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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit menţiunilor autorului, necesitatea elaborării
proiectului este generată de prevederile art.10 al Legii nr.179 din 21 iulie 2016 cu privire la
întreprinderile mici şi mijlocii, în scopul consultării opiniei comunităţii de afaceri privind
problemele şi interesele întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare – ÎMM), coordonării
activităţii de susţinere a sectorului şi înaintării recomandărilor pentru îmbunătăţirea mediului
de dezvoltare a acestora.
Astfel, autorul propune aprobarea proiectului hotărârii Guvernului întrucât Consiliul
consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii (în continuare – Consiliu) va constitui o
platformă pentru dezbaterea situaţiei sectorului ÎMM, în cadrul căreia membrii acestuia pot să-
şi exprime punctele de vedere şi propunerile sau pot să-şi manifeste interesul, acordul şi
susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare a
sectorului ÎMM, la nivel naţional, regional şi local.
Din analiza comparativă a proiectului şi notei informative, constatăm că obiectivul proiectului
corespunde declaraţiilor autorului, prin constituirea unui organ consultativ, reprezentat de
sectorul public, privat şi asociativ, investit cu sarcina de analiză a competitivităţii dezvoltării
sectorului ÎMM-urilor, dezvoltarea competenţelor şi spiritului antreprenorial şi înaintarea
recomandărilor de îmbunătăţire a mediului de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii.
Totuşi, prin prisma factorilor de corupţie analizaţi la Capitolul II al prezentului Raport
„Evaluarea în fond a proiectului”, proiectul riscă să nu îşi atingă finalităţile scontate.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ supus expertizei
anticorupţie conţine o argumentare superficială şi insuficientă în susţinerea promovării
proiectului sub aspectul evidenţierii principalelor prevederi, prognozelor social-economice,
materialelor informative şi analitice, precum şi fundamentarea economico-financiară a
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soluţiilor proiectului, contrar cerinţelor prevăzute de art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Nota informativă a proiectului nu include menţiuni privind fundamentarea economico-
financiară şi cheltuielile necesare implementării prevederilor propuse, ceea ce califică
argumentarea acestuia neconformă exigenţelor art.37 din Legea nr.317/2003.
În această ordine de idei, semnalăm că constituirea unei noi entităţi presupune implicaţii
financiare neacoperite prin raţionamente pertinente de către autor. Astfel, recomandăm
autorului revizuirea notei informative în sensul estimării şi prognozării resurselor financiare
indispensabile pentru locaţia desfăşurării activităţii Consiliului, întreţinerii acesteia, precum şi
menţiuni dacă activitatea membrilor va fi remunerată sau nu şi cine va aloca aceste mijloace
financiare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului de act normativ promovează interesele întreprinderilor mici şi mijlocii,
însă această promovare justifică interesul public general, prin intenţia de îmbunătăţire a
mediului de dezvoltare a întreprinderilor şi, respectiv, prin contribuirea acestora la
dezvoltarea economiei naţionale a Republicii Moldova.
Totodată, obiectivul de creare a Consiliului Consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii
corespunde prevederilor Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
pentru anii 2012-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.685 din 13.09.2012.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul este
publicat pe pagina web oficială a Ministerului Economiei corespunzător exigențelor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia
autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la
iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a
instituţiei.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.30 din anexă, potrivit proiectului –
„Procesul-verbal al şedinţei Consiliului, semnat de către preşedintele Consiliului se
expediază de către secretar în adresa membrilor Consiliului în termen de 7 zile
lucrătoare din data ţinerii şedinţei.”

În formula propusă, dispoziţia menţionată deţine un sens echivoc şi interpretabil, fiind
capabilă să afecteze metoda participativă de lucru a membrilor Consiliului.
În acest context, considerăm oportun de precizat că procesele-verbale ale şedinţelor vor fi
semnate de către membrii Consiliului şi aprobate de către preşedintele acestuia.

Recomandarea: Se recomandă substituirea sintagmei „Procesul-verbal al şedinţei
Consiliului, semnat de către preşedintele Consiliului” cu sintagma „Procesul-verbal al
şedinţei Consiliului, semnat de către membrii Consiliului şi aprobat de către
preşedintele Consiliului” şi în continuare după text.
Totodată, propunem autorului instituirea unui mecanism şi a unui termen de păstrare a
proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.23 din anexă, potrivit proiectului –
„Membrii Consiliului pot participa la şedinţele Consiliului fie prin prezenţa fizică, fie
prin intermediul video- ori audio- conferinţei, utilizând mijloace de comunicare precum
telefonia fixă sau mobilă ori alte mijloace şi programe care permit organizarea audio-
şi video- conferinţelor pe Internet. În cazul în care membrul Consiliului nu poate
participa la şedinţă, acesta împuterniceşte, prin procură sau prin mesaj electronic (e-
mail), un alt reprezentant din partea organizaţiei pe care o reprezintă în Consiliu.”

