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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 - Ministerul Economiei,
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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este extinderea aplicabilităţii Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.126-130, art.627) şi impunerea exigenţelor acesteia asupra tuturor
iniţiativelor cu impact asupra businessului, inclusiv a iniţiativelor legislative înaintate de către
deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, autorul intenţionează dezvoltarea unui
mecanism simplificat pentru iniţiativele aferente implementării Acordului de Asociere/DCFTA.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, întrunind exigenţele stabilite de prevederile
art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001. 

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
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individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.2 al proiectului: „Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII
din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50,
art.237), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
2. Articolul 54 se completează la final cu următoarea propoziţie:
Pentru proiectele de acte legislative şi propunerile legislative propuse în vederea
realizării angajamentelor care reies din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, Direcţia juridică a
Secretariatului Parlamentului va prezenta avizul în termen de cel mul 10 zile
lucrătoare”.

Norma precitată, de rînd cu alte amendamente a proiectului (Art.I pct.3,4, Art.III pct.1,2,
Art.IV, Art.VI), utilizează noţiunea de „angajamente care reies din Acordul de Asociere dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană”, care atribuie caracter incert amendamentului
propus.
În acest sens, menţionăm faptul că aprobarea proiectului în redacţia dată, va determina riscul
promovării şi urgentării procedurii de elaborare/avizare/expertizare şi aprobare a proiectelor
de acte normative care nu ţin de agenda curentă a Guvernului de implementare a Acordului
de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
Concomitent remarcăm faptul că implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –
Uniunea Europeană se efectuează în conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiuni
pentru implementarea acestuia (Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului
naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova –
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Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 nr.808 din 07.10.2014).
Totodată, actul normativ în speţă enumeră generic, exhaustiv şi consecutiv intervenţiile
legislative ce urmează a fi efectuate (de exemplu: „Revizuirea cadrului constituţional privind
procedura de numire şi demitere a procurorului general şi stabilirea unor criterii clare,
transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie”; „Elaborarea şi
aprobarea unui proiect de lege în vederea restabilirii garanţiilor de independenţă a Centrului
Naţional Anticorupţie”; „Iniţierea procedurii de completare a Constituţiei Republicii Moldova
cu dispoziţii privind Avocatul Poporului”; „Elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea
şi completarea unor acte legislative, în scopul armonizării legislaţiei naţionale la Directiva
82/891/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1982 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera
(g) din tratat, privind divizarea societăţilor comerciale pe acţiuni, astfel cum a fost modificată
prin Directivele 2007/63/CE şi 2009/109/CE”; etc.). 

Recomandarea: Ţinînd cont de cele sus-menţionate, întru excluderea riscului de
distorsionare nejustificată a procesului de creaţie legislativă, se recomandă autorului
revizuirea sintagmei prenotate şi substituirea acesteia cu sintagma „acţiuni prescrise
în conţinutul Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova – Uniunea Europeană”.

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

Art.I pct.2-4 al proiectului: „Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII
din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50,
art.237), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
2.Articolul 54 se completează la final cu următoarea propoziţie:
„Pentru proiectele de acte legislative şi propunerile legislative propuse în vederea
realizării angajamentelor care reies din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, Direcţia juridică a
Secretariatului Parlamentului va prezenta avizul în termen de cel mul 10 zile
lucrătoare”.
3.Articolul 58 alineatul (1) se completează la final cu următoarea propoziţie: „Pentru
proiectele de alte legislative şi propunerile legislative propuse în vederea realizării
angajamaentelor care reies din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, propunerile vor fi
transmise în termen de cel mult 10 zile lucrătoare”.
Art.III pct.2 al proiectului: „Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art.783), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
2.Articolul 39 alineatul (1) se completează la final cu următoarea propoziţie:
„Proiectele de acte normative în vederea realizării angajamentelor care reies din
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Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ratificat prin
Legea nr.112 din 02.07.2014 se examinează în termen de 10 zile lucrătoare, indiferent
de volumul acestora.”

