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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii privind modul de restituire a investiţiilor administrate de
participanţii profesionişti care au deţinut licenţe pentru

activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a
Pieţii Financiare, 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se propune o soluţie pentru a finaliza
procesul de restituire a investiţiilor clienţilor ce deţin active în administrarea companiilor
fiduciare. Returnarea activelor este o condiţie obligatorie impusă odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital (prin care s-a iniţiat procesul de
lichidare a genului de activitate profesionistă de administrare fiduciară a investiţiilor) şi nu
poate fi efectuată pînă la sfîrşit din cauza dispariţiei în condiţii necunoscute a informaţiilor din
registrul clienţilor companiilor fiduciare, care pînă în anul 2005 era ţinut de către Registratorul
Independent „Registru Service” SRL.
Proiectul presupune iniţierea procedurii de vînzare a valorilor mobiliare şi părţilor sociale ale
societăţilor comerciale aflate în administrarea fiduciară, la care nu vor fi restabilite datele din
registrul clienţilor. La finalizarea procesului de înstrăinare a patrimoniului, repartizarea
mijloacelor băneşti acumulate între fondatorii de trust se va efectua în coraport cu mărimea
valorilor mobiliare/părţii sociale deţinute în societăţile comerciale a căror pachete au fost
înstrăinate (cu condiţia că listele clienţilor vor fi restabilite).
În caz dacă după un termen de 3 ani din momentul finalizării procedurii de înstrăinare a
activelor, informaţia referitoare la clienţii companiilor nu va putea fi restabilită, mijloacele
băneşti acumulate vor fi trecute în proprietatea statului.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, iniţierea procedurii de vînzare este unica
soluţie pentru a ajuta clienţii să-şi recupereze investiţiile.
Totodată, reieşind din faptul că pe parcursul mai multor ani nu au fost obţinute rezultate
esenţiale pentru a recupera informaţiile pierdute, respectiv, nu este cert faptul că vor fi
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obţinute careva succese în acest sens.
În această situaţie, propunerea autorului nu va soluţiona problema clienţilor, iar finalitatea
acesteia va fi acumularea mijloacelor financiare la bugetul de stat fără a le restitui
investiturilor.
În sensul celor expuse, se recomandă autorului identificarea alternativelor pentru a atinge
scopul scontat (recuperarea investiţiilor clienţilor).

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Ca o finalitate a realizării propunerii autorului ar putea fi acumularea mijloacelor financiare la
bugetul de stat. Însă, în cazul realizării acestei ipoteze, va fi epuizată orice soluţie prin care
cetăţenii ar putea recupera investiţiile administrate de companiile fiduciare.

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

Propunerea autorului reprezintă un remediu pentru recuperarea investiţiilor cetăţenilor.
Totodată, ar putea fi prejudiciate interesele persoanelor care au de suferit din cauza pierderii
informaţiilor din registrul deţinătorului nominal, aceştia fiind puşi în situaţia de a se baza pe o
soluţie care nu le garantează întoarcerea investiţiilor.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele
impuse de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Cu referire la sintagma „după caz” utilizată la art.II alin.(3).

Sintagma „după caz” este ambiguă. La aplicarea actului vor fi create situaţii de incertitudine
cu privire la entitatea competentă de confirmarea preţului iniţial la care vor fi expuse valorile
mobiliare. Astfel, nu este clar în ce situaţii vor interveni entitatea de audit şi comisia de
cenzori.
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Recomandarea: Sintagma „după caz”, în ambele cazuri, necesită a fi revăzută în
vederea concretizării atribuţiilor entităţilor implicate în stabilirea preţului.

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

Art.2 alin.(1) – prin derogare de la prevederile art.147 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012
privind piaţa de capital [...]

Menţionăm că art.147 prevede o serie de măsuri necesare pentru buna implementare a legii
privind piaţa de capital. Respectiv, fiecare alineat se referă la un domeniu specific pieţei de
capital. În acest sens, fără a specifica expres la care alineat se referă autorul, norma va crea
confuzii la aplicare.

Recomandarea: Norma necesită a fi completată după sintagma (art.147) cu sintagma
(alin.12).

Art.II alin.(13) Comisia Naţională a Pieţei Financiare va elabora şi aproba actele
normative care vor asigura executarea prevederilor prezentei legi.

