.
Plus la aceasta, utilizarea acestor automobile aduce venit statului pentru
acciza privind consumul baril de combustibil. Noi am făcut aceste clacule, am
făcut aceste stimulări, însă, ca să nu ne reîntoarcem în Parlament cu un document
nepregătit iarăși, de aceea și ne propunem să avem discuții cu importatorii și cu
distribuitorii de mașini second hand, ca să venim cu o politică bine argumentată și
aprobată pe mulți ani înainte.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Munteanu.
Domnul Valeriu Munteanu:
Mulțumesc, domnule ministru.
Este de la sine înțeles că cea mai bună metodă și cea mai corectă pentru toată
lumea ar fi aplicarea accizului. În același timp, trebuie să veniți … și eu cred că
Republica Moldova trebuie să găsească un model suficient de administrare fiscală
pentru aplicarea acestui model. Și eu nu cred că este imposibil ca să realizăm acest
lucru în Republica Moldova. Așteptăm de la dumneavoastră aceste soluții.
Și acum a doua întrebare. Operați modificări în articolul nr.6 din Legea cu
privire la zonele economice libere, nu ați vrut să ne vorbiți în narațiunea
dumneavoastră despre aceste modificări. La alineatul (13) spuneți în felul următor:
scoaterea producției alcoolice din zona economică liberă pe restul teritoriului
Republicii Moldova se permite în mărime de 25 la sută din volumul total de
realizare a producției …
Eu citesc din articolul 1 al legii date, care spune foarte clar că instituirea
acestei legi se face printr-un regim preferențial de stimulare a activității de
întreprinzător, or, acolo, știm foarte clar că, există alte instrumente financiare.
Spuneți-ne, vă rog frumos, dacă nu considerați, și aici întreb foarte exact,
pentru că o să revenim la această discuție, dacă aceste prevederi, pe care le
propuneți, iată, subit, nu depășesc limitele Constituției?
Pentru că, în aceste condiții, puneți în inegalitate de șansă un producător care
produce spirtoase în zona economică liberă, unde se aplică un regim preferențial și
altul care îl face la o sută de metri, dar este în afara zonei economice libere.
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Constituția spune foarte clar și protejează proprietatea, protejează activitatea
economică. Și noi înțelegem că acestea este nu ușor, dacă o să spun lobby o să fie
foarte ușor, dar din punctul nostru de vedere, și eu acum fac aprecieri exclusiv
juridice, din punctul nostru de vedere depășește cadrul Constituției …
Domnul Anatolie Arapu:
Am înțeles.
Stimate domnule deputat,
În primul rînd, această sugestie a parvenit de la industria care este … de la
Moldova, reieșind din blocajele care sînt pînă la ziua actuală pe piața de vinuri, ca,
cel puțin, să le permitem temporar acest import, de facto, din zona liberă. Dar
trebuie să fim conștienți de faptul că, in momentul intrării în spațiul economic din
zona economică liberă, se aplică absolut toate impozitele și accizele ca și la orice
marfă produsă pe teritoriu.
Și noi avem aici un alt aspect. Mai departe noi am permis importul nu
numai a acestor produse, dar și a altora. Pentru că din zona CSI, cu care noi avem
zonă de comerț liber, practic, se importă produse la care se aplică exact același
sistem tratament taxa pe valoarea adăugată la import, plus acciza, dacă este
aferentă, fără aplicarea taxelor vamale.
Adică, deja este un regim mai mult favorabil pentru unele produse care se
fac nici pe teritoriul geografic al Republicii Moldova, decît cele care se produc în
zona economică liberă.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Eu vreau să vă fac un scurt anunț. Aici, deputatul Petrenco a adresat o
întrebare, văd că dumnealui nu este în sală, vă rog să îi transmiteți, discursul
doamnei Postoico la 10.16 era deja plasat pe site. Aveți aici dovada, puteți să vă
apropiați. Cred că domnul Petrenco nu la acele mijloace tehnice s-a adresat și
informația este eronată.
Următoarea întrebare – a domnului Brega.
Următorul va fi domnul Ghilețchi.
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule ministru,
Zicala „Graba strică treaba” încă o dată s-a adeverit și actuală la moment
pentru Guvern și parțial pentru Parlament și vă spun de ce.
Acest proiect de lege se află în Parament de 24 de ore, practic. Ceea ce am
dovedit în 24 de ore să studiez … au apărut o sumedenie de întrebări. Deoarece am
dreptul să vă pun numai două întrebări, o să vi le pun două.
Deci, conform proiectului de lege, la articolul 131 din Codul fiscal
dumneavoastră introduceți alineatul (11), completați cu alineatul (11): pentru
plecarea mijlocului de transport auto din autogară cu pasageri îmbarcați fără bilete
54

