
Informaţie succintă despre petiţiile adresate Ministerului Finanţelor şi 

primirea cetăţenilor în audienţă pe perioada anului 2013 

 

 

În conformitate cu  Hotărîrea  Guvernului Republicii Moldova nr.1013 din 12 septembrie 

2007„Pentru aprobarea Planului de masuri privind asigurarea respectării dreptului la petiţionare, 

informaţie şi acces la justiţie”, Ministerul Finanţelor prezintă următoarea informaţie. 

Pe parcursul anului 2013 la Ministerul Finanţelor au fost înregistrate 503 petiţii (cu 43 

petiţii mai mult în comparaţie cu perioada raportată a anului 2012), dintre care 20 au parvenit de 

la Parlamentul Republicii Moldova, 19 – Preşedinţie, 69 - Guvern, 10 - prin poşta electronică, 19 

- readresate dupa competență de la alte ministere, 376 - direct la minister.  

     Din totalul petiţiilor înregistrate - 46 sunt colective.  Adresările colective, de cele mai 

multe ori, vizează efectuarea controalelor. În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 10 petiţii 

anonime, unde sînt semnalate fapte privind folosirea neeficiență a mijloacelor financiare, abuzul 

de putere şi depăşirea atribuţiilor de serviciu. 

 Adresările cetăţenilor reflectă problemele cu care se confruntă societatea noastră: nivelul 

scăzut de trai, indexarea şi restituirea depunerilor băneşti la Banca de Economii a Moldovei, 

cotele mari ale impozitelor si taxelor, problemele salarizării, acordarea ajutoarelor materiale, 

solicitări de majorare asalariilor şi pensiilor, acordarea creditelor preferenţiale etc.  

În 2013, asemeni anilor precedenţi, este mare numărul petiţionarilor care solicita: 

explicaţii privind aspectele fiscale, impozite şi taxe -103, 91 au solicitat executarea titlului 

Activităţi Total 

(2013) 

Petiţii înregistrate 503 

Cetăţeni primiţi în audienţă de către conducerea instituției și subdiviziunile 

subordonate lui 

42 

Petiţii  remise repetat 54 

Petiţii anonime 10 

Petiţii expediate cu depăşirea termenului 50 

Petiţii expediate spre examinare, conform competenţelor altor autorităţi  19 

Petiţii primite spre examinare de la alte autorităţi 108 

Petiţii examinate în cadrul Ministerului Finanţelor 376 

Petiții electronice 10 



executoriu, repararea si achitarea prejudiciului moral (alte probleme din domeniul juridic), 40 de 

cetăţeni au solicitat efectuarea diverselor controale privind corectitudinea calculării salariilor, 

abuzurile în serviciu ale persoanelor cu funcţii de răspundere, irosirea frauduloasă a mijloacelor 

financiare şi a patrimoniului, evaziuni fiscale etc. De regulă, acestea sunt adresări colective sau, 

uneori, anonime. 

 Din totalul petiţiilor - 54 adresări sînt repetate. Majoritatea din cauza nemulţumirii de 

răspunsul ministerului, în special, în cazul neacordării ajutoarelor materiale solicitate, executarea 

titlurilor executorii, indexării depunerilor sau de rezultatul controlului efectuat. Alte cauză este 

ca aceeaşi petiţie este expediată mai multor organe concomitent . 

 În majoritatea cazurilor termenul de examinare a petiţiilor este respectat. Cu toate 

acestea, exista 50 petiţii cu termen expirat, acest fapt explicîndu-se prin complexitatea problemei 

abordate, necesitatea unor verificări pe teren, colaborarea cu diverse organe abilitate, lipsa 

mijloacelor pentru efectuarea achitărilor etc.  

În funcţie de tematică, adresările cetăţenilor vizează următoarele probleme: 

 asistenţă socială       65 

 indexarea şi restituirea depunerilor băneşti   29   

 explicaţii vizavi de aspectele fiscale, 

impozitări, taxe etc.               131   

 solicitarea diverselor controale      40  

 asistenţă juridică       91  

 construcţii, reparaţii, gazificari     19 

 probleme mixte       46   

     Pe parcursul anului 2013 de către conducerea ministerului au fost primite în audienţă 42 

persoane. 

     Toate  petiţiile parvenite la Ministerul Finanţelor  sunt examinate de conducerea 

ministerului, fiind date indicaţii  în vederea executării calitative şi în termene stabilite de 

legislaţia în vigoare  a acestora. 

 

   MINISTRU                                                                                       Anatol ARAPU  

 

 

Ex.: L.Plămădeală  26-25-20 

 


