Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.19 din 14 februarie 2011

REGULAMENTUL
Consiliului Consultativ al Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat
I. Dispoziţii generale
1. Consiliul Consultativ (în continuare Consiliul) este un organ consultativ şi de
recomandare metodologică al Inspctoratului Fiscal Principal de Stat, fără
personalitate juridică şi se instituie în conformitate cu pct.4 din Regulamentul cu
privire la modul de funcţionare a organelor Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului RM nr.1736 din 31 decembrie 2002 „Cu privire la
reglementarea activităţii organelor Serviciului Fiscal de Stat”, cu modificările şi
completările ulterioare.
2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului
Regulament.
II. Componenţa Consiliului
3. Consiliului este constituit din 11 persoane.
Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, odată cu numirea în funcţie, devine
Preşedintele Consiliului. Vicepreşedinte al Consiliului se numeşte şeful adjunct al
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care îndeplineşte funcţiile şefului în lipsa
acestuia.
Componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul şefului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat.
4. Membrul al Consiliului poate fi orice angajat al Serviciului Fiscal de Stat,
ţinînd cont de nivelul de calificare şi experienţa în lucru, precum şi reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal şi reprezentanţi ai comunităţii de afaceri.
5. În rîndul membrilor Consiliului pot fi incluşi, de asemenea specialişti calificaţi
din instituţiile de cercetări ştiinţifice, de învăţămînt superior, specialitatea cărora se
interferează cu domeniul fiscal.
6. Membrul Consiliului îşi încetează activitatea în cazul retragerii benevole sau la
iniţiativa Preşedintelui Consiliului.
III. Atribuţiile Consiliului
7. Consiliul are următoarele atribuţii:
a) consultarea în problemele de planificare strategică la întocmirea Planului de
activitate a Guvernului, Ministerului Finanţelor şi Serviciului Fiscal de Stat şi/sau în
cele mai importante probleme ce ţin de dezvoltarea Serviciului Fiscal de Stat;
b) acordarea ajutorului consultativ la aplicarea actelor legislative;
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c) oferirea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de legi şi
acte normative aferente administrării fiscale;
d) înaintarea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii
Serviciului Fiscal de Stat;
e) examinarea unor situaţii problematice particulare nereglementate de actele normative
şi/sau legislative, în vederea identificării barierelor existente şi găsirea soluţiilor optime
întru rezolvarea acestora;
f) examinarea rapoartelor conducătorilor organelor fiscale de stat teritoriale şi ale
subdiviziunilor IFPS privind rezultatele activităţii, realizarea planurilor şi programelor
de dezvoltare şi înaintarea propunerilor, recomandărilor pe marginea rezultatelor.
IV. Drepturile membrilor Consiliului
8. Membrii Consiliului au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să primească toate informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;
b) să ofere recomandări şi propuneri în legătură cu subiectele abordate în cadrul
Consiliului;
c) să participe activ la şedinţele Consiliului;
d) să aplice raţionamentul profesional astfel, ca opiniile expuse în cadrul şedinţelor
Consiliului să aibă drept scop perfecţionarea administrării fiscale şi dezvoltarea
Serviciului Fiscal de Stat;
e) să se expună pe marginea fiecărei probleme puse în discuţie la Consiliu. În cazul
în care în procesul luării deciziei pe marginea problemelor puse în discuţie are o opinie
separată decît a majorităţii membrilor, urmează să o expună separat în scris;
f) membrii şi secretarul Consiliului sunt obligaţi să nu dezvăluie informaţiile
confidenţiale şi datele cu caracter personal obţinute în cadrul activităţii respective.
9. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la cererea membrilor
Consiliului.
V. Modul de organizare a activităţii Consiliului
10. Lucrul Consiliului se organizează în baza planurilor anuale şi trimestriale de
activitate.
11. Şedinţele Consiliului se convoacă după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe
lună.
12. La şedinţele Consiliului pot participa, în calitate de invitaţi şi alţi
reprezentanţi, specialişti în domeniu din instituţiile care nu sînt reprezentate în
Consiliului, sau specialişti din S cadrul Serviciului Fiscal de Stat.
13.Organizarea activităţii Consiliului se pune în sarcina secretarului Consiliului
(în continuare – secretar), numit de către preşedinte, din rîndul angajaţilor
Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (fără drept de vot), care îndeplineşte şi
lucrările de secretariat.
14. Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului se stabileşte de către
Preşedintele Consiliulu nu mai tîrziu decît cu 5 zile pînă la data şedinţei.
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15. Secretarul Consiliului, cu 3 zile lucrătoare pînă la data convocării şedinţei,
aduce la cunoştinţa direcţiilor (secţiilor) ordinea de zi, aprobată de către Preşedinte şi
pachetul de documente pe subiectele incluse în ordinea de zi.
16. În termen de 3 zile lucrătoare (în cazul în care nu este prevăzut alt termen) de
la şedinţa Consiliului, direcţiile (secţiile) responsabile pentru prezentarea materialelor
în cadrul şedinţei, ţinînd cont de propunerile şi obiecţiile înaintate, prezintă
secretarului decizia cu vizele membrilor Consiliului şi semnătura Preşedintelui
Consiliului.
17. Secretarul Consiliului, în termen de 2 zile, în baza deciziei, întocmeşte
procesul-verbal şi îl prezintă pentru semnătură Preşedintelui Consiliului.
18. Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 7 persoane
din componenţa Consiliului.
VI. Adoptarea deciziilor
19. Pe marginea fiecărei probleme examinate Consiliul adoptă decizii.
20. Deciziile se consideră adoptate dacă pentru ele au votat majoritatea din
membrii Consiliului, care participă la şedinţă. În caz de egalitate a voturilor, votul
Preşedintelui Consiliului este decisiv.
21.Decizia se semnează de către Preşedintele (vicepreşedintele) Consiliului şi
membrii Consiliului.
VII. Dispoziţii finale
22. Modificările sau completările prezentului Regulament vor fi aprobate prin
Ordinul Ministerului Finanţelor.
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