de călătorie emise de mașina de casă și control, se sancționează contribuabilul care
administrează autogara cu o amendă în mărime de 3 000 de lei.
Nu înțeleg de ce 3 000 de lei, dar nu unități convenționale? Bine, se înțelege
că aceasta conform Codului fiscal.
Totodată, în Codul contravențional, la articolul 204, fix aceleași încălcări se
sancționează cu 40 – 60 de unități. Stau și mă întreb cum o să sancționați: conform
Codului contravențional sau conform Codului fiscal? Da, depinde cine controlează.
Deci nu vedeți că ar trebui o corelație să fie între Codul fiscal și Codul
contravențional. Pentru că 3 000 de lei și 40 de unități contravenționale acestea sînt
două lucruri diferite.
Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Acest proiect a fost prezentat și discutat cu un grup de deputați, organizat de
către Comisia economie, buget și finanțe încă din luna ianuarie, și s-a presupus ca
el să fie combinat cu inițiativa legislativă nr.39, dacă nu mă greșesc, a deputaților
… nr.34. În luna ianuarie deja el a fost discutat cu majoritatea deputaților
cointeresați. Subiectele prezentate au fost convenite la acel moment.
Însă, la un moment dat, ni s-a spus: domnilor, lăsați în parte inițiativa
Legislativului, veniți aparte cu inițiativa Guvernului. Așa și s-a procedat. Dacă,
poate, nu ați fost implicat în acest grup, eu nu pot să influențez acest proces.
Referitor la amenzi. Amenzile erau pînă la 10 mii de lei. Propunerile cu care
a venit Guvernul cu toate amenzile aici este, totuși, să diminuăm că amenda nu
trebuie să fie cu mult mai exagerată decît costul pedepsei sau costul biletului. Dacă
la noi un bilet în țară la autobuz costă pînă la 200 de lei la distanța cea mai mare și
amendăm cu 10 mii de lei, nu este chiar foarte corect. Dar acesta este, practic,
scopul, să diminuăm de la 10 mii de lei care a existat la 3 mii de lei.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Brega.
Domnul Gheorghe Brega:
Domnule ministru,
Ori nu ați înțeles întrebarea, ori nu știți cum să răspundeți. Eu cunosc metoda
aceasta, toate fărădelegile se fac la Guvern, dar e vinovat Parlamentul. Nu dați vina
acum pe Parlament, pe niște legi.
A doua întrebare. Alineatul (12) introduceți: pentru plecarea mijlocului de
transport auto din autogară cu pasageri îmbarcați, avînd bilete de călătorie –
documente de strictă evidență, cu preț fixat, înregistrate la agentul transportator, se
sancționează cu 3 000 de lei.
Stau și mă întreb, vreau să vă întreb: dacă omul respectă, conform legislației
pleacă din autogară, îl sancționați. Deci omul ori respectă, ori nu respectă tot îl
sancționați cu 3 000 de lei. Atunci care e sensul dacă omul are toate actele în
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normă dumneavoastră îl sancționați cu 3 000 de lei. Nu am înțeles. Poate eu ceva
nu pot înțelege. Ian spuneți-mi și mie.
Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Biletul, ca și chitanța din orice magazin, trebuie să fie în buzunarul
cumpărătorului, și nu la conducătorul auto. Adică, plecarea din gara auto trebuie să
fie deja cu biletele la pasageri. Nuanțele acestea putem să le descriem mai detaliat
pe parcursul discuțiilor la subiect.
Domnul Igor Corman:
Indignați-vă, dar scurt, domnule Brega.
Da, vă rog.
Domnul Gheorghe Brega:
Vă rog, citiți alineatul (12), pe care dumneavoastră vreți să îl completați,
deci bilete de călătorie. Pasagerii au bilete de călătorie. Pentru ce îi amendați? Eu
nu am înțeles, oameni buni. Eu nu pot înțelege, care este motivul să amendați?
Omul are toate actele, legi în regulă, are bilet de călătorie, noi îl amendăm cu 3 mii
de lei, ori facem încălcări, ori nu facem. Care este motivul? (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnule Ioniță,
Poate dumneavoastră o să îi explicați cînd o să ieșiți cu raportul comisiei sau
acum?
Domnul Ioniță.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Subiectul acesta se discută de foarte mult timp. Agenții economici erau
foarte revoltați, deoarece șoferii cu rea-credință nu dădeau bilete și agentul
economic era de două ori fraudat: prima dată că șoferul îl fura că nu dădea bilete și
a doua oară că era amendat agentul economic, car nu avea nici o treabă cu frauda
efectuată de către șofer.
Și, de mult timp, agenții economici solicită ca această amendă să fie
împărțită proporțional, agentul economic și persoana fizică, în cazul de față nu
călătorul, dar persoana fizică, șoferul, care, de fapt, a făcut frauda. Aceasta este și
de mult timp se discută acest subiect. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnule Barbăneagră,
Vreți să spuneți ceva exact la acest subiect? Succint, vă rog. Da. Întroduceți
claritate.
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Domnul Victor Barbăneagră – viceministru al finanțelor:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Vreau să dau o explicație. Deci ce se face? Sînt niște bilete, documente de
strictă evidență eliberate în afara ... trebuie să fie eliberate în afara autogării. De la
autogară, transportatorii sau aceia care ... călătorii trebuie să iasă cu bilet primit de
la casă, de la aparatul de casă, cec de la aparatul de casă și nicidecum nu bilete de
acestea cu regim special. Cecurile de la aparatul de casă, dacă ieși de la autogară.
Iată care este explicația pentru domnul Brega.
Domnul Igor Corman:
Domnul Ghilețchi.
Următorul – domnul Reidman.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Da. Vă mulțumesc.
Stimate domnule ministru,
Dumneavoastră v-ați referit la legea 2%. Chiar dacă admitem că mecanismul
de aplicare a acestei norme nu era unul perfect și necesita o îmbunătățire, totuși,
este regretabil că unii au contestat această lege și a fost declarată neconstituțională,
pentru că ea este parte a programului nostru de guvernare.
De aceea, în acest context, aș vrea să vă întreb dacă, totuși, am putea veni cu
o normă legală, consultată cu societatea civilă, una care ar putea fi aplicată foarte
clar de organul executiv, dar, totuși, să îndeplinim această promisiune, acest
angajament propriu-zis pe care ni l-am luat în fața alegătorului. Și, repet, este în
programul nostru de guvernare. Dumneavoastră cum vedeți acest lucru?
Domnul Anatolie Arapu:
Mulțumim pentru întrebare.
Stimate domnule deputat,
Desigur, noi, în Guvern, sîntem pentru acest mecanism, ca el să fie introdus.
Este un mecanism care funcționează în multe țări din Europa, ajută foarte mult
ONG, dar trebuie să, în primul rînd, să pregătim mecanismul concret, să avem o
discuție cu ONG serioase și să elaborăm mecanismul detaliat, tehnic, ca să nu
poată fi contestat și, prin urmare, aplicat corect.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnul Ghilețchi.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Domnule ministru,
Deci eu înțeleg că dumneavoastră, în principiu, sînteți de acord, dacă găsim
o formulă prin care elaborăm acest mecanism, agreat și de societatea civilă, avînd
acceptul Guvernului, să îl putem promova.
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Domnul Anatolie Arapu:
Da.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnule Munteanu,
Dacă se pronunță aici, în sală, cuvîntul Curtea Constituțională, nu înseamnă
că dumneavoastră ați fost vizat. (Rumoare în sală.)
Domnul Reidman.
Următorul – doamna Domenti.
Domnul Oleg Reidman:
Da. Mersi.
Господин министр,
Приходится соглашаться с господином Мунтяну, когда он говорит о
previzibilitate политики и т.д.
În primul rînd, acest proiect a fost înregistrat în Parlament позавчера cred
că, eu nu știu cu cine dumneavoastră ați discutat acest proiect. Dar dacă acest fapt a
fost, aceasta înseamnă că procesul de discuții, procesul de adoptare a legii sînt
„келейные” și înseamnă ca кантора гнилая. Так нельзя. Нu с кем вы нuчего не
обсуждали, господин министр. Прислали проект позавчера, вот с позавчера
мы его и обсуждаем. Это первое.
Второе. Хорошая практика, practica bună, означает, что налоговая
политика должна быть представлена Парламенту и, значит, обществу за знак
переноса ранее, значительно, где-то, летом прошлого года. Этого не
случилось. В результате получилось то, что получилось, получилось плохая
налоговая политика со множеством ошибок и явных несоответствий.
Мы с вами идем но то, чтобы это исправить. Вы же в Правительстве, в
Минфине или еще не знаю где, в Министерстве экономики, начинаете делать
из необходимости исправить ваши же, будем так говорить, greșeli, да, мягко
сказано, чтобы исправить это, начинаете цеплять к этому паровозом разные
другие темы, которые являются предметом совсем других законов, в
частности то, что касается вопросов связанных с приватизацией путем
обмена, и т.д. Нельзя так делать.
Давайте мы исправим то, что мы натворили с вами вместе, давайте мы
исправим то, что вы натворили. Да? А те вопросы, которые являются
фундаментальными, в частности …
Domnul Anatolie Arapu:
Da. Stimate domnule deputat,
Eu nu vreau să mă repet. Discuțiile au avut loc în Parlament. Proiectul a fost
discutat cu numeroși deputați cointeresați în aceste subiecte.
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Într-adevăr, eu îmi permit să vă spun că sîntem de acord cu dumneavoastră
și cu deputatul Munteanu că ar trebui la noi în țară să introducem o normă
legislativă, prin care să nu permitem modificarea legislației fiscale mai mult, să
zicem, de două ori pe an. Să facem așa o inițiativă, ca să nu permitem... să fie
stabilitate pentru agenții economici. Sînt perfect de acord cu dumneavoastră.
Referitor la politica bugetar-fiscală pe anul 2014. A fost foarte larg
discutată, începînd cu luna august a anului trecut. Ea a fost transmisă în Parlament
în momentul în care a fost coordonată, în primul rînd, cu Coaliția de guvernare și
cu partenerii noștri de dezvoltare, care nu totdeauna vin imediat cînd îi chemăm.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
A doua intervenție.
Domnul Reidman.
Domnul Oleg Reidman:
Значит, господин министр, если вы с нами согласны, то непонятнa
судьба нашей инициативы, которая лежит уже 2 года в Парламенте,
относительно того, как должна приниматься налоговая политика, когда и как
должны вступать в силу меры, предусмотренные этой налоговой политикой.
Я не помню сейчас её номер, но эта инициатива лежит уже 2 года здесь, о
которой вы говорите.
Дальше. То, что вы зашли в Парламент и с кем-то обсуждали, это не
значит, что вы обсуждали это в Парламенте. В Парламенте – это значит
здесь и в комиссиях, в рабочих группах, а не в кабинетах, куда вы зашли,
поговорили. Вот что значит в Парламенте.
Поэтому я вас прошу рассмотреть вопрос, чтобы из этого проекта были
исключены те изменения, которые могли бы явиться предметом отдельного
рассмотрения. Мы своим luare de cuvînt укажем на них.
Спасибо.
Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Eu nu am dreptul să modific o hotărîre de Guvern înaintată în Parlament. Ea
este votată de către Guvern și înaintată în Parlament, prin urmare aceasta este
poziția Guvernului, care se prezintă astăzi. Dacă nu este acceptată de către
Parlament, aceasta este altă discuție.
Referitor la aceea de ce schimbăm noi atît de des legislația. Cu părere de rău,
țara noastră are numai 22 de ani, cînd o să avem o istorie dezvoltarea economică și
a legislației de o sută de ani în domeniul economiei de piață, atunci sînt sigur că
modificările vor interveni foarte rar.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Da. Cînd vor fi 600 de ani, va fi viața ca în Elveția.
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Doamna Domenti.
Următorul – domnul Bondari.
Doamna Oxana Domenti:
Domnule ministru,
Cum au constatat și alți colegi, această lege conține nu doar corectarea unor
erori, dar și unele noutăți. Una din noutățile de bază ale acestei legi este impunerea
agenților economici de raportare și plată mai devreme cu 5 – 6 zile în luna
impozitelor, deci ceea ce, în an, ar fi cu 64 de zile sustragerea mai grabnică a
resurselor financiare din circuitul agenților economici. Evident, acest lucru va avea
un impact negativ asupra agenților economici.
Cu atît mai mult, acest lucru nu poate fi făcut la jumătate de an, pentru că
mulți dintre ei și-au planificat fluxurile financiare, și-au planificat afacerile pentru
acest an.
Acest lucru ar însemna creditarea, de fapt, a agenților economici a bugetului.
De ce a trebuit să introduceți această modificare și cum credeți, în calitate de
ministru al finanțelor, cum este mai bine, să acumulăm mai multe impozite din
extinderea bazei fiscale, să dezvoltăm economia, să permitem agenților economici
să investească, să dezvolte economia, ulterior să încasăm impozite sau așa cum
propuneți dumneavoastră, să restricționăm baza fiscală, să acumulăm astăzi
impozite, iar mîine vom avea și mai puține, o bază fiscală mai mică și vom încasa
impozite și mai mici.
Mulțumesc.
Domnul Anatolie Arapu:
Mulțumesc.
Stimată doamnă deputat,
Sigur că nimănui nu e plăcut să plătească mai devreme impozite, numai că
bugetul în partea de cheltuieli este împărțit pe luni, începînd de la primărie și
terminînd cu bugetul de stat.
Bugetul nu are fonduri circulante separate ca să finanțeze o lună înainte
cheltuielile.
Cheltuielile bugetare cît se generează, noi nu avem o rezervă specială … pe
care să o punem de o parte să finanțăm o lună înainte.
Instituțiile bugetare consumă energie, gaz și orice alt tip de fel de servicii ca
și orice agent economic.
Factura care ți-o pune un agent economic este la data de 15 pentru luna
precedentă și noi, ca stat, trebuie să plătim, să ne onorăm în timp obligațiunile față
de … care le are orice instituție bugetară.
Practic, prin, în ceea ce se face astăzi la noi, noi sîntem în stare de a utiliza
resursele calculate și impozitele care apar ca obligațiuni ale agenților economici,
de exemplu, în luna ianuarie, numai în luna martie.
Diferența dintre momentul apariției obligațiunii fiscale a agentului economic
din luna ianuarie pot fi cheltuite aceste resurse după plata lor pe data de 30 numai
în luna martie.
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Și decalajul acesta creează mari probleme la toate nivelurile de buget. Dacă
se pune data de 25, deja se poate plăti foarte multe din obligații pe care le au
instituțiile bugetare pe parcursul următoarei luni de raportare.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, doamnă Domenti.
Doamna Oxana Domenti:
Veți crea o piramidă periculoasă în sensul acesta, pentru că veți restricționa
baza, ulterior veți avea și mai puține impozite.
Totodată, aveți o abordare cu totul diferită atunci cînd sînteți obligat,
conform legii, să finanțați cheltuielile.
Spre exemplu, în fondul de asigurări medicale o faceți cu mult mai tîrziu
decît prevede legislația, cu luni întregi întîrziere. Deci față de agenții economici
aveți o abordare, iar atunci cînd vine vorba de obligațiunile proprii ale Ministerului
Finanțelor, aveți o cu totul altă abordare.
Cea de a doua întrebare, pe care vreau să vă o pun, ține de modificarea
articolului 20. Este vorba despre veniturile persoanelor juridice obținute în urma
valorificării surselor financiare externe în cadrul proiectelor și granturilor
internaționale ce țin de dezvoltarea învățămîntului și cercetării vor fi scutite de
impozit pe venit.
Vreau să vă întreb: cum aveți de gînd să administrați această, nu, de
impozitele pe venit, cum aveți de gînd să administrați această prevedere
legislativă?
Spre exemplu, există multe instituții financiare. Un caz concret, instituții
publice care angajează agenți economici privați din cadrul unor proiecte
internaționale.
Ăștia predau engleză sau prestează alte servicii. Cum veți delimita că banii
au fost valorificați anume din sursele respective, că directorul a primit salariul doar
din sursa respectivă, că profesorii au fost salarizați doar din sursa respectivă?
Care va fi partea de venit a întreprinderii care a fost valorificată din aceste
surse și care din alte surse?
Este, practic, imposibil de valorificat, de administrat mie mi se pare că e
foarte dificil.
Domnul Anatolie Arapu:
Da. Vă mulțumesc.
Este destul de simplu de administrat, pentru că se vorbește numai de partea
de venituri, nu de partea de cheltuieli.
Partea de venituri, dacă există o unitate de implementare a proiectului, o
întreprindere, fie ea privată, fie ea de stat, veniturile la o întreprindere în …
conform contului de profit și pierderi are diferite articole: venituri din vînzări, din
acordarea de servicii și este un articol venituri, de exemplu, de alt gen, cum ar fi
granturile.
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Noi sîntem obligați, conform acordurilor internaționale, fie asta venituri de
la donatori bilaterali sau de la donatori multilaterali, de a nu impozita veniturile sau
din sursele provenite de la donatori.
În ceea ce privește cheltuiala, dacă din aceste venituri se plătește salariu, asta
deja se aplică impozitarea în conformitate cu legislația în vigoare din Republica
Moldova
Nu este scutită cheltuiala de salariu de impozitul cuvenit. Numai venitul nu
se impozitează.
Domnul Igor Corman:
Domnul Bondari.
Următorul – domnul Grișciuc.
Domnul Veaceslav Bondari:
Domnule ministru,
Punctul 10 legii, este vorba … la articolul 96 litera b) liniuța a șasea
modificarea se operează … dare în varianta în limba rusă. Să citesc varianta în
limba moldovenească. TVA cota redusă în mărime 8%, zahăr din sfeclă de zahăr
produs importat și/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova.
În varianta rusă noi nu găsim „importat”.
Știu că la Comisia agricultură și industrie alimentară noi am votat
schimbările acestea și numai cu excluderea „importat” în lege. Că ori noi susținem
producătorii de sfeclă de zahăr, ori noi îngropăm cu tot ramura.
Poate trebuie schimbate în varianta moldovenească? Excludem cuvîntul
„importat” și lăsăm varianta rusă fără „importat”.
Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Noi sîntem obligați, conform modificărilor legislative și conform
obligațiunilor noastre față de Organizația Mondială de Comerț și acordurilor
bilaterale care se aplică la comerțul între stat, inclusiv cu țările din zona CSI, cu
care avem comerț liber, de a aplica aceleași cote de impozitare a TVA atît la
produsele produse local, cît și la cele importate. Este obligație a statului nostru,
votată în Parlament.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnul Bondari.
Domnul Veaceslav Bondari:
Nu este așa, domnul ministru.
La prima liniuță, noi vedem: pîine, produse de panificație, lapte și produse
de lactate tot 8%, dar pentru importator avem 20%.
Fix așa și cu produse de fitotehnie, horticultură. Fix așa – 8% pentru
producătorii autohtoni și 20% de importatori. (Rumoare în sală.)
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De ce noi punem așa pentru sfeclă de zahăr? (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnul Ioniţă.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule deputat,
Vreau să vă informez… (Rumoare în sală.)
Domnule deputat,
Vreau să vă informez că ieri a fost votat un amendament în a doua lectură,
formulat de către domnul Reidman, doamna deputat Domenti și semnat de către
mine, și deja nu mai este 20, e opt la sută deja.
Ieri a fost votat de către noi toți…
Domnul Igor Corman:
Iată, domnul Reidman…
Domnul Veaceslav Ioniţă:
…amendamentul…
Domnul Igor Corman:
…ii explică domnului Bondari subiectul acesta și eu cred că s-a clarificat
situația.
Da. Mulțumesc.
Domnul Grișciuc. (Rumoare în sală.)
Domnule Bondari,
Mai aveți o întrebare? Da, vă rog.
Domnul Veaceslav Bondari:
Am încă o întrebare.
Domnule ministru,
Punctul 17, articolul 254, excludem pentru fiecare caz de încălcare.
Aceasta este vorba despre amenzile pentru neutilizarea mașinilor casă și
control. Cum, ce înseamnă pentru fiecare caz de încălcare noi excludem?
Asta ce, o dată în an putem controla și atît? (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnul Barbăneagră.
Domnul Victor Barbăneagră:
Stimate domnule deputat,
Astăzi, în legislație este gradual: deci pentru prima dată, pentru a doua și
pentru a treia. Deci s-a propus să fie … să nu mai fie gradual. Pentru fiecare dată
cînd s-a depistat încălcarea este o singură amendă. O mărime a amenzii. Deci să nu
fie graduală cum exista. (Rumoare în sală.)
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Mersi.
Domnul Igor Corman:
Domnul Grișciuc.
Următorul – doamna Fusu.
Domnul Simion Grișciuc:
Vă mulțumesc, domnule Preşedinte.
Domnule ministru,
Spuneți-mi, vă rog, la articolul 3 din proiectul de lege la… modificarea la
articolul 11 Legea privind plata pentru poluarea mediului.
Aici dumneavoastră spuneți că operațiunile de import-export, efectuate de
către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații
fiscale cu sistemul bugetar, se scutesc de plata pentru poluarea mediului.
Spuneți-mi, vă rog, care sînt agenții la care vă referiți? Dacă în agenții
aceștia, eu bănuiesc, se află zona transnistreană? Dacă în agenții aceștia se regăsesc
și acei din zona economică liberă? Și dacă a fost studiat impactul asupra bugetului
Fondului ecologic?
Și dacă dumneavoastră ați prevăzut că am putea să pregătim o punte, dacă
noi nu controlăm granița dintre Transnistria și Ucraina, dacă nu am putea pregăti o
punte de intrare a mărfurilor fără plata pentru poluare în Republica Moldova?
Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Într-adevăr, de această taxă vor fi scutiți agenții economici pentru
importurile în teritoriul din zona stîngă a Nistrului. Din Transnistria, da. Numai
pentru ei.
Domnul Igor Corman:
Domnul Grișciuc.
Domnul Simion Grișciuc:
Spuneți-mi, vă rog, dacă ați efectuat un calcul privind impactul asupra
bugetului Fondului ecologic, cîți bani nu vor veni în bugetul ecologic? Unu la
mînă.
Și, pentru curiozitate sportivă, vă rog, să îmi spuneți: care a fost avizul
Ministerului Mediului în ședința de Guvern?
Domnul Anatolie Arapu:
Această taxă nu s-a aplicat nici în trecut față de agenții din Transnistria. Așa
că pierderi nu vor fi.
Domnul Igor Corman:
Domnul Grișciuc.
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Domnul Simion Grișciuc:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Actualmente, legea spune că se percep taxe. Și se percep taxe în partea
aceasta cu agenții economici din stînga Nistrului, la trecerea frontierelor se percep
taxele. Așa că pierderi vor fi. Poate dumneavoastră aceasta nu cunoașteți. Și am
vrut să văd dacă ele sînt calculate.
Și, acum, să îmi spuneți, vă rog, chiar sînt curios cum a votat … care a fost
avizul Ministerului Mediului?
Domnul Anatolie Arapu:
A fost pozitiv.
Domnul Igor Corman:
Scurt și clar.
Doamna Fusu.
Următorul – domnul Candu.
Doamna Corina Fusu:
Domnule ministru,
Mă voi referi la articolul 12 din acest proiect de lege care abrogă o altă lege,
prin care i se oferea unui agent economic din domeniul construcțiilor, care mai
înainte prefera culoarea roșie, iar acum preferă culoarea verde, unele scutiri fiscale
în mărime de 25 de milioane de lei. Prin sesizarea Fracțiunii Partidului Liberal, în
caznaua statului s-au întors 25 de milioane de lei. Un lucru salutabil. Iată în ce
constă această întrebare, pe care vreau să o pun, să o adresez.
Sigur că noi nu am ajuns încă nivelul de democrație din Elveția sau
Germania, dar cred că douăzeci și ceva de ani sînt suficienți pentru a nu crea și
vota legi în favoarea unor persoane sau unui agent economic. Sper lucrul acesta să
nu se mai întîmple.
Întrebarea iată în ce constă. În luna iulie, proiectul cu privire la acest agent
economic din domeniul construcției a avut un aviz negativ din partea ministerului
dumneavoastră, în luna decembrie aceeași chestiune a avut un aviz pozitiv, acum,
din nou, avizul este … Așa, deci v-ați schimbat de trei ori părerea la același proiect
de lege.
Spuneți-ne, vă rog, cum luați dumneavoastră deciziile și cum oferiți
avizurile în dependență de ce sau de cine?
Domnul Anatolie Arapu:
Stimată doamnă deputat,
În cazul de față, proiectul de lege, prezentat dumneavoastră, aduce legislația
în conformitate cu decizia Curții Constituțională, pe care noi sîntem obligați să o
executăm.
Vă mulțumesc.
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Domnul Igor Corman:
Doriți și a doua întrebare, doamnă Fusu?
Da, doamna Fusu.
Doamna Corina Fusu:
Da, ne bucurăm foarte mult că Fracțiunea Partidului Liberal este o fracțiune
cu viziuni europene și democratice și readucem bugetului statului sume
considerabile de bani.
Cea de a doua întrebare se referă la punctul 10, din nou în ceea ce privesc
cele 8% taxe la zahăr. Aici vă mulțumim pentru faptul că, într-adevăr, ați ținut cont
de amendamentul nostru și acum este scris corect: „produs importat și/sau livrat pe
teritoriul Republicii Moldova”. Dar altceva ne îngrijorează.
Aici se spune în felul următor, că la articolul 96 liniuța a șasea: modificarea
se operează doar în limba rusă. Ce înseamnă lucrul acesta? O să avem două legi: în
limba română într-un fel și în limba rusă altminteri va suna articolul?
Domnul Anatolie Arapu:
Stimată doamnă deputat,
A fost o greșeală tehnică. Adineauri, această întrebare a fost explicată. Ieri,
Parlamentul a votat modificările referitor la aplicarea 8% la toate produsele din
categoria fitotehnie, zootehnie, inclusiv zahăr, atît la produsele de origine locală,
cît și la produsele de import. A fost o greșeală tehnică la momentul redactării legii.
Domnul Igor Corman:
Domnul Candu.
Domnul Andrian Candu:
Stimate domnule ministru,
Este, de fapt, o chestiune remarcată de colegii din Comisia economie, buget
și finanțe astăzi dimineață și se referă la modificările propuse la articolul 11 din
proiectul de lege și, în mod special, la articolul 12 alineatul (1) din Legea cu privire
la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică.
Modificările la care se face trimitere este, de fapt, articolul 12 din lege, ce se
referă la incompatibilități. Alineatul (1) spune: „Demnitarul nu este în drept să
desfășoare orice altă activitate remunerată, cu excepția activităților didactice
științifice.” Sună la ora actuală.
Și propuneți ca, în continuare, să mai existe și o excepție: „precum și a
activității în componența consiliului de administrație al întreprinderilor de stat și a
consiliului societăților pe acțiuni cu cota majoritară de stat în capitalul social.”
Vă reamintim că în lista cu demnitarii publici sînt persoane începînd de la
miniștri, viceminiștri, deputați, vicepreședinți de Parlament, Președintele
Parlamentului. Toți ei vor avea dreptul să fie în Consiliul de administrație al
societăților pe acțiuni?
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Domnul Anatolie Arapu:
Stimate domnule deputat,
Domnule vicepreședinte,
Noi avem o problemă aici că, astăzi, în toate consiliile de administrație, în
majoritatea cazurilor, sînt reprezentanți la nivel de viceminiștri, care, conform
legislației în vigoare, nu au dreptul să participe și să voteze în aceste consilii.
Domnul Andrian Candu:
Este adevărat …
Domnul Anatolie Arapu:
Într-adevăr, prin urmare, noi sîntem nevoiți … Curtea de Conturi în
permanență menționează acest lucru, că este cu încălcarea legislației în vigoare.
În ceea ce privește momentul analizei juridice la Guvern a acestui articol.
Da, aveți perfectă dreptate, începînd de la Prim-ministru, miniștrii, viceminiștrii
vor avea dreptul legal de a fi membri ai unor consilii de administrație. Dar aceasta
nu este practica numai a țării noastre, putem să luăm și la țările vecine, unde …
Domnul Andrian Candu:
Stimate domnule ministru,
Păi, atunci, bineînțeles, este o chestiune de fapt. Este, la ora actuală, o
situație că viceminiștrii, într-adevăr, sînt membrii consiliilor de administrație.
Domnul Anatolie Arapu:
Da.
Domnul Andrian Candu:
Este CNI, care arată cu degetul, și noi toți facem declarații de conflict de
interese, unde apar iar incompatibilitățile, este adevărat, dar pentru aceasta nu se
face modificarea în felul în care propuneți dumneavoastră.
Eventual, trebuie să existe o excepție pentru viceminiștri. Fiindcă noi nu
putem să punem deputații și mulți alți demnitari să aibă posibilitatea, cel puțin,
măcar potrivit legii să facă parte din astfel de consilii,
Iată, de aceea … Noi am înțeles care este logica. Și de aceea, în lectura a
doua, probabil, ar trebui să facem aici modificare în așa fel, încît să se refere doar
la viceminiștrii din toată lista cu demnitarii publici.
Domnul Anatolie Arapu:
Am înțeles. Cred că va fi acceptat.
Domnul Igor Corman:
Da, și înțeleg că, în acest context, și doamna Ivanov are să ne amintească
ceva acolo, da?
Doamnă Ivanov,
Vă rog.
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Doamna Violeta Ivanov:
Da, da, domnule Președinte al Parlamentului.
Deci eu vreau să vă aduc aminte, cu două – trei săptămîni în urmă, atunci
cînd am propus proiectul cu privire la Consiliul de administrație al Fondului
ecologic, practic, în a doua lectură toate partidele din Coaliție au spus că nu este
constituțional. Cu toate că am propus un reprezentant al comisiei permanente, ceea
ce putea fi și un consultant, și altcineva. Spuneți, vă rog, cum explicați
constituționalitatea în cazul respectiv?
Domnul Anatolie Arapu:
Eu, îmi ser scuze, nu am participat la această discuție. Și nu pot să mă expun
asupra discuției care a avut loc în Parlament în acel moment.
Domnul Igor Corman:
Așa. Văd că doi colegi mă încearcă de memorie, da? Domnul Munteanu și
domnul Brega. Dar dumneavoastră ați pus două întrebări regulamentar, cîte două
minute fiecare.
Deci acestea au fost întrebările cu privire la proiectul de lege.
Vă mulțumesc, domnule ministru.
Domnul Anatolie Arapu:
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Și acum, voi invita comisia să prezinte raportul.
Domnule Ioniță,
Vă rog la tribuna centrală.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul de lege, care vine
să modifice un șir întreg de acte legislative, vine cu mai multe completări, cum
erau anumite scăpări, ceea ce este legat de administrarea patrimoniului public, la
noi se permitea numai vînzarea, nu era permisă cumpărarea. Și, în cazul de față,
cred că trebuie să dăm Guvernului mai multe posibilități să efectueze acest lucru.
Comisia, în urma examinării, nu a putut lua o decizie, 5 deputați au votat
„pentru”, 4 s-au abținut. Și urmează ca plenul Parlamentului să se expună asupra
acestui proiect de lege.
Și, totodată, menționez că toate amendamentele, toate propunerile formulate,
inclusiv ceea ce au spus colegii, le așteptăm în formă scrisă la comisie și le vom
examina pentru lectura a doua.
Domnul Igor Corman:
Întrebări?
Domnul Munteanu.
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Domnul Valeriu Munteanu:
Am fost vizat și toată lumea știe, într-o luare de cuvînt a unui coleg, care nea reproșat că, iată, noi, liberalii, am atacat la Curtea Constituțională toate proiectele
la care astăzi se revine. Da? Cineva... Eu am întrebare, stați absolut fără nici o
grijă. Eu vreau să vă... și dumneavoastră știți acest lucru. Constituția este
obligatorie pentru toți cetățenii Republicii Moldova la fel, domnule Ghilețchi, cum
biblia, la care dumneavoastră adesea ne faceți referință, este sfîntă pentru orice
creștin.
În aceste condiții, este imposibil ca cineva care sesizează o încălcare a
Constituției să se complacă în această situație. Este de datoria fiecărui deputat de
Bună-credință, ori fiecare dintre noi sîntem de bună-credință aici, este să
aducem în conformitate cu Constituția aceste lucruri. Și eu vreau să îmi spună dacă
domnul președinte este de acord cu noi, pentru că sînt absolut sigur că nu poate să
aibă o altă părere.
Mulțumesc.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Domnule deputat,
Decizia Curții Constituționale este una obligatorie pentru toată lumea. Însă
am o întrebare simplă. În data de 23 decembrie, cînd noi am votat politica bugetarfiscală, să îmi spuneți și dumneavoastră, și acei de la Curtea Constituțională: care
venituri și care cheltuieli au fost majorate sau diminuate? Nu exista buget pe 2014,
nu existau venituri și nu existau cheltuieli. De aceea, consider că deciziile Curții
Constituționale sînt alogice în acest caz. Noi trebuie să le executăm, dar ele sînt
niște decizii care trebuie criticate și uneori condamnate, în special ceea ce ține de
țigări, care, dacă nu era decizia din ziua de marți și dacă nu o corectam ieri, bugetul
de stat era fraudat cu 200 de milioane de lei.
Domnul Igor Corman:
Domnule Ghilețchi,
Ce spune biblia despre relația
Constituțională?
Vă rog, aveți dreptul la replică.