Evidenţiem că scopul proiectului constă în soluţionarea problemelor clienţilor care nu îşi pot
recupera investiţiile de la companiile fiduciare. Respectiv, proiectul propus trebuie să
reprezinte un mecanism clar, cu paşi concreţi ce urmează a fi întreprinşi pentru a atinge
finalitatea scontată.
Totodată, este salutabilă implicarea CNPF în monitorizarea procesului de vînzare şi
repartizare a activelor clienţilor. Însă, considerăm discreţionar competenţa de a stabili ulterior
acte normative de către CNPF. Există riscul stabilirii ulterioare a unor condiţii în care clienţii
nu vor putea recupera investiţiile sau care vor promova interesele unor anumite grupe de
persoane. Un alt aspect ar fi neonorarea atribuţiei CNPF de a elabora actele normative care
ar clarifica procesul de vînzare şi restituire a investiţiilor. În acest caz, proiectul va fi
implementat la nivel declarativ fără a fi întreprinse măsuri concrete.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea aspectelor din proiect la care autorul face
trimitere la actele normative ce urmează a fi aprobate de CNPF (art.II alin.(1); alin .(3) în
ambele cazuri; sintagma „conform criteriilor stabilite de Comisia Naţională a Pieţei
Financiare” de la alin.(4); alin.(13) în întregime), în vederea expunerii în proiectul
propusa a paşilor concreţi ce urmează a fi întreprinşi, inclusiv a atribuţiilor autorităţilor
implicate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.II alin.(3) – preţul iniţial la care vor fi expuse la vînzare valorile mobiliare, va fi cel
puţin egal cu cea mai mare valoare dintre valoarea nominală şi valoarea activelor nete
pe o acţiune, confirmat de entitatea de audit pe baza procedurilor convenite sau după
caz, de comisia de cenzori conform informaţiilor contabile prezentate în situaţiile
financiare anuale precedente prezentate Serviciului Situaţiilor Financiare de pe lîngă
Biroul Naţional de Statistică.[...]
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Norma prevede modul de stabilire a preţului iniţial la care vor fi expuse la vînzare valorile
mobiliare. În acelaşi timp, prin sintagma „pe baza procedurilor convenite” se acordă dreptul
entităţii de audit de a neglija metoda expusă şi de a stabili preţul în baza unor proprii
proceduri.
Respectiv, există riscul stabilirii unor preţuri excesiv de mici cu scopul de a permite unor
anumite persoane procurarea valorilor mobiliare la preţuri avantajoase.

Recomandarea: Considerăm oportun ca mecanismul de stabilire a preţului iniţial să fie
expus expres în norma prenotată fără a admite implicarea ulterioară şi a altor
proceduri.

Art.II alin.(4) – mijloacele băneşti acumulate din vînzarea activelor conform prezentei
legi vor fi plasate la conturi de depozit în băncile comerciale, ce vor oferi cele mai
bune condiţii conform criteriilor stabilite de Comisia Naţională a Pieţei Financiare
şi/sau valori mobiliare de stat.

Norma stabileşte competenţa CNPF de a impune ulterior careva cerinţe pentru selectarea
băncii. Astfel, ar putea fi stabilite cerinţe adaptate la condiţiile unei anumite bănci (cu
reputaţie dubioasă) prin intermediul căreia ar putea fi delapidate mijloacele financiare
obţinute din vînzarea valorilor mobiliare.

Recomandarea: Considerăm oportun stabilirea exhaustivă a cerinţelor faţă de banca
ce urmează a fi selectată.

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

Art.II alin.(11) – mijloacele băneşti care nu vor fi repartizate către fondatorii
administrării fiduciare din motivul imposibilităţii stabilirii deţinătorilor reali pe
parcursul a 3 ani după aprobarea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a
raportului general şi proiectului de repartizare a activelor conform prevederilor
prezentei legi vor trece în proprietatea statului în conformitate cu legislaţia.

Scopul proiectului constă în restituirea investiţiilor clienţilor ce deţin active în administrarea
companiilor fiduciare. Respectiv, finalitatea ar trebui sa fie obţinerea de către clienţi a tuturor
mijloacelor financiare investite. Ca o alternativă în cazul neidentificării clienţilor în decurs de 3
ani, va fi transmiterea mijloacelor financiare în bugetul de stat. Menţionăm că impedimentul
major din cauza căruia nu au fost restituite investiţiile o constituie dispariţia informaţiilor cu
privire la clienţi şi imposibilitatea restabilirii acesteia din mai multe motive.
Problema menţionată există de mai mulţi ani, şi este puţin probabil ca informaţia să fie
restabilită de către companiile fiduciare. Şi totuşi există posibilitatea ca urmare a expirării
perioadei de 3 ani să fie restabilite registrele, însă mijloacele financiare vor fi transferate la
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bugetul de stat. În acest caz, ar fi corect să le fie asigurat dreptul de a-şi obţine investiţiile
efectuate.

Recomandarea: Recomandăm autorului identificarea soluţiilor alternative care ar
permite restituirea investiţiilor clienţilor ce deţin active în administrarea companiilor
fiduciare.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 August 2016

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