
Sinteza recomandărilor Centrului Național Anticorupție 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Regulamentului 

cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control  pentru efectuarea decontărilor în 

numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 

 

Nr Recomandarea Opinia Ministerului 

Justiției 

1. Pct.2 din proiectul de hotărâre, textul: „Pentru genurile de 

activitate indicate la pct. 13-13/3, la cererea plătitorului, se 

eliberează bonul de plată şi/sau factura." 

Factori de coruptibilitate şi alte obiecţii: Competenţa de a 

aplica prevederea/luarea deciziei fără criterii clare. 

Norma citată supra prevede eliberarea bonului de plată şi/sau a 

facturii de către avocaţi, notari, executori   judecătoreşti   şi   

mediatori. Însă, examinând norma dată, constatăm caracterul 

discreţionar al acesteia, dat fiind utilizarea în text a sintagmei „la 

cererea plătitorului".  

Codul fiscal al Republicii Moldova, la lit. c) a alin.2) al art.8, 

stipulează expres că „contribuabilul este obligat să ţină evidenţa 

contabilă conform formelor şi modul stabilit de legislaţie, ... să 

efectueze încasările băneşti în numerar ... respectând 

reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de 

activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în 

numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control;"  

Deşi activitatea   avocaţilor,   notarilor, executorilor 

judecătoreşti şi mediatorilor este inclusă în Lista respectivă, 

aceştia nu sunt exoneraţi de obligaţia ţinerii evidenţei contabile. 

Prin redacţia propusă de autor nu poate fi garantată reflectarea 

tuturor sumelor primite de către subiecţii vizaţi, iar în rezultat 

evidenţa contabilă a acestora nu va conţine informaţii complete 

vis-a-vis de veniturile obţinute în baza documentelor contabile. 

Datorită, sintagmei „la cererea plătitorului", subiecţii vizaţi vor 

utiliza/întocmi selectiv bonurile de casă/facturile în vederea 

înregistrării veniturilor obţinute din plăţile clienţilor pentru 

serviciile prestate. Or, necunoaşterea de către plătitor (client) a 

tuturor drepturilor sale va facilita utilizarea neuniformă a bonurilor 

de casă de către subiecţii vizaţi. Bonurile de plată reprezintă 

documente primare care contribuie în mod esenţial la ţinerea 

contabilităţii, iar întocmirea acestor bonuri, conform legislaţiei 

fiscale, este obligatorie. Prin urmare, se deduce riscul omiterii din 

evidenţa contabilă a unor venituri. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din 

textul proiectului sintagma „la cererea plătitorului," în vederea 

respectării obligativităţii întocmirii documentelor contabile 

primare. 

Se acceptă 

 

 

 

 

Ministru                                          Oleg EFRIM 