Amendamentele citate supra restricţionează termenul de expunere a autorităţilor şi altor
subiecţi vis-a-vis de conţinutul iniţiativelor legislative la diferite etape de promovare a
acestora (avizare, consultare publică, expertiza juridică a acestora de către Direcţia Juridică
a Secretariatului Parlamentului).
Suplimentar, coroborînd amendamentele propuse cu cele promovate concomitent de către
autor în cadrul proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea unor Hotărîri ale
Guvernului (vizează completarea Hotărîrii Guvernului nr.977 din 23 august 2006 privind
expertiza anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative şi Hotărîrea Guvernului
nr.808 din 7 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada
2014-2016), menţionăm faptul că autorul propune deasemenea şi restricţionarea
corespunzătoare a termenului de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor în speţă.
În contextul amendamentelor propuse, accentuăm faptul că stabilirea termenului de 10 zile
riscă să distorsioneze procesul de creaţie legislativă, or examinarea proiectelor de acte
normative complexe necesită atît implicarea unor resurse umane mai mari, cît şi o perioadă
de timp corespunzătoare, fapt care asigură aprobarea unor norme coordonate, echilibrate,
clare şi exclude la maxim infiltrarea factorilor de corupţie ce pot determina riscuri de corupţie
în cadrul desfăşurării proceselor reglementate.
Astfel, datorită presiunii termenului restrîns, există riscul examinării necorespunzătoare a
amendamentelor propuse şi aprobării/adoptării unor norme defectuoase, fapt care deşi va
contribui la îndeplinirea formală a angajamentelor asumate potrivit Acordului de Asociere, nu
va asigura sincronizarea mecanismelor reglementate, adoptarea unor politici irealizabile sau
care nu corespund necesităţilor societăţii.
Totodată, accentuăm faptul că riscurile aferente aprobării amendamentelor propuse de către
autor se amplifică în contextul aplicării normelor de tehnică legislativă statuate de cadrul
normativ naţional pertinent, potrivit cărora neprezentarea avizului la iniţiativa legislativă
propusă pentru examinare, prezumă lipsa de obiecţii şi propuneri a subiectului interpelat
(conform art.39 alin.(2) al Legii 317-XV din 18 iulie 2003 Lege privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale: „Dacă în termenul
stabilit la alin.(1) nu s-a obţinut răspunsul autorităţii sau a instituţiei interesate şi nu a fost
solicitată prelungirea termenului de avizare, proiectul de act normativ se consideră avizat fără
obiecţii şi propuneri”).

Recomandarea: Se recomandă autorul revizuirea amendamentului propus şi
excluderea acestuia din conţinutul proiectului înaintat.

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
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Art.I pct.1 al proiectului: „Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII
din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.50,
art.237), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. „La articolul 47 după alineatul (6) se completează cu un nou alineat (6/1) cu
următorul cuprins: „(6/1) Proiectul de act legislativ care reglementează activitatea de
întreprinzător (cu excepţia proiectelor şi iniţiativelor care vizează activitatea de
întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi nebancar) se elaborează în
conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din 20.07.2006. Iniţiativele legislative înaintate de
către deputaţi obligatoriu trebuie să fie însoţite de actul de analiză a impactului de
reglementare întocmit conform metodologiei aprobate de Guvern”.

Norma propusă stabileşte exigenţe de prezentare a iniţiativei care vizează activitatea de
întreprinzător, în lipsa reglementării unui mecanism de control adecvat ce ar asigura
nesupunerea iniţiativei dezbaterilor în lipsa analizei impactului de reglementare, fapt care
subminează relevanţa şi impactul final al amendamentului propus. Totodată, acesta nu
asigură pe deplin realizarea scopului intenţionat de către autor - impunerea exigenţelor Legii
cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din
20.07.2006 iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţii în Parlamentul Republicii
Moldova în virtutea art.73 al Constituţiei Republicii Moldova, or amendamentul nu
reglementează examinarea AIR în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru
Reglementarea Activităţii de Întreprinzător.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea restricţiei de
examinare/dezbatere a iniţiativei legislative nesupuse în mod regulamentar analizei
impactului de reglementare asupra activităţii antreprenoriale.

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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Martie 2016

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