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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Consiliului Concurenţei privind aprobarea
Regulamentului privind ajutoarele de stat pentru infrastructurile
sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Consiliul Concurenţei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este hotărîre, ceea ce corespunde
art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice
centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul hotărîrii Consiliului Concurenţei este elaborat
întru executarea art.41 alin.(1) lit.c) şi art.46 alin.(6) lit.g) din Legea concurenţei nr.183 din
11.07.12 şi art.5 alin.(2) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.12. De
asemenea, proiectul prenotat este ajustat la prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 al
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa
internă în aplicarea art.107 şi 108 din tratat. Scopul proiectului constă în asigurarea unei
evaluări eficace a măsurilor de ajutor de stat pentru infrastructurile sportive şi pentru
infrastructurile de agrement multifuncţional. 

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului prenotat
justifică necesitatea aprobării acestuia. Acesta va contribui la crearea premiselor privind
respectarea regulilor de concurenţă.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele Consiliului Concurenţei, însă aceste interese
nu sunt în detrimentul interesului public.
Totodată, reieşind din faptul că în proiect au fost identificate unele deficienţe la procedura de
evaluare a ajutoarelor pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement,
există riscul prejudicierii intereselor beneficiarilor ajutoarelor de stat.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.19 din proiect „Prin derogare de la pct.17 şi 18 din prezentul Regulament, se
consideră că măsurile sub formă de avantaje fiscale au efect stimulativ…”.

Sintagma „avantaje fiscale” nu este conformă terminologiei utilizate în domeniul fiscal. Astfel,
potrivit prevederilor Codului fiscal se reglementează noţiunea de facilităţi fiscale. Prin urmare,
este necesar de utilizat termenii consacraţi în legislaţia naţională.  

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „avantaje fiscale” cu sintagma
„facilităţi fiscale”.

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
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La pct.10 din proiect „în cazul ajutoarelor de exploatare pentru infrastructurile
sportive, Consiliul Concurenţei ia în considerare ca valoarea ajutoarelor să nu
depăşească pierderile din exploatare pe perioada relevantă şi daca acest lucru se
asigură ex ante, pe baza unor estimări rezonabile, sau prin intermediul unui mecanism
de recuperare”.

Sintagma „pe baza unor estimări rezonabile” este ambiguă şi discreţionară, întrucît nu
prevede expres limita valorii aplicată ajutoarelor de exploatare pentru infrastructurile sportive.
În cazul dat, există riscul ca Consiliul Concurenţei la propria discreţie să aplice norma în
cauză, ceea ce ar prejudicia interesele beneficiarilor ajutoarelor de stat.
De asemenea, nu este clar ce presupune „mecanismul de recuperare” în cazul ajutoarelor de
exploatare pentru infrastructurile sportive. Atît prevederile Legii concurenţei nr.183 din
11.07.12, cît şi ale Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.12 nu reglementează un
astfel de mecanism. Pericolul aplicării normelor în cauză constă în faptul că Consiliul
Concurenţei la propria latitudine va stabili mecanismul de recuperare, ceea ce ar prejudicia
interesele beneficiarilor de ajutoare de stat.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres limita „estimărilor
rezonabile” în cazul ajutoarelor de exploatare pentru infrastructurile sportive şi
reglementări procedurale privind mecanismul de recuperare.

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
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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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