domnului

Munteanu

cu

Curtea

Domnul Valeriu Ghilețchi:
Da. Vă mulțumesc.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Și pe lîngă faptul că 200 de milioane de lei, fraudat bugetul de stat, s-a
încercat ieftinirea țigărilor și pe lîngă acei 4 mii de oameni care mor anual din
urma fumatului să dorească să moară mai mulți.
Domnul Igor Corman:
Domnule Ioniță,
Vă rog să vorbiți și dumneavoastră atunci cînd eu vă ofer cuvîntul.
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Deci dreptul la replică.
Domnul Ghilițchi.
Domnul Valeriu Ghilețchi:
Da. Vă mulțumesc, domnule Președinte.
Replica mea este următoarea. Știu din celelalte inițiative sau sesizări pe care
le-a înregistrat la Curte domnul Munteanu, sesizarea legată de legea 2%. El a
declarat în fața Curții că nu are obiecții față de conceptul acestei legi, a sesizat-o
doar în ceea ce privește procedura. De aceea, eu am făcut referință la acest lucru.
Regret că domnul Munteanu nu a rezistat și a reacționat în felul acesta, dar, totuși,
îl iert. Sigur că nu am altă opțiune decît să îl iert pentru acest păcat.
Domnul Igor Corman:
Domnul Brega.
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule Ioniță,
Poate, într-adevăr, bugetul a fost afectat, dar al dumneavoastră personal,
pentru că dumneavoastră ați mărit accizul la țigările autohtone, dar nu cele de
import, ceea ce v-a deranjat foarte mult. Și nu numai cu țigările. Tot ce s-a făcut,
s-a făcut sub plapumă, într-o noapte.
Întrebarea mea este, încă din 2010, Partidul Liberal și, în special, domnul
președinte Ghimpu a solicitat ca politica bugetar-fiscală să fie prezentată pe un
termen mai lung, ca agenții economici să aibă posibilitatea... Atunci, nu am putut
pune întrebarea domnului ministru, dar este relevantă și pentru dumneavoastră.
Cînd comisia dumneavoastră o să insiste ca Guvernul să prezinte o politică
bugetar-fiscală pe termen lung și în termen, în luna iunie, așa cum prevede legea.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Vă mulțumesc mult.
Aici chiar vom insista. Și foarte mult mi-aș dori ca politica bugetar-fiscală să
vină în luna iunie, să avem timp să o discutăm. Însă realitatea este alta decît noi ne
dorim foarte multe lucruri, dar viața ne arătă de multe ori altfel.
De aceea, noi, cel puțin, la examinarea politicii bugetar-fiscale, comisia pe
care am onoarea să o conduc, atunci, am lucrat în termene restrînse. Și cred că am
făcut un lucru, practic, imposibil, în cîteva zile să reușim să depășim, aveam
blocaje pe 28 de subiecte, în care trebuia să găsim compromisul, în care trebuia să
găsim soluții și toate acestea trebuiau să fie realizate în 4 zile.
Domnul Igor Corman:
Să aplaudăm activitatea Comisiei economie, buget și finanțe. (Aplauze în
sală.)
Domnule Candu,
Vă rog.
70

Domnul Andrian Candu:
Și, în final, stimate domnule Munteanu, dacă îmi permiteți, în numele
întregii Coaliții de guvernare, deoarece ați făcut o replică în privința
neconstituționalității unor legi.
Ați fost 3 ani la guvernare și niciodată nu v-ați gîndit la procesul cum
funcționează și sistemul bugetar-fiscal și cum a fost aprobat pînă acum bugetul. Ați
găsit o virgulă în toată munca noastră și ați întors pe dos sistemul
bugetar-fiscal. Și vă îmbătați cu apă rece, arătînd la toată lumea cît de bun sînteți
constituționalist. Nu vă stă deloc bine.
Și ar trebui să fiți sincer și să spuneți întregii țări că, de fapt, ați mers la
Curtea Constituțională pentru niște chestiuni de procedură din lipsă sau de
întîrziere cu jumătate de zi a unui aviz din partea Guvernului. Și ar trebui să
spuneți adevărul că riscam foarte mult și riscăm, de fapt, din cauza dumneavoastră,
stimate domnule Munteanu, și a colegilor care ați mers la Curtea Constituțională,
pentru o chestie pur de procedură, să avem mari, mari pierderi la buget și neplăți de
salarii și pensii.
Vă mulțumesc. (Aplauze în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnule Munteanu,
Uneori, e greu să asculți adevărul, dar acceptați și dumneavoastră. Dă, mă
rog, nu chiar tot ceea ce faceți este bine, poate mai greșiți și dumneavoastră. Iată,
domnul Ghilețchi v-a iertat, vă iertăm și noi.
Domnul Brega este următorul.
Domnul Gheorghe Brega:
Mulțumesc.
Domnule Corman,
Nu iertați pe toți. Rugați-vă la Dumnezeu să vă ierte pe dumneavoastră toți,
nu dumneavoastră să iertați pe toți. Dar este altceva.
Domnule Candu,
Nu o virgulă am găsit, dar am găsit delapidări de sute de milioane de lei. Și
nu este vorba de aceasta, nu este vorba de o virgulă. Nu vă ascundeți în dos. Cît am
fost la guvernare, în Sala mare, v-am spus, v-am spus: oameni buni terminați, în
2012, amintiți-vă. V-am spus: oameni buni, terminați. Europa ne apreciază numai
după legi adoptate proeuropene, dar mimăm reformele, banii se fură și țăranii
trăiesc cît mai sărac. V-am spus încă în 2012, cînd eram la guvernare...
Domnul Igor Corman:
Întrebarea care este, domnule Brega? Căci cu luarile de cuvînt încă nu am
ajuns. Vă rog, întrebarea.
Domnul Gheorghe Brega:
Întrebarea. Cînd o să se termine delapidările de fonduri într-o noapte pe sub
plapumă?
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Domnul Igor Corman:
Veniți cu o inițiativă, modificări la Codul fiscal și ...
Deci eu înțeleg că s-a început iarăși discuția în altă ordine de idei și nu mai
sînt întrebări referitoare la raportul comisiei. Eu am tras corect concluzia?
Ați fost vizat, domnule Munteanu,
Vă rog frumos.
Domnul Valeriu Munteanu:
Pentru toți colegii. Eu o să vă explic foarte clar și sper ca cel care
m-a vizat în această privință să înțeleagă, inclusiv. Deosebirea foarte mare de ce nu
sesizam atunci Curtea Constituțională era pentru că eram împreună cu
dumneavoastră la guvernare și noi asiguram... (Rumoare în sală.)
Eu o să vă spun, stați un pic. Și noi asiguram calitatea procesului actului
legislativ. Noi putem să vedem calitatea actului procesului legislativ atunci, cînd
eram împreună, și acum, cînd ați rămas de capul vostru, pentru că aceste derapaje
se fac de cînd am fost scoși noi de la guvernare. Aceasta în primul rînd. Și o să
demonstrăm acest lucru, diferențele de cum lucram cînd eram împreună și
rugămințile voastre inclusiv pe chestii din acestea pe care noi le-am refuzat. Acum
ați rămas, ați scăpat de noi, poftim, asigurați-vă.
Și doi. Nu este niciuna din cele 17 sesizări, pe care le-am cîștigat deja, nu au
fost numai pe formă, ci multe dintre dînsele sînt inclusiv pe fond. Dacă vreți
exemple, vă dau cîte vreți, dar o să dureze în timp. De aceea...
Domnul Igor Corman:
Mai bine nu trebuie. Mulțumim frumos, domnule Munteanu, am înțeles.
Domnul Valeriu Munteanu:
... vă rog frumos, nimeni, niciodată ... dați-mi voie ...
Domnul Igor Corman:
Da. Finalizați, vă rog, domnule Munteanu. Da. Vă rog frumos.
Domnul Valeriu Munteanu:
Eu încheiam, dacă îmi permiteați, în 10 secunde.
Eu nu cred că există cineva în sala aceasta care trebuie să pună la îndoială
hotărîrile Curții Constituționale sau mai ales intenția de a duce în conformitate cu
Constituția ceva.
Există aprecieri cate spun că noi, prin sesizările noastre, am adus la buget
300 de milioane. Alți experți … inclusiv astăzi am văzut o cercetare care spune că
s-au adus 500 de milioane. Numai voi vedeți alte cifre.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Eu cred că nimeni nu pune în sala aceasta la discuție faptul că deciziile
Curții Constituționale trebuie să fie executate așa cum sînt ele, dar important că
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colegul nostru, domnul Munteanu, a înțeles că la guvernare este mai greu decît să
fii în opoziție.
Deci două luări de cuvînt avem.
Doamna Domenti. Va urma domnul Știrbate.
Doamnă Domenti,
Vă invit la tribuna centrală.
Doamna Oxana Domenti:
Onorată asistență,
Iată deja a cîta oară, în acest an, discutăm acea nenorocită politică fiscală din
2014.
Proiectul respectiv este deja al cincilea la număr pe care îl dezbatem la acest
subiect, și îl dezbatem aici, oficial, în plenul Legislativului.
Mai sînt încă cel puțin vreo 10 proiecte de lege înregistrate în Parlament,
altele mai vin acum de la Guvern și toate acestea sînt menite să corecteze gafele
unei singure Legi, nr.324, adoptată la 23 decembrie 2013, pe sub masă, în lipsă
totală de transparență, al cărei concept a fost schimbat la 80% pe ultima sută de
metri, de majoritatea parlamentară, cu acordul tacit al Guvernului și încălcarea
tuturor procedurilor legislative.
La ce au adus acele acțiuni, ați văzut cu toții. Imediat după publicare, s-a
văzut că legea aprobată conține un șir de contradicții, neclarități, o mulțime de
elemente coruptibile și discriminatorii, care au favorizat doar cîțiva agenți
economici, importatori de automobile luxoase, proprietari de cazinouri, anumite
întreprinderi particulare de construcție, dar au restricționat și au împovărat restul
agenților economici, autoritățile publice locale și toți cetățenii Republicii Moldova.
După mai multe presiuni ale opoziției, societății, într-un tîrziu, Guvernul s-a
văzut nevoit să corecteze anumite erori admise, cu rea-voință, acum cîteva luni.
O bună parte din conținutul prezentei legi are anume acest scop. Legea
conține însă și unele noutăți, la care mă voi referi în continuare. Nu este un secret
pentru nimeni că incompetența Guvernului în domeniul administrării fiscale,
corupția, contrabanda, evaziunile fiscale admise de către unele persoane
privilegiate lipsesc bugetul de stat de venituri importante.
Autoritățile încearcă, în fel și chip, să acopere găurile bugetare, folosind tot
felul de metode indirecte, ascunse, voalate, pentru a scurge cetățenii de cît mai
mulți bani.
Se aplică, de fapt, practica penitului gîște vii, cu minim sîsîit și fîsîit, adică
cu minim gălăgie, să se poată aduna o grămadă cît mai mare de pene.
Important însă este să mai reziste gîsca.
Una din metodele recente aplicate a fost și devalorizarea premeditată a leului
moldovenesc și sustragerea din buzunarul cetățenilor a unor sume impunătoare de
bani.
Acum însă Guvernul vine cu o altă cale voalată, de a presa și a constrînge
plătitorii de taxe prin scurtarea cu 5 – 6 zile în lună a termenului de raportare și
achitarea impozitelor, fapt ce va duce la sustragerea mai grabnică cu circa 64 de
zile în an a resurselor financiare din circuitul agenților economici pentru care
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orișice zi și orișice leu contează, limitînd posibilitățile de antreprenoriat ale
acestora. Acest fapt nu reprezintă altceva decît creditarea gratuită pe o perioadă de
64 de zile a statului de către agenții economici.
Evaluînd în bani, pierderile agenților economici din această măsură
legislativă aplicată s-ar cifra doar în acest an la circa 300 – 400 de milioane de lei.
Domnul ministru ne-a spus că există o practică foarte răspîndită în Europa la
acest capitol.
Vreau să zic că referința la experiența țărilor Uniunii Europene la acest
capitol nu este relevantă. Prima cercetare în Internet, care am accesat, a fost
informația despre Marea Britanie și vreau să vă zic iar, în această țară termenul de
plată a obligațiunilor fiscale este mult mai mare decît cel pe care îl propune
Guvernul.
Spre exemplu, TVA-ul pentru septembrie se achită la 5 noiembrie. Impozitul
pe venit persoane fizice sau corporative se achită, spre exemplu, dacă pentru 2013
tocmai la 1 octombrie 2014. Tocmai peste 9 luni de zile.
Deci experiența țărilor străine nu este relevantă la acest capitol. Trebuie să
rămînem la poziția care sîntem astăzi. Cu atît mai mult, acest lucru este imposibil
de făcut acum la jumătate de an, cînd agenții economici toți și-au planificat
fluxurile financiare pînă la sfîrșit de an.
Să sustragi acum banii din circuitul agenților economici este un lucru care va
restricționa activitatea agenților economici și va restrînge baza fiscală pentru viitor.
La articolul 8 din lege sînt prevăzute facilități noi pentru agenții economici
producători din zona economică liberă, care vor avea dreptul să scoată din zonă
producția și să o realizeze pe întreg teritoriul țării.
În primul rînd, această măsură deviază de la conceptul de bază al zonei
economice libere, care are drept menire să producă mărfuri în condiții facilitare
pentru export preponderent.
Dar cel mai important este că aceasta va genera condiții de concurență
neloială cu alți producători din afara zonei economice libere.
Acest articol trebuie revizuit în lectura a doua și de eliminat riscurile expuse.
O altă prevedere legislativă, la care vreau să mă refer, nu are nimic cu
politica fiscală, dar care, în mod straniu, a fost încorporată în articolul 10 al acestui
document.
Ea presupune modificări serioase în procesul de administrare de către
Guvern și deetatizare a proprietății publice.
Este vorba… (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Da. Vă rog să finalizați.
Doamna Oxana Domenti:
Din partea Fracţiunii – 7 minute. (Rumoare în sală.)
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Domnul Igor Corman:
Păi, dumneavoastră spuneți-mi de la început din partea cui vorbiți, ca eu să
cronometrez corect.
Da. Vă rog frumos.
Doamna Oxana Domenti:
Da. Cronometrați vă rog.
Este vorba de noi competențe ale Guvernului în procesul de privatizare,
diversificarea modalităților de privatizare, inclusiv prin schimbul de bunuri
proprietate publică pe bunuri proprietate privată, inclusiv acțiuni.
Sub pretextul nobil de a consolida pachete de acțiuni ale statului în societăți
comerciale cu capital majoritar public sau de importanță deosebită pentru
economia națională, nu este clar, apropo, cum vor fi determinate acestea din urmă,
statul va procura pachete de acțiuni proprietate privată a persoanelor fizice și
juridice sau va face schimb de bunuri și acțiuni publice.
Nu este clar cine și cum va evalua valoarea bunurilor și acțiunilor ce vor fi
supuse schimbului, dar cert este că Guvernul actual are capacități excepționale,
demonstrate în cazul Băncii de Economii și Aeroport, de a gestiona proprietatea
publică în defavoarea cetățenilor săi, iar noile competențe, oferite Guvernului, de a
face barter cu orice bun public, v-ar putea servi unor interese personale, înguste sau
de grup.
Și, cu siguranță, dacă ar putea servi, ar servi, vor servi neapărat.
Moldova, dar și alte țări au o experiență negativă la acest capitol. La sfîrșitul
anilor ’90 – începutul 2000, prin metoda schimbului de active, au fost sustrase din
posesia statului cele mai importante active publice, inclusiv acțiuni.
De aceea, noi insistăm pe excluderea articolului 10 al documentului și
dezbaterea acestui subiect separat de cel al politicii fiscale în general.
Acest lucru l-am discutat astăzi la ședința comisiei. În principiu, avem
acordul colegilor.
La fel, propunem excluderea articolului 11 din proiect, care instituie dreptul
persoanelor cu funcții de demnitate publică – Președintele țării, Prim-ministrul,
deputații, miniștrii – de a exercita funcții de reprezentare a statului în societățile cu
acțiuni cu cotă de participare a statului.
Această prevedere are mai multe consecințe negative, conflicte de interese,
elemente de coruptibilitate, distorsionează sistemul de salarizare, implică elemente
de neconstituționalitate.
De aceea, noi propunem să excludem sau să…
Domnul Igor Corman:
Dar aceasta din partea cui încă un minut?
Da. Vă rog, stimată colegă, să finalizați. (Rumoare în sală.)
Vă rog frumos.
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Doamna Oxana Domenti:
În final, stimaţi colegi, se știe că un climat de afaceri favorabil este
determinat în mare parte de nivelul de previzibilitate, transparență, stabilitate în
materie de antreprenoriat și fiscalitate.
La acest capitol, autoritățile însă se mișcă pe contrasens. Practica de a
corecta și a modifica frecvent legislația fiscală, schimbarea repetată a regulilor de
joc pe parcursul anului bugetar a devenit deja una obișnuită, iar agenții economici
adesea nu mai sînt capabili să urmărească în timp oportun toate schimbările fiscale,
aflînd despre unele din ele doar atunci cînd le poposește în prag inspectorul fiscal.
De aici corupție și penalități.
Cu o astfel de abordare, Republica Moldova nu va ajunge departe.
De aceea, noi vom insista în continuare pe aprobarea inițiativei legislative a
fracţiunii noastre, care prevede intrarea în vigoare a tuturor modificărilor fiscale, în
special cele care țin de modificarea cotelor impozitelor și administrarea
impozitelor nu mai devreme de… (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Următoarea luare de cuvînt – domnul Știrbate.
Vă invit la tribuna centrală. (Rumoare în sală.)
Domnul Petru Știrbate:
Nu, vă mulțumesc. Eu sper să fiu chiar și mai succint, deoarece doamna
Domenti a vorbit mai mult ca mine.
Fiindcă sînt prima oară astăzi la tribună, ar fi fost cazul să iau și o piatră în
gură, ca să îmi meargă mai bine.
Sub formă de replică la început, colegul a plecat din sală, acei care sînt
constituționaliști din pravîi sektor, desigur, hotărîrile Curții Constituționale sînt
obligatorii, dar … și mă refer și pentru pietrele celea … care Curtea s-a expus, tot
trebuie să le îndeplinească.
Stimați colegi,
Eu vorbesc din propria mea inițiativă, deci nu e ca să îmi dați timp
adăugător, vreau în fața dumneavoastră deci să meditez în glas asupra unei
prevederi, ceea ce vine acum în acest proiect de lege. Și aici am să mă refer că am
un dezacord în ceea ce se propune referitor la reîntoarcerea la taxe de centimetru
pentru mașinile care au capacitate mai mare cilindrică.
Și atunci aș vrea, fiindcă Curtea nu s-a expus prin simplul motiv că e de
acord cu 2 euro sau nu este de acord, Curtea s-a expus pe faptul că nu a fost, nu a
avut avizul Guvernului. Dar a apărut atît o mare vîlvă în presă prin faptul că ar fi
fost lobați careva, anume mă refer la acei care aduc mașinile de lux.
Și aici aș vrea, în glas, să meditez, să facem un simplu calcul, ceea ce se
propune nouă, cît și pentru presă, zic, o chestie. Dați să luăm, stimați deputați, ca
exemplu, o mașină „Golf” care are capacitate cilindrică 2 litri. Deci legea spune că
el trebuie să plătească în buget … ar fi în jur de 2 600 euro. Aceeași mașină „Golf”
care are motor 2,8, trecută de doi jumătate, trebuie să plătească, conform legii,
aceeași mașină, care cineva o socoate mașină de lux, ar trebui să plătească în jur de
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… să facem un calcul ușor, ar fi în jur de 9 000 de euro. 2,8, două mii opt sute de
centimetri înmulțit cu 3 euro și 50, așa este, da, aproape de zece mii de euro.
Aici vă pun întrebarea dumneavoastră și pun întrebarea pentru acel cetățean
al Republicii Moldova care aduce, zilele următoare, o mașină din Germania de
8 ani de zile cu capacitate cilindrică de 2,9, pe care o procură din Germania cu 5
mii de euro, trebuie să plătească la intrare în țară aproape 12 mii de euro.
Consider felul cum a abordat Ministerul Finanțelor introducerea înapoi,
revenirea la această taxă este incorectă. Mă bucură faptul că domnul ministru, cînd
a pus întrebarea colegul din pravîi sektor ca … (rumoare în sală) ministrul a
aprobat într-un fel că nu este atît de corect felul cum noi punem accizele la
importarea mașinilor, trebuie de revizuit.
Eu propun ca aici să facem un amendament și să nu ne grăbim, și să fie votat
o altă atitudine sau o altă abordare a acestei probleme. Propunerea mea este în felul
următor: noi să revenim din nou pentru mașinile cu o capacitate mai mare 2,5, mă
refer la Diesel, 3 – la benzină, să revenim înapoi la 2 euro, în schimb să introducem
taxa la intrare a mașinii de lux.
Facem, iarăși, un calcul și pentru presă, că din nou nu o să fiu înțeles corect.
Presupunem că aduci o mașină de sub trei litri în țară, la intrare în țară tu plătești
(3 ori 2) 6 mii de euro. Și, plus, noi propunem sau eu, cel puțin, propun să adăugim
10 la sută din costul mașinii. Spune: vii în vamă cu factură de 35 mii de euro de
mașină, mai plătești la cele 6 mii încă 3 mii 500. Și, uitați-vă, diferența aceasta să
fie într-o mașină care are … e aceeași mașină, dar capacitatea mică și capacitatea
mare.
Eu sper că am fost pe înțelese pentru colegi și o să vin cu un amendament
pentru lectura a doua la această prevedere.
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Domnule Știrbate,
Am observat că mai muți colegi din pravîi sektor au semnalat că ei nu sînt
din pravîi sektor, da? Cînd ați făcut replica.
Deci acestea au fost luările de cuvînt.
Stimați deputați,
Acum eu voi supune votului aprobarea în primă a lectură proiectului de Lege
cu nr.127. Cine este pentru rog să voteze.
Cu majoritatea voturilor, proiectul de Lege nr.127 a fost adoptat în primă
lectură.
Domnule Hadârcă,
Un anunț?
Vă rog frumos.
Domnul Ion Hadârcă:
Da. Mulțumesc, domnule Președinte.
Fracțiunea Partidului Liberal Reformator.
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Deoarece după masă sînt implicat în programul oficial și voi lipsi, propun
transferul proiectului de Lege nr.21, punctul 2 din ordinea de zi, pînă la găsirea
unei soluții amiabile. Noi am discutat în Fracțiune și încă nu s-a ajuns la un
numitor comun, cu implicarea părților, a fost și de la Ministerul Mediului
Domnul Igor Corman:
Atunci îl vom transfera pe săptămîna viitoare și, poate, găsiți, da, soluțiile.
Domnul Ion Hadârcă:
Da.
Domnul Igor Corman:
De acum îi crește barbă proiectului. Da, bine, îl transferăm pe săptămîna
viitoare. Nu cred că sînt aici obiecții.
Și acum, stimați colegi, cred că aveți dreptate, este timpul să luăm o pauză.
Eu vă propun să revenim la 14.30. O oră și un sfert.
PAUZĂ
*
*
DUPĂ