Coroborat cu
Pct.14 din anexă, potrivit proiectului –
„Membrii Consiliului sunt obligaţi:
a) să participe la şedinţele Consiliului […]”

Pct.28 din anexă, potrivit proiectului –
„Votul membrilor Consiliului este nominal deschis.”

Din analiza prevederilor reiterate relevăm o circumstanţă neclară şi iraţională, în ceea ce
priveşte posibilitatea participării la şedinţele Consiliului altor persoane, împuternicite de către
membrii Consiliului.
Prin urmare, pe de o parte, pct.23 prevede, ca variantă alternativă, participarea altor
persoane împuternicite de către membri la şedinţele Consiliului, iar pe de altă parte, pct.14 şi
28 sugerează că doar membrul poate participa şi vota în cadrul şedinţelor Consiliului.
Totodată, luând în consideraţie atribuţiile, drepturile şi obligaţiile membrilor Consiliului, ne
exprimăm rezerva privind echitabilitatea procedurii de participare altor persoane, care nu
deţin calitatea de membru al Consiliului, la şedinţele acestuia, or în acest caz, se prezumă
inclusiv delegarea dreptului de vot al membrului Consiliului, ceea ce ar putea afecta eficienţa
activităţii Consiliului. Mai mult ca atât, pct.23 oferă posibilitatea membrului Consiliului de a
participa la şedinţe de la distanţă.
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Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea din pct.23 a sintagmei „În cazul în
care membrul Consiliului nu poate participa la şedinţă, aceste împuterniceşte, prin
procură sau prin mesaj electronic (e-mail), un alt reprezentant din partea organizaţiei
pe care o reprezintă în Consiliu.”

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.16 lit.d) din anexă, potrivit proiectului –
„Preşedintele Consiliului exercită următoarele funcţii:
[…] d) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.”

Având în vedere esenţa şi domeniul de reglementare a proiectului de act normativ supus
expertizei, în calitate de document primar care prescrie procedura de organizare şi
funcţionare a Consiliului, constatăm că sintagma „exercită alte atribuţii în conformitate cu
prezentul Regulament” dispune, într-o manieră imprecisă şi interpretabilă, atribuţiile
preşedintelui Consiliului, ceea ce ar putea determina extinderea nejustificată a acestora în
afara dispoziţiilor legale.

Recomandarea: Apreciem indispensabil de a stabili, în mod exhaustiv, atribuţiile
preşedintelui Consiliului în conţinutul Regulamentului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.6 din anexă, potrivit proiectului –
„Consiliul este format din preşedinte, vicepreşedinte, membri şi secretar.”

Prin norma sus-menţionată autorul intenţionează să reglementeze componenţa Consiliului,
însă această prescripţie o calificăm a fi una evazivă şi insuficientă, susceptibilă de a
determina competenţe discreţionare Ministerului Economiei la etapa constituirii Consiliului,
fără a impune criterii clare pentru decizia în cauză.
În acest context, suplimentar atribuţiei de a stabili componenţa nominală a membrilor
Consiliului din pct.3 al proiectului hotărârii de Guvern, norma prenotată acordă prerogativa
discreţionară de a decide şi asupra componenţei numerice a Consiliului, conjunctură care
creează riscul unei disfuncţionalităţi instituţionale ale activităţii acestuia.
Mai mult, lipsa unei reglementări exprese a numărului membrilor, poate determina
impedimente la organizarea şi stabilirea deliberativităţii şedinţelor Consiliului, precum şi la
aprobarea deciziilor şi aprecierea rezultatelor votării.

Recomandarea: Stabilirea expresă, în conţinutul Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului consultativ pentru întreprinderile mici şi mijlocii a plafonului
minim al componenţei numerice a membrilor Consiliului.

La pct.8 din anexă, potrivit proiectului –
„Membrii Consiliului sunt reprezentanţi ai sectorului public, privat şi sectorului
asociativ, reprezentaţi în proporţie egală, desemnaţi de conducerea instituţiei de
resort.”

Menţionăm că unul din factorii care condiţionează atribuirea unor competenţe discreţionare
generatoare de riscuri de corupţie este lipsa reglementărilor privind procedurile
administrative, cu prioritate sub aspectul modalităţii de constituire a unor instituţii/entităţi.
În această ordine de idei, atenţionăm asupra caracterului discreţionar şi subiectiv al normei
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precizate, definite de absenţa procedurii administrative de selectare a membrilor Consiliului,
criteriilor de eligibilitate, precum şi cuantificarea proporţiei reprezentativităţii din partea
autorităţilor/instituţiilor, ceea ce, în consecinţă, ar putea crea situaţii favorabile de conflict de
interese, favoritism, corupere.

Recomandarea: Întru excluderea factorilor de risc identificaţi în norma analizată,
recomandăm autorului instituirea unui mecanism viabil de selectare a membrilor
Consiliului, criteriile obligatorii de desemnare, numărul admisibil de reprezentanţi de
la fiecare autoritate/entitate (asigurând proporţionalitatea).
De asemenea, considerăm oportună precizarea modalităţii de accedere în postura de
membru al Consiliului, de exemplu, printr-un acord sau cerere.

