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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. Scopul proiectului constă în crearea Comitetului
naţional de facilitare a comerţului (în continuare Comitet) care va avea misiunea de
coordonare şi implementare la nivel naţional a prevederilor Acordului de facilitare a
comerţului între instituţiile publice şi sectorul privat. Proiectul este elaborat în vederea
executării Legii nr.218 din 1 iunie 2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia
Mondială a Comerţului şi a art.23.1 din Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech
privind constituirea O.M.C. aprobat prin Legea nr.129 din 09 iunie 2016 pentru acceptarea
Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei
Mondiale a Comerţului.
Deşi scopul real este unul întemeiat, totuşi, lipsa procedurii de selectare a experţilor
independenţi şi a reprezentanţilor sectorului public în cadrul Secretariatului Comitetului şi a
reprezentanţilor grupului de lucru al întreprinzătorilor şi organizaţiilor asociative din cadrul
Comitetului va prejudicia interesul public, prin alegerea şi numirea acestora pe criterii de
interese de grup sau individuale. 

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică temeiul
legal de elaborare a acestuia, însă urmare a evaluării proiectului, au fost identificate unele
riscuri la procedura de organizare a Comitetului naţional de facilitare a comerţului şi la
capitolul privind responsabilităţi pentru nerespectarea prevederilor proiectului, fapt ce vor
duce la prejudicierea interesului public. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Aspectul economico-financiar privind atribuirea cheltuielilor de implementare a proiectului nu
este analizat de către autor în nota informativă, deşi este o condiţie obligatorie prevăzută la
art.37 lit.e) al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. Potrivit pct.49 şi 50 din
proiect, activitatea reprezentanţilor Comitetului şi grupului de lucru este finanţată din contul
alocaţiilor de la bugetul de stat. Prin urmare, constatăm că sunt necesare mijloace financiare
pentru implementarea proiectului.
În acest sens, se propune autorului de a prevedea în nota informativă cuantumul mijloacelor,
întrucît de stabilirea exactă a resurselor financiare depinde implementarea proiectului. În caz
contrar, proiectul nu are acoperire financiară.  

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.
235/20.07.2006.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Comitetului naţional de facilitare a comerţului.
Însă, reieşind din faptul că proiectul nu conţine suficiente reglementări privind transparenţa
activităţii Comitetului, ne referim în special la publicarea raportului de activitate a Comitetului
şi a modului de activitate a secretariatului acestuia, precum şi la procedura de selectare a
experţilor independenţi şi a reprezentanţilor sectorului public în cadrul Secretariatului
Comitetului şi a reprezentanţilor grupului de lucru al întreprinzătorilor şi organizaţiilor
comerciale din cadrul Comitetului, există riscul prejudicierii interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect au fost atestate incompatibilităţi cu standardele internaţionale anticorupţie, şi
anume respectarea transparenţei în procesul decizional a activităţii Comitetului. Astfel,
considerăm că urmează a fi publicată informaţia cu privire la raportul de activitate a
Comitetului. Activitatea Comitetului este de interes sporit faţă de societate, astfel încât acesta
trebuie să asigure transparenţa în procesul decizional pentru a nu submina încrederea
publicului în eficienţa acestui organ.
Reieşind din obiectivele Comitetului care au drept scop facilitarea comerţului extern şi
realizarea Acordului de Facilitare a Comerţului, propunem ca proiectul să fie completat cu
câteva aspecte importante dictate de normele internaţionale.
Astfel, potrivit art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea de
proceduri sau reglementări care să permită publicului obţinerea informaţiei asupra
organizării, funcţionării activităţii, precum şi asupra deciziilor şi actelor juridice care îi privesc,
publicarea informaţiilor. Suntem de părere că proiectul trebuie să fie completat cu prevederi
care ar asigura transparenţa decizională din cadrul Comitetului, prin prisma obiecţiilor
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invocate în raport.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Economiei, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.7 subct.1) lit.c) din proiect sintagma „colectează şi difuzează informaţii şi date
privind cele mai bune practici privind procedurile…”.

Sintagma „difuzează informaţii” nu corespunde terminologiei utilizate de cadrul normativ
primar. Este necesar de utilizat termenii în sens clar şi corespunzător conţinutului prevederii.

Recomandarea: Propunem de substituit sintagma „difuzează informaţii” cu sintagma
„prezintă informaţii”.

La pct.36 din proiect „La propunerea Ministerului Economiei sau Secretariatului în
grupurile de lucru pot fi incluşi reprezentanţi ai întreprinzătorilor şi organizaţiilor
asociative ale acestora privind problemele…”.

Sintagma „organizaţii asociative” nu corespunde terminologiei utilizate de prevederile Codului
civil (art.720 CC). 

Recomandarea: În vederea asigurării uniformizării terminologiei juridice, propunem de
a substitui sintagma „organizaţiilor asociative” cu sintagma „organizaţiilor
comerciale”.

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.1 din proiect - obiecţie de ordin general. 

Proiectul hotărîrii de Guvern nu prevede autoritatea publică centrală pe lîngă care va
funcţiona Comitetul naţional de facilitare a comerţului. Este necesar de stabilit expres în
hotărîre autoritatea publică centrală pe lîngă care va funcţiona Comitetul dat, astfel încît să
fie excluse careva interpretări discreţionare în procesul de implementare a prevederilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa pct.1 al proiectului hotărîrii cu
autoritatea publică centrală în subordinea căreia va funcţiona Comitetul naţional de
facilitare a comerţului.

La pct.15 Capitolul II, Secţiunea 4 din proiect „Şedinţele Comitetului” – obiecţie de
ordin general.