*

*

PAUZĂ

Doamna Liliana Palihovici:
Stimați deputați,
Am să rog numărătorii, pe sectoare, să anunțe prezența în sală, pentru a
constata cvorumul. (Rumoare în sală.)
Vă rog, sectorul nr.1, anunțați prezența în sector.
Domnule Stati,
Anunțați, vă rog, prezența în sector.
Sectorul nr.1,
Vă rog.
Domnul Sergiu Stati:
– 20.
Doamna Liliana Palihovici:
Sectorul nr.2,
Cine îmi anunță?
Domnule Vacarciuc,
Vă rog.
N u m ă r ă t o r i i:
– 23.
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Doamna Liliana Palihovici:
Sectorul nr.3,
Cine anunță prezența în sector? (Rumoare.) Ușor de spus toți. Cine, în lipsa
numărătorului...
Domnule Dimitriu,
Vă rog anunțați prezența în sector.
Dimitriu.
Conectați, vă rog, microfonul.
Domnilor deputați,
Vă rog să vă reînregistrați, să reintroduceți cartelele, pentru a putea activa
microfoane dumneavoastră.
Domnul Anatolie Dimitriu:
– 20
Doamna Liliana Palihovici:
– 20.
– 63 de deputați. Continuăm ședința.
Următorul proiect care va fi dezbătut este proiectul de Lege pentru
modificarea articolului 4 din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din
Codul fiscal nr.1054 din 16 iunie 2000. Proiect înregistrat cu nr.64 la 14 februarie
2014. Inițiativa unui grup de deputați. Îl prezintă domnul deputat Reidman. Dar
cine?
Domnule Șova,
Vă rog.
Domnul Vasili Șova:
Уважаемые коллеги,
Группа депутатов предлагает для рассмотрения проект закона №64 от
14 февраля 2014 года, который предусматривает устранение тех недоделок,
которые были допущены при утверждении налоговой бюджетной политики
23 декабря 2013 года, и возвращает те условия, в которых работали
экономические агенты Приднестровья до принятия данного закона.
Единственное, что хотелось бы отметить, учитывая, что перед обедом
был принят закон №127, объединить эти два закона во втором чтении. И есть
такое понимания в соответствующей комиссии.
Хотелось бы еще подчеркнуть то, что если бы наш Парламент принял
закон №64 хотя бы 2 – 3 недели назад, то сегодня крестьяне Дубоссарского
района спокойно работали за трассой и обрабатывали земли. Сегодня
создалась патовая ситуация, и, если мы примем этот закон, возможно, он
будет одним из шагов для того, чтобы разрядить эту ситуацию.
Спасибо за внимание. Пожалуйста, если есть вопросы.
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Doamna Liliana Palihovici:
Vă rog.
Întrebări nu sînt.
Comisia. (Rumoare în sală.)
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul nr.64. Și, întradevăr, comisia a decis ca acest proiect să fie aprobat de către plenul Parlamentului
în primă lectură. S-a votat unanim.
Pentru a doua lectură, comisia propune ca acest proiect de lege să fie
comasat cu proiectul nr.127. Autorul este de acord. Și, pentru a nu solicita aviz
suplimentar de la Guvern, autorul este de acord ca ultima normă, ca proiectul să
intre în vigoare retroactiv, el și-o retrage. Și el este de acord, autorul, ca proiectul
de lege să intre în vigoare la data adoptării.
În felul acesta, comisia propune ca proiectul de lege să fie aprobat în primă
lectură, pentru a doua lectură va fi comasat cu proiectul nr.127.
Doamna Liliana Palihovici:
Întrebări nu sînt. Și nici nu s-a înregistrat nimeni pentru luare de cuvînt.
De aceea, supun votului proiectul de Lege pentru modificarea articolului 4
din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, înregistrat cu
nr.64, în primă lectură. Cine este pentru rog să voteze.
Cu majoritatea voturilor, proiectul a fost (rumoare) unanim. Eu nu am
urmărit dacă cineva nu a ridicat mîna. Cu marea majoritate a voturilor, proiectul a
fost votat în primă lectură. (Rumoare în sală.)
Următorul proiect în ordinea de zi este proiectul de Lege pentru completarea
articolului 39 al Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică
locală.
Domnul deputat Deliu.
Domnul Tudor Deliu:
Stimați colegi,
Drept temei pentru elaborarea proiectului de lege a constituit faptul că,
potrivit Codului electoral, listele electorale se întocmesc, actualizează și precizează
în fiece an de către autoritățile administrației publice locale, după 1 ianuarie pînă la
1 martie sau cel tîrziu cu 20 de zile înainte de desfășurarea unui scrutin.
Legislația electorală pune în sarcina autorităților locale atribuția de a întocmi
listele electorale, însă în Legea nr.436 în competențele autorităților nu se conține
această prevedere și nici în atribuțiile secretarului. Lacuna nominalizată constituie
un obstacol întru respectarea termenelor impuse de Codul electoral pentru
transmiterea listelor electorale, rezultîndu-se cu netransmiterea lor către Comisia
Electorală Centrală sau transmiterea cu întîrziere.
În același timp, conform prevederilor articolului 39 din Legea nr.436 privind
administrația publică locală, printre atribuțiile secretarului consiliului se disting
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asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat, precum și că comunică Comisiei
Electorale Centrale despre apariția circumstanțelor privind desfășurarea alegerilor
noi ori atribuirea de mandate în consiliile locale și altele.
Luînd în considerare faptul că secretarului consiliului îi revin și unele sarcini
din domeniul electoral, se propune, la articolul 39 din Legea privind administrația
publică locală, includerea unei atribuții noi care prevede responsabilitatea
secretarului local în procesul de lucru cu listele electorale.
Deci articolul unic din acest proiect de lege este că se modifică articolul 39
din Legea privind administrația publică locală cu introducerea unei noi litere s) cu
următorul cuprins: „întocmește, administrează, actualizează anual listele electorale
în conformitate cu prevederile legislației și poartă responsabilitate pentru
transmiterea acestora Comisiei Electorale Centrale cel tîrziu pînă la 1 martie”.
În rezultatul discuțiilor asupra acestui proiect, au parvenit mai multe
propuneri. Și vreau să anunț plenul Parlamentului că eu susțin propunerea care a
venit de la Guvernul Republicii Moldova, să nu vorbim la imperativ că întocmește,
ci să utilizăm fraza „asigură întocmirea, administrarea...” și în continuare conform
textului.
Rog să susțineți acest proiect de lege.
Doamna Liliana Palihovici:
Prima întrebare, domnul deputat Grișciuc.
Domnul Simion Grișciuc:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
Stimate domnule Deliu,
Spuneți-mi, vă rog, la litera s), care o introduceți, „poartă responsabilitate”,
ce fel de responsabilitate? În ce act normativ este stabilită responsabilitatea, pentru
că la articolul 39 în atribuțiile secretarului nu găsim nici un gen de responsabilitate
și nici în Codul contravențional. Ce fel de responsabilitate va purta secretarul?
Domnul Tudor Deliu:
Deci mulțumesc pentru întrebare.
Fraza pe care ați citit-o dumneavoastră este fix prevederea luată din Codul
electoral. Adică autoritățile administrației publice locale poartă responsabilitate de
întocmirea corectă a listelor electorale fără eronări.
Vreau aici să menționez că aceste liste electorale sînt semnate de către
primar, care își asumă întreaga responsabilitate de veridicitatea acestor liste.
Însă dat fiind faptul că secretarul activează sub administrația primarului, iată
de aceea și s-a pornit de la ideea ca să atribuim aceasta secretarului consiliului
local.
Deci eu am înțeles subtextul întrebării dumneavoastră, domnule deputat, că
adică cam ce sancțiuni ar urma să fie dacă el nu își va îndeplini prevederile.
Vreau să vă zic că orișice funcționar public, care activează în administrația
publică locală, poate fi sancționat pentru neîndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu
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în conformitate cu Legea privind funcția publică și statutul funcționarului public,
unde autoritățile pot să-i aplice unele sancțiuni.
Cu atît mai mult că secretarul consiliului este funcția care ține nemijlocit de
consiliul local și consiliul local și este în drept să se pronunțe asupra aplicării unor
sancțiuni sau chiar demiterii din funcție a secretarului atunci cînd el nu își
îndeplinește atribuțiile sale de serviciu.
Doamna Liliana Palihovici:
Aveți și a doua întrebare? Nu.
Următoarea întrebare o va adresa domnul deputat Godea.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
Domnule Deliu,
Cu siguranță, trebuia de făcut regulă și în domeniul acesta, pentru că în
problema veridicității și actualizării listelor electorale, discuțiile sînt de la scrutin la
scrutin, dar regulă nu se face nici între trei cicluri electorale, ca să zic, nu doar între
două.
Întrebarea mea este următoarea, pe mine m-a deranjat și varianta propusă de
dumneavoastră „întocmește”, da, dar și cea propusă de Guvern, pentru că „asigură
întocmirea”, aceasta presupune că nu o face singur. Gestionează procesul, este
ajutat de cineva.
Cine poate dispune crearea unui grup de lucru în acest sens: secretarul
primăriei sau primarul?
Și atunci aici apare. Pentru că, dacă să fim sinceri, într-o localitate cu
1500 de alegători verificarea listelor și actualizarea lor presupune deplasarea în
gospodării, da, și verificarea, în mod normal așa ar trebui să se întîmple. Și trei luni
de zile secretarul primăriei este blocat cu verificarea listelor electorale.
Această atribuție, care, prin lege, i-o atribuim secretarului consiliului local,
nu crește peste măsură sarcinile secretarului? Pentru că dumneavoastră, ca și mine,
știți foarte bine că primăriile, la ora actuală, mai ales cele sătești și comunale, se țin
în mare măsură pe activitatea secretarului consiliului local.
Domnul Tudor Deliu:
Da. Mulțumesc.
Domnule Godea.
Aveți perfectă dreptate. Eu am zis-o și am s-o zic în continuu că funcția de
secretar astăzi este funcția numărul unu în administrația publică locală.
Este funcționarul care asigură întreaga activitate a primăriei, inclusiv deci
am în vedere a funcționării autorității executive, cer scuze, a aparatului autorității
executive, organizarea ședințelor consiliului, cît și un șir de atribuții.
Dar dacă ne uităm în articolul 39, o să vedem cîte o dată că aceste atribuții
pot fi încă înzecite. Dar aici răspunsul meu este următorul. Noi, în Republica
Moldova, astăzi avem peste 30% sau chiar și mai mult unități administrativteritoriale care au pînă la 1500 de locuitori.
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În aceste unități administrativ-teritoriale, potrivit statelor de personal, sînt
4,5 – 5 persoane. Dintre care primarul, secretarul, contabilul-șef, 0,5 specialiști în
reglementarea proprietății funciare și 0,5 perceptor fiscal. Cui poți să îi atribui
această competență, care este una destul de responsabilă, în afară de primar și
secretar?
Dar primarul, încă o dată zic, este cel care semnează aceste liste și poartă
responsabilitate de ele.
De aceea, eu și am acceptat ca, într-adevăr, propunerea de la Guvern, să nu
vorbim la imperativ că el întocmește, dar, pur și simplu, că el este cel care asigură
întocmirea acestor liste.
Dar aveți perfectă dreptate.
Dacă în statele de personal vor fi 10 – 15 persoane, cum era cîndva, putea să
se găsească un funcționar. Dar așa zic, din lipsă de funcționari, nu poți atribui
această competență perceptorului fiscal sau specialistului în reglementarea
proprietății funciare.
Doamna Liliana Palihovici:
A doua întrebare, domnule Godea.
Domnul Mihai Godea:
Eu vreau să concretizez.
Domnule Deliu,
Primarul este cel care dispune.
Domnul Tudor Deliu:
Da.
Domnul Mihai Godea:
Secretarul consiliului local poate dispune?
Domnul Tudor Deliu:
Secretarul consiliului local nu poate dispune, deoarece el nu este autoritate.
Doar autoritățile publice locale pot decide sau dispune.
Domnul Mihai Godea:
Spuneți-mi, vă rog, un secretar al consiliului local poate dispune crearea unei
comisii sau a unii grup de actualizare a listelor electorale? Pentru că asigură
întocmirea, tocmai aceasta presupune că nu se ocupă, la modul direct funcționarul
respectiv este ajutat de alții, în condițiile în care secretarul nu poate dispune altor
angajați ai primăriei acest lucru.
Deci eu nu insist, lucrurile trebuie clarificate. Și mai este o idee pentru
inițiativă legislativă pentru Codul electoral să ne gîndim împreună, cu acestea cel
puțin 20 de zile. Noi trebuie să eliminăm.
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Domnul Tudor Deliu:
Sînt de acord.
Domnul Mihai Godea:
Avem perioada clară de 3 luni de zile, autoritățile trebuie se respecte această
perioadă.
Dar aici să ne gîndim foarte clar, pentru că, dacă supraîncărcăm sau
suprasolicităm secretarul primăriei, o să o facem în detrimentul calității acestor
liste în care sîntem interesați cu toții.
Domnul Tudor Deliu:
Domnule Godea,
Vreau să vă zic că chiar dimineață am avut o discuție cu domnul președinte
al Comisiei Electorale Centrale Ciocan și i-am pus întrebarea: dat fiind faptul că
noi săptămîna trecută am aprobat în primă lectură Legea care prevede introducerea
de la 1 ianuarie 2014 Registrul alegătorilor, oare această inițiativă nu vine ca, pur
și simplu, să nu aducă nimic în acest sens?
Răspunsul dumnealui a fost în felul următor: nu. Deoarece toate autoritățile
locale au fost conectate la sistemul ce ține de Registrul electronic.
Au fost făcute instruiri ale secretarilor și, prin dispozițiile primarilor,
secretarii au fost abilitați cu dreptul de a avea acces, adică de a perfecta aceste liste
și doar ei au acces și dispun de parola la datele care țin de Comisia Electorală
Centrală. Iată acesta a fost răspunsul.
În ceea ce privește cele 20 de zile, sînt de acord, domnule Godea, fiindcă,
într-adevăr, noi nu putem să facem de 10 ani ordine în listele electorale, dar în 20
de zile nu o să facem nici o dată.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnul deputat Munteanu.
Vă rog.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Deliu,
Nu am vrut să intervin la acest subiect. Noi am clarificat la nivelul Comisiei
administrație publică și dezvoltare regionala toate detaliile pe acest subiect. Dar am
văzut o întrebare și răspunsul dumneavoastră și nu vreau să fie transmise
secretarilor consiliilor semnale pe care ei nu trebuie sau nu merită să le audă.
Întrebarea a fost: ce repercusiuni vor suferi sau vor avea dacă nu vor
respecta aceste prevederi de lege?
Să pornim de la geneză și să recunoaștem că pregătirea și organizarea
alegerilor, de fapt, este o competență…
Domnul Tudor Deliu:
A comisiei.
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Domnul Valeriu Munteanu:
…specifică a Comisiei Electorale Centrale.
Domnul Tudor Deliu:
Absolut.
Domnul Valeriu Munteanu:
În situația în care noi punem în sarcină acest lucru consiliilor, respectiv
secretarului consiliului, este mai degrabă o atribuție delegată, iar în situația … și
legea ne impune să facem acest lucru, cînd avem o atribuție delegată, trebuie să
venim și cu sursa.
Domnul Tudor Deliu:
… sursa financiară.
Domnul Valeriu Munteanu:
… financiară.
Domnul Tudor Deliu:
În conformitate cu…
Domnul Valeriu Munteanu:
De aceea, în lectura a doua, va trebui să clarificăm acest lucru, pentru că nu
putem vorbi că noi punem în sarcina secretarilor, nu le dăm bani, nu le dăm
instrumente, nu le dăm absolut nimic, iar la sfîrșit încă îi mai și admonestăm că nu
au făcut acest lucru.
Eu am fost primar, am avut 3 mii de cetățeni în listele electorale și eu vreau
să vă spun că actualizarea listelor este un proces foarte și foarte complicat.
Oamenii, efectiv, ies în teren, bat la poartă, se uită, văd cine este, cine nu
este și chestia aceasta durează de la cîteva zile la cîteva săptămîni. Și pentru ca să
realizezi pe un astfel de „masștab”, îți trebuie 5, 6 sau 10 oameni și pentru acest
lucru trebuie bani. Banii trebuie să fie prevăzuți undeva, oameni trebuie să fie
salarizați și trebuie să avem condescendență, respect maxim pentru acești oameni.
Eu sînt absolut sigur că, la lectura a doua, se va găsi o formulă care să
împace toată lumea și să fie și legală.
Mulțumesc foarte mult.
Domnul Tudor Deliu:
Da, domnule Munteanu,
Deci am fost și eu primar și am avut nu 3 mii, dar 5 mii de alegători și
cunosc foarte bine ce înseamnă să perfectezi listele electorale.
În ceea ce privește că, între-adevăr, s-ar părea că este o atribuție delegată, iar
în conformitate cu articolul 10 al Legii nr.436 orișice delegare de competență
trebuie să fie consultată cu … autorităților și trebuie să fie acoperită financiar.
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Eu, sincer să vă spun, înainte de a perfecta acest proiect, am avut o întîlnire
cu secretarii consiliilor locale într-o … fiind la Academie, la studii, și le-am pus
această întrebare: zic, cum credeți dumneavoastră?
Răspunsul lor a fost așa: domnule Deliu, noi și așa ne ocupăm cu acest lucru.
Pur și simplu, nu e legiferat și parcă nu e o responsabilitate a noastră.
Dar încă o dată zic, eu tot timpul am zis și am să zic că, totuși, secretarul
este funcționarul care asigură întreaga activitate a primăriei.
Mulțumesc mult.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnul deputat Vremea.
Domnul Igor Vremea:
Mulțumesc.
Domnule raportor,
Eu, în contextul la ceea ce ați spus dumneavoastră cu Registrul electronic.
Mie mi se pare că, pentru lectura a doua, trebuie, totuși, să mai revizuim o dată
proiectul acesta. Fiindcă articolul 22 din Codul electoral pune în sarcina Comisiei
Electorale Centrale ținerea Registrului.
Domnul Tudor Deliu:
Corect.
Domnul Igor Vremea:
Și în baza Registrului, cu Ministerul Tehnologiei Informației, ei au
obligațiunea să conlucreze în vederea stabilirii. E altceva ce era pînă acum, căci
manual se făcea, ei luau lista și verificau, dar de acum încolo mie mi se pare că se
cam pierde actualitatea.
Domnul Tudor Deliu:
Domnule Vremea,
Sînt de acord. Dacă ne uităm atent în articolul 39 din Codul electoral, acolo
era o prevedere care, nu știu de ce, în proiectul privind Registrul electronic nu s-a
revăzut, că, o dată cu intrarea în vigoare, în 2015, dacă nu mă înșel, a Registrului
electronic, articolul 39 dispare. Iată, rămînînd articolul 39 în Codul electoral, eu
v-am spus că am avut o discuție cu domnul Ciocan, care mi-a spus că ei nu vor mai
… pe liste vor perfecta, dar sînt responsabili de actualizarea acestora în baza
Registrului electronic, unde ei au acces și au parola la acesta. Este răspunsul pe
care mi l-a dat dimineață.
Doamna Liliana Palihovici:
Aveți și a doua întrebare? Nu.
Domnul deputat Brega.
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Domnul Gheorghe Brega:
Domnule Deliu,
Nu am fost primar, dar cunosc localități și primării care au cîte 10 mii – 9
mii – 8 mii de alegători și mai mult.
Domnul Tudor Deliu:
700 de mii, da.
Domnul Gheorghe Brega:
700 de mii. Atunci spuneți-mi, vă rog, care are să fie calitatea acestor acte
dacă noi punem tot pe sarcina unui secretar? Totodată, el nu are dreptul de a
dispune de a forma o comisie. Care o să fie calitatea acestor lucruri? Însuși
secretarul nu poate dispune formarea unei comisii, totodată lăsăm pe umerii unei
persoane.
Domnul Tudor Deliu:
Deci eu am să vă răspund, practic, cum se făcea și încă se face și acum. Cînd
nu existau datele electronice, existau cărțile de evidență a locuitorilor, unde în
acest proces erau implicați profesorii de la școală, deci lucrătorii de la grădinițe,
dar aceasta nu poate secretarul să dispună, se făcea printr-o decizie a consiliului
local, unde se crea această comisie și, respectiv, se purcedea la verificarea listelor.
Dar, totuși, cineva trebuie să fie persoana care poartă responsabilitate de ele?
Nu putem noi responsabilitatea să o lăsăm colectivă. Noi colhozuri am avut și știm
ce a fost.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Brega,
A doua întrebare.
Domnul Gheorghe Brega:
Domnule Deliu,
Eu nu v-am întrebat să îmi răspundeți ce a fost, cînd a fost, ce a fost și barba
nu era sură, dar era neagră.
Domnul Tudor Deliu:
Și matale, și eu tot. (Rîde.)
Domnul Gheorghe Brega:
Eu v-am întrebat pe dumneavoastră: ce o să facă un singur secretar? Ce
poate el face? Să ne gîndim. Eu sînt de acord cu dumneavoastră că trebuie, dar
cum?
Domnul Tudor Deliu:
Domnule Brega,
În primul rînd …
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Domnul Gheorghe Brega:
Modalitatea.
Domnul Tudor Deliu:
… secretarul acel care întocmește lucrările de secretariat ține evidența, nu
vreau să spun de toate atribuțiile, are și lista tuturor cetățenilor în variantă
electronică. Secretarul este acel care nu operează, ci îndeplinește lucrările de stare
civilă: naștere, deces, căsătorie ș.a.m.d. Deci el ține întreaga evidență a populației
care a decedat, care s-a născut, care a împlinit 18 ani, care a plecat din sat, care a
venit, el este acel care deține această informație. Acum nu mai sînt cărțile acestea,
îi spunea în limba rusă похозяйственная книга, cărțile de evidență a populației, ci
există … Poftim? Главная încă. Ei, poate la Cantemir era главная, dar la noi nu.
(Rîde.)
Domnule Popa,
Am glumit, da.
Deci, respectiv, acum există baza de date care trebuie reînnoită odată cu
apariția unor modificări și nu trebuie să …
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Munteanu,
Ați avut întrebări.
Vă rog a doua întrebare.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Deliu,
În principiu, noi am clarificat toate detaliile, o să ne fie foarte ușor în lectura
a doua, doar o singură precizare, pentru ca să mai clarificăm un aspect. Dacă tot
am convenit și sînteți de acord că este o atribuție delegată, delegarea atribuțiilor nu
se face către autorități, da, primarul și consiliul nu poate să fie secretarul.
