
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice, Legea

nr.146 din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat,
Legea nr.1134 din 02 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni,

Legea nr.121 din 04 mai 2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr.534 din 13 iulie 1995

cu privire la concesiuni şi Legea nr.179 din 10 iulie 2008 cu
privire la parteneriatul public-privat)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în elaborarea şi stabilirea
pentru persoanele fizice şi juridice rezidente în jurisdicţii ce nu implementează standarde
internaţionale de transparenţă restricţii de participare şi accedere la contractele din
domeniile: achiziţiilor publice, administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, concesiuni,
parteneriatul public-privat.
Potrivit autorului, aceste restricţii vor asigura securitatea financiară a Republicii Moldova,
deoarece domeniile vizate sunt expuse riscului continuu ca resursele publice să fie
transferate în mod fraudulos şi netransparent în jurisdicţiile offshore în afara ţării.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate de autor în nota informativă justifică
promovarea proiectului. Au fost invocate condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei internaţionale în
domeniul transparenţei beneficiarilor efectivi ai tranzacţiilor şi finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări. De asemenea, au fost evidenţiate elementele noi, efectul
social, economic şi financiar al realizării acestora cu argumentarea corespunzătoare.
Proiectul vine să eficientizeze şi să transparentizeze atribuirile directe a contractelor de
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achiziţii publice, contractelor de concesiune şi contractelor de parteneriat public-privat. Astfel,
proiectul va asigura protejarea domeniilor respective prin verificarea componenţei şi originii
subiecţilor implicaţi în tranzacţii, va conduce la consolidarea sistemului financiar şi la
creşterea încrederii publicului larg privitor la gestionarea eficientă şi transparentă a fondurilor
financiare bugetare şi a proprietăţilor publice.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele participanţilor, precum a operatorilor economici la
contractele de achiziţii publice; întreprinderilor în procesul de administrare şi deetatizare a
proprietăţii publice; concesionarilor în contractele de parteneriat public privat prin impunerea
restricţiilor care să prevină participarea subiecţilor care provin din jurisdicţii ce nu
implementează standarde internaţionale de transparenţă. În acest sens, subiecţii pot fi atît
persoane fizice şi juridice, cît şi persoanele juridice beneficiarul efectiv al cărora este rezident
în astfel de jurisdicţii.
Aşadar, proiectul pe de o parte, obligă autorităţile publice să implementeze standarde
internaţionale de transparenţă, iar pe de altă parte, stabileşte restricţii pentru limitarea
participanţilor la atribuirea contractelor sus-menţionate. Considerăm că această limitare este
în interesul public naţional prin prevenirea şi contracararea fenomenului delapidării ca banii
publici şi proprietăţile publice ale Republicii Moldova să ajungă în statele şi centrele offshore
care oferă un refugiu sigur pentru veniturile obţinute din corupţie şi din alte infracţiuni,
contribuind la creşterea criminalităţii şi împiedicînd dezvoltarea proceselor bugetare
transparente şi eficace din ţară.

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 obiecţia expusă 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 examinării, proiectul era
plasat pe pagina web oficială a Parlamentului: www.parlament.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
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juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La ART. I, II, III, IV, V, VI din proiect, sintagma „inclusiv persoanele juridice în
componenţa cărora figurează una sau mai multe persoane din astfel de jurisdicţii” 

Analizînd propunerile de modificare şi completare a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice, Legii nr.146 din 16.06.94 cu privire la întreprinderea de stat, Legii nr.1134
din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, Legii nr.121 din 04.05.2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legii nr.534 din 13.07.1995 cu privire la
concesiuni şi Legii nr.179 din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat stabilim că
proiectul conferă autorităţilor responsabile de implementarea normelor oportunitatea să
aplice prevederile într-un mod discreţionar. În acest sens, ne referim la sintagma „persoanele
juridice în componenţa cărora figurează una sau mai multe persoane din astfel de jurisdicţii”.
Art.3 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
190-XVI din 26.07.2007 redă semnificaţia noţiunii de „beneficiar efectiv” care este persoană
fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei
nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau care deţine direct sau
indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul
de vot al persoanei juridice. Prin urmare, considerăm oportun de a modifica norma prin
prisma legii respective şi de a stabili expres ca „inclusiv persoane juridice beneficiarul efectiv
al cărora este rezident în astfel de jurisdicţii” are restricţii de a participa în calitate de
operatori economici în contractele de achiziţii publice, în calitate de concesionari ca parteneri
privaţi în contracte de parteneriat public etc., fapt ce reprezintă un risc major pentru sistemul
financiar naţional.

Recomandarea: Propunem să fie substituită sintagma „inclusiv persoanele juridice în
componenţa cărora figurează una sau mai multe persoane din astfel de jurisdicţii” cu
sintagma „inclusiv persoane juridice beneficiarul efectiv al cărora este rezident în
astfel de jurisdicţii”.

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
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transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Iunie 2016

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