La pct.10 din anexă, potrivit proiectului –
„Retragerea calităţii de membru al Consiliului are loc în caz de: […]”

Norma prenotată stabileşte situaţiile în care are loc retragerea calităţii de membru al
Consiliului, însă, în lipsa unei reglementări adecvate a modalităţii de retragere, se creează
riscul unei derogări discreţionare la luarea deciziei în cauză.
Apreciem necesar de a stabili procedeul de retragere a calităţii de membru al Consiliului,
precum şi factorii de decizie în acest sens.

Recomandarea: Propunem substituirea normei sus-citate cu următorul conţinut:
„Retragerea calităţii de membru al Consiliului se constată prin actul administrativ al
preşedintelui Consiliului, în caz de:”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.24 din anexă, potrivit proiectului –
„La şedinţele Consiliului pot participa, cu acordul preşedintelui Consiliului, şi invitaţi
din sectorul public, mediul de afaceri sau societatea civilă, interesaţi de subiectele ce
urmează a fi examinate.”

Apreciem norma sus-expusă a fi discreţionară şi pasibilă de a îngrădi accesul la informaţie a
persoanelor interesate, precum şi limitarea transparenţei asupra activităţii Consiliului, în
condiţiile în care, autorul nu menţionează că şedinţele Consiliului nu sunt publice, însă
specifică în pct.4 că „Consiliul contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor
administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a
reprezentanţilor patronatelor, sindicatelor ai organizaţiilor neguvernamentale şi a
întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de
acte legislative şi normative din domeniu.”
În contextul celor subscrise, în speţă, ţinând cont că preşedintele Consiliului este ministrul
economiei şi doar cu acordul acestuia persoanele interesate ar putea să participe la şedinţele
de lucru, prevederea dată ar putea fi interpretată că un impediment la creşterea gradului de
transparenţă a deciziilor administraţiei publice, contrar principiului declarat de către autor.

Recomandarea: Se recomandă excluderea sintagmei „cu acordul preşedintelui
Consiliului”.
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7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.20 lit.i) din anexă, potrivit proiectului –
„Secretariatul Consiliului are următoarele atribuţii:
[…] i) asigură publicarea pe site-ul Ministerului Economiei a ordinii de zi, a concluziilor
şedinţelor Consiliului, a recomandărilor şi a raportului anual al activităţii Consiliului;”

Deşi autorul face referire în dispoziţia prenotată la raportul anual al activităţii Consiliului,
totuşi, din conţinutul proiectului, nu pot fi identificate norme privind procedura şi termenul de
raportare a rezultatelor activităţii, precum şi autoritatea căreia i se prezintă raportul de
activitate.
Astfel, în lipsa unor astfel de dispoziţii, proiectul nu asigură un mecanism corespunzător de
control al activităţii Consiliului.

Recomandarea: Se recomandă specificarea expresă a modalităţii, termenului de
raportare şi autorităţii căreia i se va prezenta raportul anual de activitate al Consiliului.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.14 din anexă, potrivit proiectului –
„Membrii Consiliului sunt obligaţi:
a) să participe la şedinţele Consiliului;
b) să păstreze caracterul confidenţial al informaţiilor care le-au devenit cunoscute;
c) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal, conform Legii nr.133 din 8
iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
d) să se abţină de la orice activitate care ar putea genera un conflict de interese sau de
la acţiuni incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului. În cazul existenţei
vreunui motiv care poate genera un conflict de interese, membrul Consiliului
informează în acest sens preşedintele Consiliului.”

Prescripţiile menţionate prevăd obligaţii şi restricţii pentru membrii Consiliului, însă nu
instituie sancţiuni pentru încălcarea prevederilor consemnate, cu precădere pentru încălcarea
situaţiei de incompatibilitate cu calitatea de membru. În această ipoteză, se creează riscul ca
normele proiectului să devină inaplicabile.
Totodată, se consideră oportun de precizat că autorul nu detaliază care ar fi acţiunile şi
activităţile incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului, dar şi termenul în care
membrul, care se află în astfel de situaţie este obligat să informeze preşedintele Consiliului.
Subsidiar, sesizăm asupra faptului că autorul nu prognozează probabilitatea de aflare într-o
situaţie incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului a preşedintelui Consiliului şi
persoana/organul pe care ar urma să informeze în acest caz.

Recomandarea: Propunem autorului instituirea unor sancţiuni clare şi proporţionale
pentru încălcarea prevederilor proiectului.
De asemenea, recomandăm de a expune activităţile şi acţiunile incompatibile cu
calitatea de membru al Consiliului, termenul de informare a preşedintelui Consiliului în
acest caz, precum şi stabilirea unui mecanism de constatare a incompatibilităţii
preşedintelui Consiliului cu calitatea de membru.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
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efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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