De aceea, probabil, la lectura a doua, vom stabili această delegare
primarului, iar primarul mai departe, sub autoritate, are și instrumente suficiente, el
o să se clarifice acolo cine o să facă chestia aceasta.
Domnul Tudor Deliu:
Vom vedea pentru lectura a doua, domnule deputat. Sînt de acord.
Doamna Liliana Palihovici:
Alte întrebări nu sînt.
Vă mulțumesc, domnule Deliu.
Și invit Comisia administrație publică și dezvoltare regională să prezinte
raportul.
Domnule Țap,
Vă rog.
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Domnul Iurie Țap:
Stimați colegi,
Comisia administrație publică și dezvoltare regională a examinat în ședință
proiectul propus de un grup de deputați, care prevede ajustarea sau, mai bine-zis,
completarea articolului 39 din Legea nr.436. Pe lîngă cele menționate anterior,
pentru a nu le repeta, vin doar să zic că cinci comisii au propus discutarea și
aprobarea proiectului de lege, două comisii nu au luat decizii, Direcția generală
juridică considieră că oportunitatea proiectului ține de Legislativ.
Totodată, și autorul a vorbit despre avizul Guvernului, prin care Guvernul
propune ca proiectul de lege să fie într-o altă formulă. La fel, domnul Deliu a
vorbit despre această formulă și care va suna: a asigura.
Pe lîngă cele expuse anterior, Comisia administrație publică și dezvoltare
regională a constatat că, de fapt, este vorba despre o competență delegată. Or,
articolul 4 din Legea nr.435 privind descentralizarea administrativă nu prevede
competență proprie autorităților locale.
Și, în acest sens, poate anticipînd un pic lucrurile, comisia a propus, de fapt,
în ședința sa și pentru informarea plenului Parlamentului că, pentru lectura a doua,
comisia urmează să creeze un grup de lucru în care vor fi implicați reprezentanți ai
Comisiei Electorale Centrale, comisiilor Parlamentului și, respectiv, CALM, de la
Întreprinderea de Stat „Registru”, pentru a pregăti o variantă pentru lectura a doua.
În avizul său, Congresul autorităților locale, la fel, a menționat faptul că este
vorba despre o competență delegată și care urmează să fie atribuită și acoperită
respectiv, așa cum prevăd legile nr.435 și nr.436.
În linii mari, acesta este raportul comisiei. Vin doar să concretizez că și acele
întrebări care au fost, răspunsurile domnului Deliu este o competență care urmează,
de fapt, să fie revăzută și ea va fi revăzută atunci cînd, începînd cu 1 ianuarie 2015,
vor intra în vigoare noile prevederi ale Codului electoral.
Or, această problemă nu este una proprie autorităților publice locale, este
una ce ține de activitatea Comisiei Electorale Centrale. Și noi cu dumneavoastră
va trebui să revedem mai multe lucruri, pentru că articolul 39, (1), care va intra în
vigoare, în partea sa finală sună: „Regulamentul privind întocmirea, administrarea,
difuzarea și actualizarea listelor electorale se aprobă de Comisia Electorală
Centrală”. Și, în acest context, noi o să fim nevoiți să revenim la legile nr.435,
nr.436, inclusiv la Codul electoral.
În acest context, Comisia administrație publică și dezvoltare regională
propune votarea proiectului de lege în primă lectură.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Țap,
Întrebări pentru comisie nu sînt.
Vă mulțumesc.
Domnul Iurie Țap:
Mulțumesc.
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Doamna Liliana Palihovici:
Stimați colegi,
Propunerea comisiei a fost de a aproba proiectul de Lege cu nr.237 pentru
completarea articolului 39 din Legea privind administrația publică locală în primă
lectură. Cine este pentru rog să voteze.
Cu majoritatea voturilor, proiectul nr.237 a fost votat în primă lectură.
Următorul subiect în ordinea de zi este continuarea examinării subiectului
după sistarea dezbaterilor în ședința de plen din 22 noiembrie 2013 asupra
raportului privind administrarea și întrebuințarea resurselor financiare publice și a
patrimoniului public pe anul 2012, prezentat de Curtea de Conturi.
Ne-am oprit la o informație suplimentară pe care trebuia Comisia economie,
buget și finanțe să o prezinte.
Domnule președinte Ioniță,
Vă rog.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Stimați colegi,
Comisia economie, buget și finanțe, în ședința de miercurea aceasta, a
examinat suplimentar informația oferită de către Curtea de Conturi. Și această
informație succintă a fost prezentată tuturor membrilor Parlamentului.
Vreau doar să menționez că toți deputații care au solicitat informația au
primit-o în formă scrisă. Aici este domnul... Informația cu privire la Academia de
Științe a Moldovei a fost prezentată. Domnul Ion Butmalai a solicitat informația, a
fost furnizată. Doamna Corina Fusu a solicitat informații, i-au fost oferite.
De asemenea, tot ce ține de „Moldelectrica”, „Termocom”, Procuratura
Generală, prin scrisorile... și sînt date de cînd au fost transmise. Toate aceste
informații sînt în Comisia economie, buget și finanțe. Fiecare care dorește poate,
suplimentar, față de deputații care au solicitat-o, să o primească.
Comisia a decis în felul următor. Ca să luăm act de raportul Curții de
Conturi vizavi de subiectele înscrise în raport. Cît privește orișice alte întrebări
formulate în plenul Parlamentului, care nu țin direct de acest raport, dar țin de
anumite activități care sînt în Curtea de Conturi sau proceduri care nu au fost
respectate, comisia consideră că aceste subiecte să fie separate de raportul propriuzis al Curții de Conturi. Și dacă vor fi informații suplimentare, atunci urmează ca
plenul Parlamentului să ia o altă decizie.
De aceea, noi propunem, cu 7 voturi „pro”, am propus să luăm act de
raportul Curții de Conturi și să aprobăm acea hotărîre de Parlament, care este
anexată la raportul Curții de Conturi, dumneavoastră o aveți. Iar toate întrebările
suplimentare ce nu țin direct de acest raport să fie examinate prin procedură
separată.
Doamna Liliana Palihovici:
Așa. Domnule președinte al comisiei,
Avem mai multă lume care are întrebări. Și vom începe cu domnul deputat
Munteanu.
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Domnul Valeriu Munteanu:
Vreau, în primul rînd, să îi mulțumesc doamnei Președinte al ședinței Liliana
Palihovici, pentru că a asigurat accesul în sală a vicepreședintelui Curții de Conturi
Tudor Șoitu, căruia îi era îngrădit accesul. Sper că nu a pus mîna...
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule deputat,
În general, aici ar fi trebuit să fie toți membrii Curții de Conturi.
Domnul Valeriu Munteanu:
Păi, nu. Am vrut să vă laud și în continuare vreau să fac acest lucru, pentru
că ați făcut un lucru bun. Pentru că vreau să citesc din legea, o să uzez doar de legi
de azi înainte, pentru concludență. Legea Curții de Conturi, la articolul 13 alineatul
(2), spune foarte clar: „în cazul absenței președintelui Curții de Conturi, atribuțiile
acestuia sînt exercitate de vicepreședintele Curții de Conturi” și orice alte
improvizații la această temă sînt în plus.
Eu vă mulțumesc încă o dată, doamnă Palihovici. Și eu cred că acelor care se
simt cu musca pe căciulă și nu permiteau accesul vicepreședintelui Curții de
Conturi ar trebui să le pară rău, pentru că încalcă, astfel, legea.
Și acum întrebare către domnul Ioniță.
Domnule Ioniță,
Vă aduceți aminte, sînt vii încă în memoria noastră discuțiile din decembrie,
atunci cînd noi am obiectat neconcludența ori chiar caracterul abuziv sau fraudulos
al acestui raport, argumentînd în felul următor.
La pagina 49 al acestui raport, avem raportul Curții de Conturi privind
Academia de Științe, adoptat în data de 7 octombrie, iar raportul propriu-zis a fost
adoptat pe 3 octombrie. Acest raport, pentru ca să putem să ne mișcăm din loc,
trebuia să fie revotat, refăcut. El nu a fost nici revăzut, nici refăcut și nu s-a
întîmplat absolut nimic. Frauda a rămas în acest raport.
Dacă noi ne permitem, la raportul Curții de Conturi, care, iarăși, făcînd
trimitere la biblie privind acest domeniu, ar trebui să fie o biblie și o oglindă și noi
trecem cu vederea aceste lucruri, nu știu unde în altă parte noi vom putea să
corectăm și să urnim carul din loc în Republica Moldova, ca să fim siguri că este
vorba despre stat de drept și despre alte principii. Dumneavoastră, în decembrie...
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule deputat,
Dumneavoastră abuzați de bunăvoința mea. Ați depășit toate limitele.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Domnule deputat,
Tot ce spuneți dumneavoastră este un subiect care noi, în calitate de
președinte de comisie, am solicitat informația de la Curtea de Conturi, de la
Procuratură, de la Comisia juridică, numiri și imunități, de la Direcția generală
juridică a Parlamentului. Însă pentru ca să nu fie interpretată informația solicitată
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pe marginea subiectului invocat de dumneavoastră, ca motiv de tergiversare a
examinării raportului. Și colegii noștri așa o vedeau. Și știți foarte bine că de cîteva
ori în plen au solicitat examinarea raportului.
Ca să nu fie interpretată această solicitare de informație ca un pretext de
tergiversare, comisia a decis să separăm aceste subiecte în două. Prima, discutăm
astăzi despre raport, ca toată lumea să conștientizăm pe acest subiect. Închidem
pagina, chiar dacă sînt acele informații pe care dumneavoastră le presupuneți.
Cît privește ce s-a întîmplat cu acea pagină 44. Credem că acest subiect
trebuie separat. Și pe măsura în care vom primi informația, plenul Parlamentului,
comisia va întreprinde acțiuni separate.
Iar noi am decis la comisie să separăm aceste două lucruri, ca să nu fie
interpretat că acei care sîntem din Coaliția de guvernare am găsit un pretext ca să
nu examinăm acele carențe care sînt în activitatea unor instituții publice. Și să nu
fie interpretat că noi nu dorim să fie discutat, că sînt probleme, noi le știm și le
discutăm în plenul Parlamentului. Acesta a fost raționamentul comisiei.
Doamna Liliana Palihovici:
A doua întrebare.
Vă rog,
Domnule Munteanu.
Domnul Valeriu Munteanu:
Domnule Ioniță,
Eu vă mulțumesc foarte mult. În principiu, eu cred că, din decembrie pînă
astăzi, era suficient timp să ridicați sau să ridice stenogramele ședinței Curții de
Conturi și să se demonstreze cu prisosință că o ședință a Curții de Conturi privind
Academia de Științe a avut loc după ce a fost aprobat... nu cred că aici trebuie
investigații super sofisticate, audite internaționale sau alte chestii.
Eu respect inclusiv poziția dumneavoastră, care demonstrează, încă o dată,
că ceea ce o să votați astăzi este o fraudă. Și eu nu pot să îmi permit. Eu nu înțeleg
ce trebuie să se întîmple în Republica Moldova ca noi să încercăm să ne lăsăm de
responsabilitatea aceasta de grup, știți, că îl apărăm pe acela că este al nostru, pe
celalalt că e al nostru, dar lucrurile nu merg.
Ce înseamnă le separăm? Chestia era simplă. S-a făcut o fraudă, trebuie
corectată. Cineva trebuie să răspundă, poate trebuie să răspundă cu postul și
mergem mai departe. Eu regret, regret. Și în Republica Moldova cu astfel de
măsuri greu o să se miște lucrurile din loc.
Mulțumesc.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Înțeleg că întrebare nu a fost. De aceea, nu am ce răspunde.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule președinte,
Vă rog, dacă aveți ceva de... Nu?
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Domnul Veaceslav Ioniță:
Nu. El nu a...
Doamna Liliana Palihovici:
Următorul deputat care are întrebări este domnul deputat Brega.
Vă rog, prima întrebare.
Domnul Gheorghe Brega:
Domnule Ioniță,
Deci noi acum, dumneavoastră propuneți să aprobăm raportul discutat în
decembrie ...
Domnul Veaceslav Ioniță:
Nu eu propun, comisia propune.
Domnul Gheorghe Brega:
Comisia propune. Deci raportul discutat în decembrie și recunoscut ca un
raport falsificat. Acum, eu nu înțeleg, dacă este același raport, vă întreb: ce s-a
modificat de atunci și pînă acum? Și nu vă pare că din decembrie și pînă acum era
momentul de făcut un alt raport? Era cazul, se dovedea, în principiu. Curtea de
Conturi putea să facă un alt raport. Care este morivul? Ce s-a schimbat atît de
brusc că atunci era rău, acum e bun.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Domnule deputat,
Noi nu am spus nici atunci că el este rău sau bun. Curtea de Conturi, cînd a
venit în plenul Parlamentului, a venit să informeze plenul Parlamentului asupra
unor carențe, nereguli în activitatea unor instituții publice. Noi, ca deputați, trebuie
să cunoaștem acest lucru.
Însă pe parcursul examinării, s-a depistat că este foarte mult probabil că
înseși procedurile care sînt în interiorul Curții de Conturi, cred, au anumite carențe.
Faptul că noi am văzut că e posibilă o procedură greșită sau alta, noi o putem
acum constata. Însă ce trebuie să se întîmple fie cu persoana de conducere, fie ca să
verificăm procedurile, cine le verifică, am întrebat și Comisia juridică, numiri și
imunități și Direcția generală juridică a Parlamentului. Mai departe nu avem un
răspuns foarte clar la întrebare.
Și, ca dorința noastră de a da răspuns la întrebare să nu fie interpretată ca un
motiv în plus că nu dorim să discutăm acele carențe care sînt în instituțiile publice
și ca opoziția să nu spună că guvernarea se teme de discuția în privința unor
probleme în anumite instituții publice, noi am spus-o foarte clar: să divizăm aceste
două subiecte.
Astăzi discutăm despre Raportul Curții de Conturi, care, inclusiv, e foarte
mult probabil că și el are carențe în aprobare, dar faptul că la Academia de Științe
au fost depistate anumite nereguli și am primit și un raport suplimentar, la
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solicitarea noastră, este … faptul că el, procedura acolo a fost încălcată, nu
înseamnă că noi nu trebuie să știm ce s-a întîmplat acolo.
Faptul că la alte instituții publice ceva se întîmplă, nu înseamnă că noi nu
trebuie să știm ce s-a întîmplat acolo. Și noi propunem să luăm act de Raportul
Curții de Conturi.
Noi propunem ca instituțiile abilitate să acționeze, să vadă ce s-a întreprins
acolo. Cît privește problema pe care dumneavoastră ați invocat-o, trebuie separată,
pentru a o discuta în mod suplimentar.
Sper că aceasta a fost decizia comisiei și majoritatea în comisie au
considerat că aceasta este o cale corectă pentru a depăși cel puțin etapa aceasta
cînd noi discutăm ce se întîmplă în alte instituții publice.
Cît privește ce se întîmplă la Curtea de Conturi, noi trebuie să îl discutăm
separat de ceea ce se întîmplă în alte instituții publice.
Dacă se acceptă astfel de abordare, comisia aceasta propune.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnul Brega.
Domnul Gheorghe Brega:
Domnule Ioniţă,
Să nu despărțim, împărțim. Este Raportul Curții de Conturi.
Raportul Curții de Conturi, la acel moment, în decembrie, a fost recunoscut
ca unul incorect, să nu spun altfel.
Deci noi venim acum totuși cu același raport, pe care atunci l-am socotit
incorect și acum vrem să îl adoptăm, să îl aprobăm.
Stau și mă întreb: ce s-a schimbat? De ce nu o venit Curtea de Conturi pînă
acum, timp de 4 luni de zile, cu un raport nou, căci au avut timp. Trebuia
dumneavoastră să solicitați.
Iarăși ajungeți în ultimele termene și începeți a impune Parlamentul să facă
încălcări în legislație. Deci avea timp Curtea de Conturi, în acel moment, deoarece
a fost respins raportul și pînă la momentul actual să facă alt raport, corect și fără
încălcări de legislație.
De ce noi acum sîntem obligați să îl aprobăm, dacă am recunoscut că el nu
este bun?
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Comisia nu…
Domnul Gheorghe Brega:
Noi trebuie să îl respingem.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Comisia nu a recunoscut.
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Domnul Gheorghe Brega:
Și să vină Curtea de Conturi cu alt raport.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Aceasta este și toată problema, că comisia doar a depistat că, foarte mult
probabil, că este o carență în procedurile Curții de Conturi și acest lucru trebuie să
îl examinăm separat și nu am dorit ca acest subiect să împiedice examinarea a
însuși raportului propriu-zis.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna…
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Comisa nu are o concluzie și o decizie asupra a fost sau nu o carență în
procedura de votare.
Noi am depistat că a fost o problemă. Noi am solicitat informația, însă astăzi
nu sîntem gata să dăm răspuns la această întrebare.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna Postoico.
Doamna Maria Postoico:
Da. Vă mulțumesc, doamnă Preşedinte.
Stimaţi colegi,
Probabil că mai multe fracțiuni parlamentare și debutați au recepționat un
demers din partea unui vicepreședinte al Curții de Conturi, unde, în acest demers,
au fost expuse și aduse învinuiri precum tăinuirea informației, abuz de serviciu de
către Președintele Curții de Conturi.
Întrebarea: în cadrul dezbaterilor în comisie, aceasta s-a confirmat, s-a
constatat sau nu? Ca să cunoaștem și noi, fracțiunile parlamentare, că nu toți
sîntem membri comisiei. De aceea, să dispunem de această informație.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Doamnă deputat,
Vă mulțumesc pentru întrebare.
Deci ceea ce am decis noi în comisie, că noi examinăm astăzi doar raportul,
iar toată informația suplimentară, care este primită în afara raportului, să o
examinăm prin procedură separată.
Comisia, inclusiv membrii dumneavoastră, toată această informație
colectată, dacă vor mai veni careva informații, chiar rugăm să fie transmisă la
comisie, dacă colegii noștri ceva obțin și să fie examinată în procedură separată.
Deoarece noi astăzi vorbim despre Raportul Curții de Conturi și dacă noi
ceea ce spuneți dumneavoastră examinam, ceream mai mult timp, dar noi am dorit
să nu fim învinuiți că tergiversăm examinarea raportului, deoarece avem și alte
subiecte legate de Curtea de Conturi.
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Doamna Liliana Palihovici:
Da. Doamna Postoico,
În continuare.
Doamna Maria Postoico:
Atunci nu pot să înțeleg de ce luăm act: de informațiile …
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Explic.
Doamna Maria Postoico:
…eronate.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Explic.
Doamna Maria Postoico:
… care au fost prezentate sau de ce să luăm act?
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Noi …
Doamnă deputat…
Doamna Maria Postoico:
Dacă nu ați constatat s-a adeverit sau nu.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Noi, în Raportul Curții de Conturi … toată comisia consideră că poate fi luat
act asupra acestui raport.
Comisia consideră că organele abilitate chiar în acest raport se pot autosesiza
și solicităm autosesizarea, iar informația pe care dumneavoastră ne-ați dat-o, pe
care am primit-o și noi în comisie, noi considerăm că este o informație importantă,
care trebuie, cu cea mai mare atenție, să o examinăm.
Deci aceasta nu ține de activitatea unor instituții publice, dar ține de însăși
activitatea Curții de Conturi.
Noi am vorbit și la ședință, cînd a fost sistată activitatea examinării
raportului, noi am vorbit că Parlamentul are obligația și noi trebuie să facem acest
lucru, să comandăm un audit internațional, pentru ca o organizație apolitică,
contractată de către Parlament, să ne răspundă la întrebările: însăși activitatea
Curții de Conturi este conform procedurilor, dacă acolo se respectă aceste
proceduri?
Eu cred că fără acest audit ar fi incorect ca noi să ne expunem asupra
activității Curții de Conturi propriu-zis. (Rumoare în sală.)
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Doamnă deputat,
Deci noi examinăm activitatea, Raportul Curții de Conturi ne spune cum
lucrează alte instituții.
Cît privește cum lucrează însuși Curtea de Conturi, procedura legală.
(Rumoare în sală.)
Doamna Liliana Palihovici:
Domnul…
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Da, doamnă deputat.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule preşedinte,
Între timp, eu vreau să mai adaug ceva, căci la adresa Parlamentului, a venit
și o scrisoare din partea Președintelui Curții de Conturi, cu informație clară despre
nerespectarea obligațiunilor de funcții de unii membri ai Curții.
Deci toată această informație a fost dată și Comisiei juridice, numiri și
imunități, care ar trebui, împreună cu Comisia economie, buget și finanțe, să
convocați o ședință comună și să discutați acest subiect.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna Postoico.
Doamna Maria Postoico:
Deci, în cazul de față, dacă s-a prezentat acest raport și au fost prezentate
unele, cunosc, date neveridice, deci, în acest caz dat cum putem noi să ne bazăm pe
acest raport de activitate a instituțiilor, că dacă au fost atîtea devieri de la legea în
care este concret indicat cum trebuie să activeze.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Vă răspund, doamnă deputat.
Doamna Maria Postoico:
Curtea… Curtea de Conturi.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Doamnă deputat,
Noi ar fi bine să operăm în Parlament și conform procedurii, ca să asigurăm
calitatea investigației ce ține de activitatea Curții de Conturi, nu sînt suficiente
aceste note care sînt. Ele sînt bune.
Dar este strict necesar și legea ne obligă. Printre altele, legea votată de
dumneavoastră, care a fost votată bine, aici trebuie să o spun, are capitol clar că
însăși activitatea Curții de Conturi, ca să nu fie văzută ca o ingerință politică în
97