Ca obiecţie de ordin general reţinem că secţiunea dată nu prevede procedura de alegere a
preşedintelui şi a vicepreşedintelui Comitetului. Lipsa reglementărilor date va lăsa la discreţia
membrilor Comitetului de a decide referitor la numirea acestora, ceea ce va prejudicia
interesul public prin netransparenţa alegerii. Considerăm că procedura de numire a
preşedintelui trebuie să fie reglementată expres, pentru a nu admite careva interese de grup
sau individuale.  

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea procedura de numire a
preşedintelui şi a vicepreşedintelui Comitetului.

La pct.29 din proiect „Secretariatul este format din experţi independenţi, reprezentanţi
ai sectorului public şi angajaţi ai autorităţilor publice”.

Includerea experţilor independenţi în Secretariatul Comitetului este confuză şi discreţionară,
deoarece nu este clar stabilit statutul acestora, şi anume dacă experţii sunt din domeniul
comerţului, condiţie obligatorie prevăzută la pct.8 din proiect faţă de membrii Comitetului. În
caz contrar, există riscul ca membrii Comitetului să includă în componenţa Secretariatului
experţi sau reprezentanţi ai autorităţilor publice care nu au atribuţii în domeniul comerţului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea în proiect că atît experţii, cît
reprezentanţii autorităţilor publice trebuie să fie cu atribuţii şi activitate în domeniul
comerţului.

La 29 din proiect „Secretariatul este format din experţi independenţi, reprezentanţi ai
autorităţilor publice.”

Norma dată nu conţine prevederi privind procedura de selectare a experţilor independenţi şi
ai reprezentanţilor sectorului public în cadrul Secretariatului Comitetului. Lipsa normelor date
va duce la prejudicierea interesului public, întrucît experţii vor fi selectaţi pe criterii
netransparente şi la interesul unor grupuri de persoane. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a reglementa procedura de selectare a
experţilor independenţi şi ai reprezentanţilor sectorului public. 

La pct.36 din proiect „Din cadrul grupurilor de lucru fac parte din oficiu reprezentanţii
desemnaţi ai membrilor Comitetului. La propunerea Ministerului Economiei sau
Secretariatului în grupurile de lucru pot fi incluşi reprezentanţi ai întreprinzătorilor şi
organizaţiilor asociative ale acestora privind problemele…”.

Includerea în grupul de lucru a reprezentanţilor întreprinzătorilor şi organizaţiilor asociative

4



este efectuată pe criterii netransparente, înrucît nu este prevăzută procedura de selectare a
acestora. De asemenea, nu este prevăzut dacă aceşti reprezentanţi sunt cu drept de vot în
cadrul grupului de lucru. Pericolul aplicării normei constă în faptul că Ministerul Economiei
sau Secretariatul Comitetului, la propria discreţie, în dependenţă de interes sau scop, vor
include în grupul de lucru reprezentanţii enunţaţi mai sus, ceea ce ar prejudicia interesul
public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea procedura de selectare a
reprezentanţilor întreprinzătorilor şi organizaţiilor asociate ai membrilor Comitetului. 

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 Capitolul V, Secţiunea 1 „Publicarea materialelor".

În capitolul V dat lipsesc norme privind plasarea pe pagina web Ministerului Economiei a
activităţii generale a Comitetului, cum ar fi rapoartele de activitate şi deciziile aceastuia.
Considerăm că aceasta este o informaţie de interes general, întrucît descrie măsurile
realizate de Comitet, priorităţile pentru anul următor şi constrîngerile majore în facilitarea
comerţului şi implementării Acordului de facilitare a Comerţului. Lipsa acestor norme va
prejudicia interesul public, prin accesul limitat la informaţie.

Recomandarea: În vederea asigurării accesului publicului general la informaţia
referitoare la activitatea Comitetului, propunem de completat capitolul dat cu norme
privind transparenţa proceselor decizionale ale Comitetului. 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie de ordin general.

Ca obiecţie de ordin general reţinem că proiectul prenotat nu conţine reglementări cu privire
la responsabilităţi şi restricţii clare atît faţă de membrii Comitetului, cît şi faţă de membrii
secretariatului şi grupului de lucru, şi anume declararea conflictului de interese în luarea
deciziilor, precum şi nedivulgarea informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiunii, care ar putea
prejudicia un interes legal. Lipsa responsabilităţilor clare a persoanelor pentru nerespectarea
cerinţelor invocate mai sus, va duce la promovarea unor interese de grup sau individuale în
detrimentul interesului public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
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responsabilităţile şi restricţiile clare atît faţă de membrii Comitetului, cît şi faţă de
membrii secretariatului şi grupului de lucru, de exemplu:
„În exercitarea mandatului, membrii Comitetului, a Secretariatului a grupului de lucru
şi experţii au obligaţia:
1) să se abţină de la fapte care ar putea discredita Comitetul ori ar putea provoca
îndoieli faţă de obiectivitatea deciziilor acestuia;
2) să nu divulge informaţia obţinută în exerciţiul funcţiunii, care ar putea prejudicia un
interes legal;
3) să se abţină de la orice activitate care ar putea genera conflict de interese;
4) să declare şi să soluţioneze toate conflictele de interese, conform unui model de
declaraţie aprobat în acest sens în cadrul instituţiei. Membrul Comitetului are obligaţia
să informeze imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării, în scris,
preşedintele Comitetului interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia
pe care trebuie să o ia personal sau la luarea căreia trebuie să participe, ori de
acţiunea pe care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor 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

15 Septembrie 2016

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