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proiectelor investiţionale de importanţă naţională

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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este constituirea unei platforme funcţionale, sub egida Prim-Ministrului Republicii
Moldova, care va întruni reprezentanţii mai multor instituţii responsabile de reglementarea
activităţii antreprenoriale/monitorizare/control, ce va eficientiza politica investiţională de stat şi
va contribui la ameliorarea climatului investiţional.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

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
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
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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

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

Pct.4 subpct.4) al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului
pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă majoră (Anexa nr.2 a
proiectului): „4.Funcţiile de bază ale Consiliului sunt: organizarea, în caz de
necesitate, a negocierilor cu investitorii care intenţionează să realizeze proiecte
investiţionale strategice, în cadrul cărora determină eventualii parametri de cooperare
între Guvern şi investitor;”.

Norma propusă atribuie Consiliului prerogativa de aprobare a unor reglementări ce vizează
parametri de cooperare între Guvern şi investitor. Norma propusă este o normă în alb, ori
aceasta atribuie altui subiect dreptul şi competenţa de a elabora, în mod autonom,
reglementări cu caracter normativ, fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice
reglementate.
În cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii) coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi
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direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente cu risc puternic de
coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru
prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea normei cu sintagma: „care vor fi
aprobate în modul corespunzător de către Guvern”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.5 al proiectului hotărîrii de Guvern: „Consiliul, la prima reuniune, va elabora şi va
transmite Guvernului spre aprobare criteriile privind selectarea proiectelor
investiţionale de importanţă naţională”.

Conform prevederilor pct.8 al proiectului Regulamentului: „Şedinţele Consiliului se convoacă
de către preşedintele acesteia la necesitate.”. În condiţiile date, norma stipulată la pct.5 al
proiectului stabileşte precondiţii pentru interpretarea subiectivă a cadrului normativ şi
exercitarea unor atribuţii excesive de către organul în speţă, tergiversarea procesului de
convocare a întrunirii şi aprobarea criteriilor prenotate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea cuvintelor „la prima reuniune” sau
completarea normei cu un termen relevant în decursul căreia Consiliul în mod
obligatoriu urmează a fi întrunit.

Pct.4 subpct.4) al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului
pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă majoră (Anexa nr.2 a
proiectului): „4.Funcţiile de bază a Consiliului sunt: organizarea, în caz de necesitate,
a negocierilor cu investitorii care intenţionează să realizeze proiecte investiţionale
strategice, în cadrul cărora determină eventualii parametri de cooperare între Guvern
şi investitor;”.

Cuvintele „în caz de necesitate” atribuie incertitudine normei per ansamblu, or proiectul nu
stabileşte condiţii/circumstanţe care determină oportunitatea iniţierii negocierilor în speţă.

Recomandarea: În condiţiile date, în vederea excluderii riscului iniţierii arbitrare a
negocierilor, recomandăm substituirea cuvintelor „în caz de necesitate” cu cuvintele
„la solicitare” sau completarea proiectului cu norme ce stipulează criteriile relevante
de determinare a circumstanţelor cînd este oportună iniţierea negocierilor.

Pct.8 al proiectului Regulamentului: „Şedinţele Consiliului se convoacă de către
preşedintele acesteia la necesitate.”.

Utilizarea cuvintelor „la necesitate” în conţinutul normei, atribuie preşedintelui Consiliului
prerogativa de a decide unilateral, în lipsa unor criterii prestabilite şi definite de cadrul
normativ şi a unei periodicităţi de întrunire a membrilor Consiliului.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unei periodicităţi de întrunire a
Consiliului, cît şi obligaţia întrunirii acestuia la solicitarea agenţilor
economici/investitori.

Pct.4 al proiectului hotărîrii de Guvern: „În dependenţă de subiectele puse în discuţie,
la şedinţele Consiliului pot participa şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei
publice, la iniţiativa sau decizia membrilor Consiliului”.
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Redacţia propusă riscă să determine exercitarea unor atribuţii excesive de către Consiliu şi
restricţionarea participării terţilor interesaţi în cadrul şedinţei. 

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea sintagmei „, la iniţiativa sau
decizia membrilor Consiliului” cu sintagma „la solicitarea Consiliului sau din iniţiativa
subiecţilor interesaţi”.

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

Pct.13,16 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru
promovarea proiectelor investiţionale de importanţă majoră (Anexa nr.2 a proiectului):
„13.Agenda şedinţei şi materialelor necesare se aduc la cunoştinţa membrilor
Consiliului de către secretarul acestuia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de şedinţă.
[…] 16. Secretarul Consiliului organizează activitatea consiliului şi îndeplineşte lucrări
de secretariat precum pregătirea materialelor pentru şedinţele Consiliului, întocmirea
proceselor-verbale ale şedinţelor etc., execută dispoziţiile preşedintelui şi/sau a
vicepreşedintelui Consiliului”.

Prevederile sus-citate nu conţin reglementări suficiente în materie de asigurare a
transparentizării şi mediatizării adecvate a activităţii Consiliului.

Recomandarea: În contextul dat, considerăm oportună suplimentarea prevederilor
pct.13 cu prevederi ce vor stabili obligaţia publicării agendei şi materialelor pe pagina
web a Guvernului.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.6 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru
promovarea proiectelor investiţionale de importanţă majoră (Anexa nr.2 a proiectului):
„Componenţa nominală a Consiliului este aprobată de Guvern. Membrii Consiliului
sunt conducători ai autorităţilor administraţiei publice de specialitate ale administraţiei
publice, organelor de drept şi de control, care participă la elaborarea şi promovarea
politicii economice a statului şi controlul asupra acesteia.”

Proiectul nu conţine reglementări pertinente vis-a-vis de numărul total al membrilor cu drept
de vot în cadrul Consiliului. Totodată, conform prevederilor stabilite de către autor, activitatea
Consiliului implică valorificarea dreptului de vot în vederea aprobării deciziilor de către
Consiliu. În contextul dat, există riscul exercitării unor atribuţii excesive, prin delegarea
suplimentară a membrilor în cadrul Consiliului şi formarea unei anumite majorităţi în cadrul
acestuia.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, considerăm inerentă statuarea
numărului total de membri cu drept ce va exclude riscurile prenotate.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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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

16 Martie 2016

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