activitatea lor, ar fi bine ca noi să ne informăm nu în baza unor deputați sau a unor
grupuri parlamentare, dar în baza rezultatului unui audit internațional.
De aceea, este stringent necesar ca Parlamentul să inițieze procedura de
efectuare a auditului activității Curții de Conturi și pe aceasta separat.
Deci aceasta este, doamnă deputat.
De altfel, poate fi văzut ca o răfuială politică, că noi, deputații, dorim să
pedepsim Curtea de Conturi, că uite, ei ne-au arătat …
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule deputat,
Domnule preşedinte al comisiei,
Mai succint, fiindcă lista cu deputații care vor să vă adreseze întrebări este
mare și un pic mai departe de microfon.
Doamna Șupac.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
… trebuie să facem, doamnă vicepreședinte de … președinte. (Rumoare în
sală.)
Doamna Inna Șupac:
Da. Stimate domnule Ioniţă,
Nu știu dacă întrebarea e către dumneavoastră sau către conducerea
Parlamentului.
Eu, în primul rînd, nu înțeleg de ce noi … dacă e continuarea dezbaterilor
apoi ținem minte că atunci cel puțin era în decembrie prezent, prezenți în Sala de
ședințe de la Palatul Republicii toată componența Curții de Conturi, în frunte cu
domnul Serafim Urechean, și astăzi nu sînt prezenți în sală.
Am înțeles că sînt careva activități, dar eu cred că conducerea Parlamentului
și dumneavoastră, ca președinte al comisiei, puteați cumva înainte, prealabil, să
discutați ca să convenim un timp oarecare ca noi cu toții, într-adevăr, să vorbim
despre conținutul inclusiv al raportului Curții de Conturi și raportul … proiectul
de hotărîre respectiv.
De ce ei nu sînt prezenți în sală? Noi vorbim noi între noi.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Ei au fost invitați … Noi din raport am luat, deja l-am dezbătut. Acum urma
comisia, atunci s-a întrerupt, la etapa comisiei, să luăm act și foarte succint, că sînt
mulți cu întrebări, eu propun ca Parlamentul, nu eu, dar comisia propune ca
Parlamentul să ia act de însuși raportul, iar cît privește activitatea Curții, în baza
unui audit internațional, conform legii votate în 2008, și a fost o lege bună, pe care
noi, practic, nu am modificat-o, în 2008 să avem auditul internațional în baza
căruia noi, în cunoștință de cauză, să avem răspuns.
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Doamna Liliana Palihovici:
Doamna Șupac,
A doua întrebare.
Doamna Inna Șupac:
Da. Stimate… o întrebare și precizare.
Stimate domnule Ioniţă,
Eu nu știu dacă cineva ar fi împotriva unui audit internațional asupra
activității Curții de Conturi, dar vreau să vă zic, nu știu dacă sînteți la curent, aici
sînt prezenți membri ai Comitetului Parlamentar de Cooperare „Uniunea
Europeană – Republica Moldova”, a cărui reuniune a avut loc recent, unde noi am
propus, în proiectul textului final al Declarației acestui Comitet, să venim cu un
amendament conform căruia trebuie să fie invitați experți internaționali în domeniu
din mai multe organizații nonguvernamentale din alte țări ale Uniunii Europene,
dar să facă audit nu numai al activității Curții de Conturi, dar să facă audit al
tuturor sumelor granturilor și creditelor care vin în mai multe ministere din
Republica Moldova. Da, bine, noi trebuie să aflăm cu ce se ocupă Curtea de
Conturi, dar trebuie să avem în vedere cu ce se ocupă și alte ministere.
Și, luînd în considerare acest fapt, întrebarea mea este: totuși, în raportul
dumneavoastră, care era discutat în comisia dumneavoastră încă în 19 noiembrie
2013, aici chiar și …
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă deputat,
Ați avut timpul.
Vă rog adresați întrebarea.
Doamna Inna Șupac:
Întrebarea. În Raportul anual 2011 al Curții de Conturi se constată că numai
37% de cerințe și recomandări ale Curții de Conturi au fost executate. Și noi
vorbim acum despre anul 2012, dar cu 2011 ce vom face?
Dumneavoastră, astăzi, doriți să ne spuneți că dumneavoastră ați venit,
astăzi, cu acest proiect de hotărîre numai ca noi, opoziția, să nu avem posibilitatea
să vă criticăm, dar nu este cazul. Noi trebuie să vorbim inclusiv despre problemele
relatate în proiectul de hotărîre al Curții de Conturi, în proiectul raportului.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Doamnă deputat,
Doar vreau să vă informez că anume din considerentul că hotărîrile Curții de
Conturi nu se execută, recent noi am aprobat în Parlament o lege prin care acei
care nu execută hotărîrile Curții de Conturi sînt pedepsiți administrativ.
Vă aduceți aminte că chiar și unii colegi de la dumneavoastră nu doreau, nu
înțelegeau de ce trebuie să votăm această lege. Exact de atîta trebuie să o votăm, ca
acei care nu execută hotărîrea să fie pedepsiți.
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Deci noi, în baza acestei informații că hotărîrile nu se execută, am aprobat o
lege prin care îi vom pedepsi pe acei care nu execută.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă deputat,
Ați avut două întrebări.
Dar precizarea este succintă.
Vă rog, doamnă Șupac.
Doamna Inna Șupac:
Am la mînă, stimate domnule președinte, proiectul de hotărîre în care este
scris, articolul 5: „Procuratura Generală va informa Parlamentul despre rezultatele
examinării materialelor remise de către Curtea de Conturi în termen de șase luni”.
Stimate domnule Ioniță,
Dumneavoastră știți foarte bine că în fiecare joi noi, opoziția, venim cu …
Doamna Liliana Palihovici:
Precizarea este o altă întrebare. Vă rog frumos dacă aveți luare de cuvînt.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Este o hotărîre de Parlament. Sînt sigur că Procuratura va …
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule președinte,
Următorul deputat care are dreptul să adreseze întrebări – domnul Ciobanu.
Domnul Ghenadie Ciobanu:
Vă mulțumesc, doamnă Președinte.
Stimate domnule președinte,
În primul rînd, aș vrea să fac o remarcă. Într-adevăr, a fost un amendament
propus de colegii din PCRM pentru Comitetul la care a făcut referire doamna Inna
Șupac, dar, după toate discuțiile, nu a intrat ca recomandări în acest proiect.
Deoarece s-a dovedit că există multe instrumente în care aceste granturi sînt
verificate.
Acum trec la întrebarea mea. Laitmotivul zilei de astăzi este Biblia. Eu nu vă
voi întreba despre Sfînta Scriptură, în limba română există un cuvînt „bigot”, voi
tălmăci simplu acest cuvînt: persoană dominată de dogmă într-o așa o măsură încît
nu mai face diferență între forma ritualului și conținutul acestuia.
Domnule președinte,
Vreau să vă întreb, totuși, cine a avut interesul ca în Republica Moldova să
nu fie adoptată Legea 2%?
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Bigoții. (Rîsete în sală.)
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Domnul Ghenadie Ciobanu:
Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule deputat Ciobanu,
A doua întrebare, aveți sau nu? Mai aveți o întrebare?
Domnul Ghenadie Ciobanu:
Nu. Mulțumesc.
Doamna Liliana Palihovici:
Următoarea întrebare – domnul deputat Godea.
Domnul Mihai Godea:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
Domnule Ioniță,
Eu am o întrebare. Eu nu sînt împotrivă să examinăm astăzi, să continuăm
audierea sau audierea Raportului Curții de Conturi, pentru că, în mod
regulamentar, trebuia de încheiat atunci.
În baza cărei norme legale dumneavoastră vreți să separați problema
invocată atunci, în noiembrie, sau cînd? Și, dacă noi luăm act de Raportul Curții de
Conturi, nu credeți dumneavoastră că noi luăm act de Raportul Curții de Conturi și,
odată ce noi am dezbătut problema în Parlament, nu mai are rost nici o separare,
nici o examinare suplimentară. Cu atît mai mult că în proiectul de hotărîre care …
dacă ăsta-i, da, eu nu văd nimic referitor la lacunele, erorile problemele semnalate
în raport și Parlamentul va reveni asupra acestor chestiuni.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule deputat,
Vă mulțumesc.
Avem două subiecte distincte. Primul este activitatea instituțiilor publice
verificate de Curtea de Conturi. Eu cred că asupra lor trebuie să luăm act și trebuie
să dăm voie Procuraturii, nu doar să îi dăm voie, dar să o obligăm, în jumătate de
an, să ne informeze ce s-a întîmplat.
Doi. Noi am constatat că în însăși în activitatea Curții de Conturi sînt
carențe. Unicul instrument pentru care noi putem avea un răspuns la această
întrebare, un răspuns legal, care să nu fie tratat ca ingerință politică a Parlamentului
în activitatea Curții de Conturi sau ca o presiune politică, este obligația prin lege,
legea spune că Parlamentul contractează o companie de audit internațională care va
examina activitatea Curții de Conturi.
Din acest motiv am solicitat, în calitate de președinte de comisie, atunci
conducerii Parlamentului să inițieze această procedură. Astăzi, noi putem încă o
dată să o spunem și chiar să votăm acest lucru. Și conducerea Parlamentului are
obligația, prin lege, separat, să inițieze procedura de audit internațional care ne va
da răspuns la întrebarea, pe care toți vrem să îl știm: ce se întîmplă în activitatea
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Curții de Conturi? Și va fi un răspuns care nu va fi tratat ca o ingerință politică.
Aceasta doar am vrut să spun. Și pe noi legea ne obligă să facem acest lucru.
Doamna Liliana Palihovici:
A doua întrebare, domnule Godea.
Domnul Mihai Godea:
Domnule Ioniță,
Eu admir capacitatea dumneavoastră de a arunca neguri în Sala
Parlamentului și în mințile deputaților.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Am discutat doar legea, domnule deputat,
Domnul Mihai Godea:
Un moment. Ceea ce spuneți dumneavoastră despre Procuratura Generală.
Eu citesc în proiectul de hotărîre: Procuratura va informa Parlamentul referitor la
rezultatele examinării materialelor remise de către Curtea de Conturi. Este corect.
Pentru că s-au revoltat colegii și Curtea de Conturi, reprezentanții Curții că nu se ia
în considerare tot ceea ce e în rapoarte.
Întrebarea mea este: dumneavoastră ați semnalat o ilegalitate sau o problemă
în Raportul Curții de Conturi? Ați oprit audierea raportului atunci în calitate de
președinte al comisiei?
În proiectul de hotărîre, pe care îl propuneți plenului Parlamentului, eu nu
văd cum se rezolvă problema aceasta. Dacă în proiectul de hotărîre ar fi: în
problema raportului Academiei de Științe, Parlamentul solicită Procuraturii
Generale sau recomandă Procuraturii Generale să verifice nu știu ce. Eu aș înțelege
că dumneavoastră încercați să depășiți problema aceasta într-un mod onorabil.
Dar așa noi o să audiem raportul, o să îl aprobăm și pînă la anul,
regulamentar, cu aceasta o să se termine.
Mulțumesc.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule deputat,
Eu sînt sigur că în cel mai scurt timp va fi organizat un concurs internațional
cu audit.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamna deputat Fusu.
Doamna Corina Fusu:
În contextul celor audiate aici atît din raportul pe care ni l-a prezentat
președintele comisiei Ioniță, cît și din întrebările puse de către colegii deputați, aș
vrea să adresez o întrebare Curții de Conturi, Președintelui Curții de Conturi, care,
cu părere de rău, astăzi nu este, și atunci vicepreședintele, poate, ar putea să ne
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răspundă la următoarea întrebare: dar care este opinia membrilor Curții de Conturi?
De ce nu au reparat această greșeală de la pagina 49 cu privire la Academia de
Științe, așa încît să veniți în fața Parlamentului cu această eroare, greșeală,
ilegalitate reparată? Ce v-a împiedicat?
Doamna Liliana Palihovici:
Domnule Ioniță.
Doamna Corina Fusu:
Nu, nu, să răspundă Curtea de Conturi.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă deputat,
Eu vreau să vă informez că Secretariatul Parlamentului a fost informat de
către Președintele Curții de Conturi, care nu a putut să fie astăzi prezent în ședința
de plen, că a fost delegată doamna Angela Pascaru, pentru a răspunde la întrebările
Curții de Conturi.
Domnul Valeriu Munteanu: (Nu vorbește la microfon)
Nu este corect, este legea. Nu aveți dreptul. Legea scrie că vicepreședintele
Aceasta e ilegalitate.
Doamna Liliana Palihovici:
Conform legii, toți răspund...
Domnul Valeriu Munteanu (nu vorbește la microfon):
Nu este adevărat.
Doamna Liliana Palihovici:
Și doamna a fost responsabilă, din informația care mi-a fost prezentată mie,
de pregătirea raportului. (Rumoare în sală.)
Domnule deputat,
Eu am să le dau cuvîntul amîndurora.
Vă rog, doamnă Pascaru.
Doamna Angela Pascaru – membru al Curții de Conturi:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
Stimată doamnă...
Doamna Liliana Palihovici:
Microfonul mai aproape, vă rog.
Doamna Angela Pascaru:
Mulțumesc, doamnă Președinte.
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Stimată doamnă deputat,
Urmare a dezbaterilor, care au avut loc în cadrul ședinței Parlamentului, de
către Curtea de Conturi au fost prezentate Comisiei economie, buget și finanțe un
șir de explicații, la care au fost anexate probele corespunzătoare, care nu au
confirmat precum că la adoptarea raportului Curții de Conturi au fost admise
careva falsuri sau au fost admise careva încălcări.
La momentul actual, nu există un standard de audit sau un standard
internațional care să reglementeze forma și conținutul raportului de audit pe care îl
prezintă o instituție supremă de audit Parlamentului țării.
Curtea de Conturi decide independent asupra formei conținutului și acelor
constatări care le include în raportul de audit, prezentat Parlamentului. Aceasta este
o formă liberă, scrisă. Și principalul e să fie indicate acele probleme, acele carențe
și acele nereguli care afectează buna gestiune a banului public.
Doamna Liliana Palihovici:
Alte completări?
Doamna Angela Pascaru:
Cît privește acel material cu privire la rezultatul auditului la Academia de
Științe. Dacă îmi permiteți, eu o să trec în revistă datele și evenimentele care au
avut loc atunci cînd s-a examinat acest material.
Auditul la Academia de Științe a fost inițiat în noiembrie 2012, la solicitarea
unei fracțiuni parlamentare. Auditul respectiv a fost finalizat în luna septembrie. A
fost discutat cu entitatea și era planificat pentru examinare pe data de 1 octombrie.
Materialul era pregătit, era redactat, era discutat cu entitatea. Paralel, se lucra la
elaborarea raportului pentru Parlament.
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă Pascaru,
Vă mulțumesc.
A doua întrebare, dacă ... (Rumoare în sală.)
Domnule Munteanu,
Nu o să îmi spuneți dumneavoastră cui să îi ofer cuvîntul. Răspunsul a fost.
Doamnă Fusu,
Aveți a doua întrebare sau nu aveți?
Domnul Valeriu Munteanu (nu vorbește la microfon):
Doamnă Președinte,
Nu vă supărați. Este Legea Curții de Conturi, articolul...
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă Fusu,
Aveți a doua întrebare?

104

Doamna Corina Fusu:
Da. Eu am a doua întrebare.
Doamna Liliana Palihovici:
Vă rog.
Doamna Corina Fusu:
Dar...
Domnul Valeriu Munteanu (nu vorbește la microfon):
De aceea și trăim prost în țara aceasta, de aceea că voi faceți așa.
Doamna Corina Fusu:
Deci nu am primit un răspuns clar. A fost un fel de scuză că nu ați reușit. De
fapt, avem aici foarte documentat, da, că hotărîrea cu privire la auditul la
Academie a fost adoptată pe 7 octombrie 2013, iar ședința la care ați adoptat sau
ați votat integral raportul a fost în data de 3 octombrie, deci s-a întîrziat... De ce a
fost nevoie să includeți un document fals, care contravine legii?
Doamna Angela Pascaru:
Nu este un document fals. Nu am reușit să expun argumentele pînă la final.
Doamna Corina Fusu:
Nu ați reușit, aceasta nu este explicație, deloc serioasă.
A doua întrebare...
Doamna Liliana Palihovici:
Doamnă deputat,
Dumneavoastră ați avut timp pentru a doua întrebare pînă acum și nu
comentarii pe teme libere. Mai aveți un minut și 12 secunde.
Vă rog.
Doamna Corina Fusu:
... este către domnul președinte de comisie. Deci am înțeles că este un fals.
Acum, Parlamentului i se propune să voteze o hotărîre, împărțită în două. Cîte
procente din raport votăm, 95? Excludem pagina 49. Și dacă vine comisia
internațională, auditul internațional și atestă faptul că da, sînt ilegalități, atunci ce
vom face? Și cine va suporta repercusiunile juridice cu privire la fals?
Domnul Veaceslav Ioniță:
Am fost informați de către Curtea de Conturi că nu există o procedură
internațională și nu există nici o procedură locală care să ne spună cum raportul se
prezintă în plen. Noi, pînă în această clipă, pînă cînd nu vom avea informație
contrară, am luat act de această informație furnizată de Curtea de Conturi.
105

Și pentru a nu fi învinuiți de ingerință politică, considerăm corect să luăm de
bună-credință informația furnizată de Curtea de Conturi, să luăm act de raportul
Curții de Conturi, să comandăm un audit internațional, care să ne răspundă tuturor
despre calitatea activitatea Curții de Conturi.
Dacă nu va fi audit internațional, acțiunile noastre vor fi tratate ca răfuială
politică. De aceea, eu pledez pentru audit internațional în conformitate cu legislația
în vigoare. (Rumoare în sală.) E foarte bună întrebare. Am solicitat în plenul
Parlamentului...
Domnul Igor Corman:
Întrebarea e bună, dar întrebarea trebuie să fie adresată de la microfon,
regulamentar, ca să înțeleagă toată lumea...
Domnul Veaceslav Ioniță:
Vă mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Da? Fiindcă din sală, noi avem acustica bună, dar este important și pentru
stenogramă ca să fie tot. Deci, vă rog, la microfoane.
Acum dumneavoastră două întrebări ați formulat, doamnă Fusu. Da?
Doamna Liliana Palihovici (nu vorbește la microfon):
Doamna Pascaru să completeze răspunsul.
Domnul Igor Corman:
Tot la această întrebare.
Doamnă Pascaru,
Vă rog frumos.
Doamna Angela Pascaru:
Dacă îmi permiteți, îmi continui, totuși, explicația. Deoarece pe data de 1,
cînd a fost examinat raportul de audit al Curții de Conturi, care a fost prezentat în
Parlament, în acest raport era deja inserat textul privind auditul la Academia de
Științe.
Academia de Științe trebuia să fie ascultată pe data de 1 octombrie. Și în
urmarea solicitării domnului Președinte Duca, a fost amînată pentru examinare pe
data de 7. Atît pe data de 1, cînd a fost ședința preliminară, în care s-a examinat
raportul Curții de Conturi, cît și pe data de 3, cînd s-a examinat suplimentar și s-a
aprobat varianta finală, la acea pagină 49, la care faceți trimitere, era inserat textul
privind rezultatele auditului la Academia de Științe.
Acea listă a hotărîrilor, care se anexează la sfîrșitul raportului, ea se
anexează pentru a fi mai ușor, pentru a facilita cititorului să vadă mai ușor unde
este rezultatul complet al auditului respectiv.
Pe parcurs, paralel s-a lucrat la acest material privind concretizarea tuturor
cifrelor, tuturor datelor incluse în raport.
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Mai mult ca atît, pe data de 3, cînd s-a aprobat varianta finală a raportului
de audit, s-a pus în discuție și este și procesul-verbal al ședinței, se includ
rezultatele auditului privind Academia de Științe în raportul integral sau nu se
includ. Și atunci s-a decis, în cazul în care, pe data de 7, vor apărea careva
probleme importante și nu se vor regăsi în acest capitol, acest capitol va fi exclus.
Și fracțiunea parlamentară va fi informată suplimentar.
Pe data de 9, cînd a fost finalizat raportul și a fost prezentat Parlamentului,
deja era aprobată și hotărîrea privind rezultatele auditului la Academia de Științe.
Este o procedură internă a Curții de Conturi și, după cum am mai
menționat, nu este un standard sau o prevedere legală care nu ne-ar permite
efectuarea acestui exercițiu.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Vreau să întreb.
Domnule vicepreședinte Șoitu,
Exact la acest subiect dumneavoastră v-ați anunțat? Vreți să completați
ceva? Da.
Domnule Șoitu,
Vă rog.
Domnul Tudor Șoitu – vicepreședintele Curții de Conturi:
Onorată asistență,
Stimate domnule Președinte,
Stimați domni deputați,
Este onorabilă problema pusă în discuție astăzi referitor la raportul Curții
de Conturi, însă vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, după părerea mea, este
cam prea întîrziată revizuirea respectivă. Iar revizuirea respectivă urmează a fi ...
Domnul Igor Corman:
Domnule vicepreședinte,
Aprecierile le dă Parlamentul. În cazul de față, eu v-am solicitat, dacă, la
subiectul care era discutat, dumneavoastră doriți ceva să completați.
Vă rog frumos, domnule Șoitu.
Domnul Tudor Șoitu:
Este vorba de procedurile ... noi nu putem să examinăm, deoarece dacă se
aprobă raportul respectiv ...
Domnul Igor Corman:
Domnule Șoitu,
Este comisia de profil, este Parlamentul, care decide despre proceduri, se
discută, nu se discută.
Eu v-am întrebat dacă aveți la subiectul clar discutat aici, atunci vă rog să vă
expuneți.
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Domnul Șoitu.
Domnul Tudor Șoitu:
Domnule Preşedinte al Parlamentului,
Eu, ca vicepreședinte al Curții de Conturi, care am fost vizat de mai multe
ori în această problemă și am fost chiar și atacat în judecată de domnul Preşedinte
al Curții de Conturi, am făcut încheiere asupra raportului respectiv și l-am
prezentat tuturor fracţiunilor parlamentare.
Pînă în prezent, vasăzică, eu nu cunosc care e situația și care este concluzia,
dat fiind faptul că atît „Moldelectrica”, „Termocom”-ul, instituții importante, care
nu se regăsesc în raportul de audit, și dacă dumneavoastră vedeți anexele la
raportul prezentat la Curtea de Conturi, Hotărîrea nr.4546 nu își are reflectare în
acest raport, iar raportul Academiei de Științe este un raport falsificat din start.
Eu vă spun încă o dată, Academia de Științe a Republicii Moldova utilizează
anual în jurul de 500 de milioane de lei, iar productul realizat de Academia de
Științe este egal aproximativ cu 50 de milioane.
Se pune întrebarea: pentru ce noi utilizăm atîția bani la Academia de
Științe?
Sînt o sumedenie de probleme, domnule Preşedinte, și de aceea, vasăzică, eu
insist asupra faptului să se treacă la proceduri, dat fiind faptul că acest raport nu a
trecut.
Odată ce el nu a fost bun în noiembrie 2013 și nemodificat în nici un fel, el
nu este bun nici astăzi.
El poate fi bun doar atunci cînd Curtea de Conturi purcede la examinarea,
modificarea tuturor carențelor care se regăsesc în acest raport, iar după aceea
Curtea de Conturi se expune printr-o altă hotărîre, după care Parlamentul poate
reexamina. Aceasta este părerea mea și aceasta este normal.
Eu vă mulțumesc mult.
Domnul Igor Corman:
Domnule preşedinte,
Vă rog, punctul de vedere al comisiei.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Stimaţi colegi,
Toate aceste opinii, care le-a menționat și vicepreședintele, noi le-am primit.
Însă atît timp cît nu avem pe cineva, nu, implicat, cum este domnul vicepreședinte,
o instituție care ne-ar putea informa, noi nu putem lua o decizie aici, că va fi
considerată ingerință politică. Unicul mecanism pe care legea ni-l oferă, este
auditul internațional. Repet a mia oară.
Doar o companie de audit ne va da răspunsul calificat, independent și fără
ingerință politică la toate aceste îngrijorări care au fost formulate în plen.
Dacă noi nu vom comanda acest audit internațional, dar vom începe singuri
să investigăm cazul, va fi tratat ca o ingerință politică și ca o răfuială politică.
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Cu atît mai mult, Coaliția de guvernare are majoritatea în comisia de
investigații și va fi tratat de către opoziție că noi vrem să ne răfuim cu acei care
examinează rapoartele și auditează instituțiile statului.
Ca să nu fie acest lucru, auditul este un organ independent, care nu va
permite ca acei din majoritate să aibă tentația sau dorința de a se răzbuna pe
Curtea de Conturi.
Cred că este un răspuns care satisface toată lumea.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc, domnule preşedinte.
Mai sînt întrebări din partea colegilor.
Primul este domnul Muntean.
Urmează domnul Gagauz.
Domnul Iurie Muntean:
Mulțumesc frumos.
Drept continuare a chestiunii bigoților.
Domnule preşedinte al comisiei,
Dacă noi o să urmăm logica dumneavoastră, atunci, în scurt timp, noi o să
examinăm în Parlament hotărîri ale Parlamentului vizavi de activitățile organelor
subordonate și instituțiilor subordonate în lipsa conducerii acestor instituții.
Și eu cred că, după cazul cu Curtea de Conturi, cînd noi examinăm hotărîrea
pe marginea Raportului Curții de Conturi în lipsa conducerii acesteia, mai departe
o să examinăm și rapoartele Comisiei Naționale pentru Piața Financiară în lipsa
conducerii, Procuraturii, fără conducere, apoi a Guvernului etc., etc., etc.
Acum, dumneavoastră de mai multe ori ați pomenit necesitatea unui așanumit audit internațional drept temei pentru o examinare mai minuțioasă, mai
amplă, mai profundă a activităților Curții de Conturi.
Eu vreau să vă spun că, anul trecut, dacă nu mă înșeală memoria, Curtea de
Conturi a fost supusă unui audit internațional și, dacă nu greșesc, acest audit a fost
efectuat de Agenția OLAF, Agenția Internațională pentru Combaterea Activităților
de Escrocherie Internațională, și în raportul acestei agenții una din concluzii a fost
recomandarea așa-numitei demisii de onoare a conducătorului Curții de Conturi.
Mai mult ca atît, vreau să vă spun că în Raportul Curții de Conturi sînt
tăinuite mai multe chestiuni care au fost descoperite în perioada de referință de
către Curtea de Conturi.
Au fost tăinuite, insist.
Eu doar vreau să atrag atenția plenului Parlamentului asupra unei cifre foarte
simple, care și-a găsit reflecția în raportul comisiei. Deci, conform datelor
prezentate de Curtea de Conturi, nereguli au fost… (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Da, vă rog să finalizați. Două minute s-au scurs. Da.
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Domnul Iurie Muntean:
Nereguli au fost găsite în ceea ce privește gestionarea a circa opt miliarde și
200 milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din bugetul public
național. Jumătate aproape ce discutăm noi aici, fără prezența, în lipsa
președintelui Curții de Conturi.
Noi putem să ajungem la niște absurdități enorme.
Acum, ca exemplu, eu vreau să comunic plenului Parlamentului, Curtea de
Conturi a descoperit, pe lîngă celelalte, că rezervele de stat sînt goale, deșerte.
Adică, în cazul unei calamități naturale sau, să ne ferească Dumnezeu, mai
multe, noi nu o să avem posibilitate să susținem populația afectată ș. a. m. d. și mai
departe, și mai departe.
Propunerea este să amînăm această hotărîre pentru o altă dată, astfel ca să o
examinăm în prezența Președintelui Curții de Conturi, ca să avem posibilitate să îi
punem toate aceste întrebări.
Întrebări sînt foarte multe și aceste întrebări, stimaţi colegi, vizează,
nemijlocit, actuala guvernare, care se face vinovată de alegerea respectivei
conduceri.
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Stimaţi colegi,
Totuși să ne amintim niște lucruri, ce discutăm noi astăzi.
Deci dezbaterile au avut loc la 22 noiembrie anul trecut, ne amintim
dezbateri lungi, cu multe întrebări, sugestii ș. a. m. d.
Deci noi nu am adoptat atunci această hotărîre din motivul pe care îl
cunoașteți și la comisie subiectul a fost discutat. Ei au solicitat informațiile care au
considerat necesar să le solicite și astăzi noi, de fapt, ascultăm raportul comisiei.
Și aceasta nu înseamnă că noi trebuie să invităm in corpore toată Curtea de
Conturi, fiindcă acest lucru s-a întîmplat. Ei au fost invitați, reprezentanții Curții de
Conturi sînt aici.
Deci mai sînt cîteva întrebări din partea deputaților.
Primul este domnul Gagauz.
Va urma domnul Godea. (Rumoare în sală.)
Domnul Miron Gagauz:
Большое спасибо, господин Председатель.
Domnul Igor Corman:
(Rumoare în sală.) Domnul Gagauz.
Atunci domnul Petkov va fi următorul.
Domnul Miron Gagauz:
Спасибо большое, господин Председатель.
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Господин Ионицэ,
Ну, понятно, я понял, что без международного аудита, который будет
проверять государственный аудит, мы не разберемся.
Мы дожились до того, что тот орган, который уполномочен проверять,
как ведется хозяйство в стране, мы ему по сути дела не доверяем, потому что,
если мы приглашаем международный аудит, у нас есть полное основание
предполагать, что по каким-то причинам этот орган не справляется со своими
функциональными обязанностями.
Абсолютно ясно, что этот разговор и этот сор, который выносится из
избы, является результатом отсутствия командного тухло в Счетной палате,
где нет единства и идут какие-то внутренние разборки, какие-то, так сказать,
выяснения обстоятельств, что послужило результатом такого, скажем так,
нездорового разговора, который сегодня имеет место.
Я хотел спросить, мой вопрос вот в чем заключается. Скажите,
пожалуйста, когда мы говорим, что пригласим международный аудит, ну,
во-первых, это стыдно, мы проверяем собственную Счетную палату?
Во-вторых, мы каким-то нормативным документом руководствуемся, и
далее, значит, я хотел бы спросить: если результат международного аудита
будет положительный, что мы будем делать?
И если будет отрицательный, что будем делать?
Какими нормами закона мы будем здесь руководствоваться для того,
чтобы выносить какой-то вердикт на уровне Парламента этому органу?
Спасибо большое.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Mulțumesc mult, domnule deputat.
Această normă a fost aprobată în 2008. Și el a avut loc din cauză că, pe acea
vreme, în 2008, nu 2009 și mai încolo, Curtea de Conturi a început procedura de
reformare. Și a fost recomandarea, așa se întîmplă în toate țările, organul superior
de audit auditează toate instituțiile publice și noi aflăm ce se întîmplă în toate
instituțiile publice. Însă Parlamentul, ca organ superior, trebuie să cunoască însăși
Curtea de Conturi, care este organul de audit național, cum ea însăși procedurile
cum se exercită, dacă nu are erori și carențe în activitatea sa, cum gestionează
bugetul său chiar. Și ca să aflăm răspuns la această întrebare, trebuie să rugăm pe
cineva să verifice însăși Curtea de Conturi.
Și deoarece ea este unicul organ de control în țară, noi nu avem pe cineva în
țară care ar putea să verifice, de aceea în lege, în 2008, a fost scris: însăși Curta de
Conturi va fi controlată de către Parlament nu printr-o comisie din deputați care
sînt implicați politic, dar de un organ apolitic care poate fi o organizație de audit
internațională.
Aceasta nu este nici o rușine, aceasta nu este nici ceva urît, aceasta este o
normă bună. Și după ce vom primi auditul, noi toți … va fi creat în Comisia
economie, buget și finanțe, dacă Parlamentul va decide altfel, într-o comisie
specială vom examina raportul de audit și noi toți împreună vom lua o decizie.
Care va fi decizia îmi este foarte greu să spun. Legea ne obligă să facem acest
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lucru, legea ne obligă să acționăm, iar mai departe noi deja urmează toți împreună
să acționăm. Dar nu este o invenție a mea, este o normă legală introdusă încă în
2008. (Rumoare în sală.)
Domnul Igor Corman:
Domnule Ioniță,
Totuși, pentru precizare, deci în cazul în care se merge pe această idee cu
auditul, deci este doar o sugestie care se discută sau trebuie să fie inclus și în
proiectul de hotărîre?
Domnul Veaceslav Ioniţă (nu vorbește la microfon):
Separat. Aceasta deja dumneavoastră, în calitate de președinte de comisie,
dați la direct termenele de referință și toate lucrurile. Este legea, dar aceasta …
Domnul Igor Corman:
De procedură. Domnul Godea.
Domnul Mihai Godea:
Domnule Președinte,
Vă mulțumesc.
Și am să vă rog să nu mă întrerupeți, că va lua exact 30 de secunde.
Domnul Igor Corman:
Depinde ce doriți să spuneți, domnule Godea.
Vă rog frumos.
Domnul Mihai Godea:
O să fie decent, domnule Președinte, vă asigur. Eu am o adresare către
dumneavoastră și către toți colegii care participă la această dezbatere.
Stimați colegi,
Să dăm de trei ori din urechi, să nu se țină „spaghetele” de ele, să vadă
lumea că nu sîntem proști, ci supuși unei încercări de prostire.
Mulțumesc. (Aplauze.)
Domnul Igor Corman:
Deci, toată lumea, „spaghetele” jos de pe urechi. Acesta a fost mesajul
colegului nostru.
Mai sînt sugestii?
Domnul Petkov.
Următorul – domnul Zagorodnîi.
Domnul Alexandr Petkov:
Mulțumesc, domnule Președinte.
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Domnule președinte Ioniță,
Chiar este salutabilă, nu știu dacă propunerea, dar cred că, totuși, este o
normă legală, da, referitor la audit internațional sau audit extern?
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Sigur este, domnule deputat.
Domnul Alexandr Petkov:
Da.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Sigur.
Domnul Alexandr Petkov:
Și eu aș dori, iată, ca să auzim aici, folosindu-mă de ocazia că este și
vicepreședintele Curții, să auzim de la dînsul, poate de la dumneavoastră, dar de la
dînsul, în primul rînd, vreau să aud, care a fost cauza că acest audit extern nu a fost
efectuat? Și din care cauză a fost făcut audit intern însăși de Curte asupra activității
acesteia?
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Noi, încă o dată repet, audiem acum poziția comisiei. Așa că întrebările, vă
rog, să le adresați președintelui comisiei. Platforma comisiei s-a discutat, domnul
Ioniță cred că e în cunoștință de cauză.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
În privința auditului intern nu cunosc astfel de informație, dacă a fost, eu nu
cunosc, chiar nu cunosc. Mă voi documenta și voi informa plenul Parlamentului.
Cît privește auditul extern rămîne de … aceasta nu este decizia Curții, noi
vom decide și noi îl vom organiza.
Domnul Igor Corman:
A doua întrebare, domnule Petkov.
Domnul Alexandr Petkov:
Domnule Președinte,
Totuși, dacă aici domnul președinte Ioniță nu cunoaște, este
vicepreședintele, lasă să spună, poate el cunoaște. Da, e procedură normală, este,
lasă să ne spună, este vicepreședintele Curții.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Eu, totuși, ca deputat acum, nu ca Președintele ședinței, am și eu dreptul să
îmi expun punctul de vedere, eu cred că are dreptate domnul Godea ceea ce a spus
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cu „spaghetele” de pe urechi. Și noi să nu ne facem morți în popușoi, să înțelegem
ce se întîmplă. Știm noi care este conflictul în cadrul Curții de Conturi și știm noi
care sînt interesele anumitor grupuri parlamentare. (Rumoare în sală.)
Deci eu cînd văd că un reprezentant al Curții de Conturi prezintă o
informație total deplasată de informațiile pe care le prezintă alți reprezentanți ai
Curții de Conturi, atunci eu mă întreb: noi ce dorim să facem acum? (Rumoare în
sală.)
Și atunci, iarăși, ne întoarcem, trebuie cineva independent să analizeze
situația și noi să aflăm care este situația reală, nu? (Rumoare în sală.)
Ei, o confirmare a faptului.
Domnule Șoitu,
Dă rog frumos.
Domnul Tudor Șoitu:
Stimate domnule Președinte al Parlamentului,
Onorați deputați,
Încă o dată vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați oferit ocazia de a mă referi
la probleme. Dați să facem distincție între ceea ce prevede Curtea de Conturi la
capitolul „Efectuarea auditului de către o companie internațională”.
Compania internațională efectuează auditul utilizării banilor la întreținerea
Curții de Conturi, dar nu efectuează … nici o companie internațională nu va intra
în subiectul audierilor efectuate de Curtea de Conturi la instituțiile statului, pe care
le-a făcut Curtea Conturi. Lucrurile acestea trebuie să fie foarte clar distincte.
Eu nu spun părerea unei fracțiuni ori a unui om care este în conflict cu alt
om, eu spun corectitudinea. Unde nu sînt corect, corectați-mă, verificați-mă și chiar
pedepsiți-mă. Dar vreau, odată și odată, să fie claritate în această problemă, auditul
internațional efectuează audite asupra utilizării banilor de către Curtea de Conturi
la întreținere. Punct și de la capăt.
Ceea ce ține de efectuarea auditelor nu verifică nimeni decît poate fi creată o
comisie complexă de la Parlament, să vină să verifice, și nu este nici o ingerință.
Este un lucru tare normal, foarte util, ca să se vadă ce înseamnă „Moldelectrica”
neinclusă în raportul Curții de Conturi cu 160 de milioane bani publici furați,
deschis dosar penal, iar în raportul Curții de Conturi nu este reflectat. Ce înseamnă
„Termocom”-ul, care, practic, este …, avem tarife umflate, toți ne revoltăm, iar
rezultatele „Termocom”-ului nu sînt examinate de Curtea de Conturi. Iată care este
problema. Și multe, multe alte instituții care, practic, se developează de la norma
legală. Aceasta este realitatea …
Domnul Igor Corman:
Încă trei colegi au sugestii. Trebuie să tragem niște concluzii aici, în plenul
Parlamentului.
Domnul Zagorodnîi.
Va urma domnul Candu.
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Domnul Anatolie Zagorodnîi:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Domnule Președinte al Parlamentului,
Cred că noi cu toții asistăm la niște discuții foarte și foarte utile, dar nu
pentru auditul extern, dar cred că pentru Procuratura Generală sau, cel puțin, pentru
Centrul Național Anticorupție care urmează, în urma declarațiilor făcute în această
sală, să vedem cine ne pune acele spaghete pe urechi: reprezentantul comisiei de la
tribună sau acel care stă și reprezintă astăzi Curtea de Conturi. În acest context,
vreau să vin cu o propunere, ca să finalizăm la această etapă toate discuțiile, să
remitem acest raport comisiei, să stea comisia acolo unde stă, iar Procuratura
Generală să se autosesizeze, în acest caz, și să vină să facă o claritate asupra
acestor aspecte de falsificare, ceea ce a răsunat în sala aceasta.
Fiindcă, totuși, au fost expuse de către un demnitar, cum este
vicepreședintele Curții de Conturi sau prim-vicepreședintele, care este numit de
dumneavoastră, stimați colegi din Coaliție, pe care l-ați numit cu atîta ardoare și cu
atîta împuternicire, și cu atîta, cu atîta, cu atîta … iar astăzi trebuie ca noi împreună
cu dumneavoastră să punem urechea la aceea ce spune acest demnitar și să luăm
atitudine față de aceste nereguli care se produc la Curtea de Conturi.
Vă rog această propunere să fie pusă la vot și s-o susțineți. Da, și încheiem
discuția. În caz contrar, dacă veți refuza să puneți la vot sau să votați această
propunere, Fracțiunea PCRM părăsește sala și nu participă la aceste „spaghete”
întinse de Ioniță din Parlament pînă la Curtea de Conturi. (Aplauze.)
Mulțumesc.
Domnul Igor Corman:
Stimate coleg,
S-ar putea noi, prin consens, să votăm proiectul de hotărîre pregătit de
comisie, fiindcă eu, aici, văd, în articolul 5 al acestui proiect de hotărîre, că
Procuratura Generală va informa Parlamentul despre rezultatele examinării
materialelor remise de către Curtea de Conturi.
Domnul Veaceslav Ioniță:
Aceasta este hotărîrea, domnule deputat. Și punctul 3...
Domnul Igor Corman:
Deci aceasta, de fapt, se conține în hotărîre. Și ca noi să solicităm de la
Procuratura Generală acest lucru, trebuie să votăm acest proiect de hotărîre.
Domnule Candu,
Vă rog.
Domnul Andrian Candu:
Stimați colegi,
Nu o să vă dau dreptate, în primul rînd, domnului vicepreședinte al Curții de
Conturi Șoitu, care nu știe că, de fapt, companiile de audit pot face audit la
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proceduri și la foarte multe alte legi și nu numai la administrarea unor bani. Și
astfel de proceduri se numește în limba engleză, dacă cunoașteți (vorbește in limba
engleză), adică sînt nîște auditori limitate a procedurilor. Inclusiv, domnule
Munteanu, dumneavoastră, ca fost viceministru al economiei, ar fi trebuit să știți.
Dar, stimate domnule Ioniță, stimate domnule președinte,
Probabil, ar fi cazul ori în această hotărîre să menționăm, ori să revenim
cumva în plenul Parlamentului, ca să clarificăm cum se face și cine contractează
compania de audit și care e scopul efectiv al auditului. Poate că ar fi cazul ca, aici,
să se regăsească un articol prin care comisia va pregăti și va propune plenului
Parlamentului procedurile și tot ceea ce este legat de realizarea unui audit.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Acestea au fost întrebările. Ne-am clarificat. Dacă dorim să facem claritate,
eu cred că trebuie să votăm un proiect de hotărîre, altfel cum o să invităm
Procuratura Generală și comisiile de profil. Deci toate punctele le vedeți din
proiectul de hotărîre. (Rumoare în sală.)
Deci eu supun votului acest proiect de Hotărîre cu nr.463. Cine este pentru
rog să voteze. (Rumoare în sală.)
Cu votul majorității deputaților, proiectul de Hotărîre nr.463 a fost adoptat.
Acesta a fost ultimul subiect din ordinea de zi.
Stimați colegi,
Declar ședința de astăzi închisă.
Ne revedem săptămîna viitoare.

Ședința s-a încheiat la ora16.03.
Stenograma a fost pregătită spre publicare
în Direcția generală documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.
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