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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat

"Registrul ajutoarelor de stat"
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Consiliul Concurenţei.

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. Proiectul urmăreşte asigurarea funcţionării Sistemului
informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat”. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează în nota de argumentare că organizarea şi funcţionarea Sistemului
informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” se va realiza din contul şi în limita
mijloacelor financiare ale Consiliului Concurenţei. 

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de utilizare a Registrului
ajutoarelor de stat. Astfel, prevederile proiectului sunt conforme interesului public general. 
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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 Consiliului
Concurenţei, cerinţă impusă 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 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

Pct.12 din proiectul regulamentului: „Atît registratorul cît şi furnizorul datelor în
registru reprezintă un singur utilizator şi anume furnizorul ajutoarelor de stat.
Registratorii registrului, drept excepţie, pot fi reprezentanţii Consiliului Concurenţei ca
urmare a imposibilităţii furnizorilor de ajutor de stat, din motive întemeiate, de a
introduce datele în registru”. 

Atenţionăm că alin.(2) art.46 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale prevede: „Conţinutul
proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc”.
Contrar normei citate, expunerea autorului este confuză şi echivocă. Furnizorul intră în
categoria registratorilor, iar Consiliul Concurenţei se regăseşte deja în calitate de registrator
la pct.6 din proiect. Prin urmare, nu este logică atribuirea calităţii de registrator Consiliului cu
titlu de excepţie. La fel, autorul operează cu sintagma „motive întemeiate”, care este
subiectivă şi poate fi interpretată multiplu. 

Recomandarea: Reformularea punctului analizat întru excluderea confuziilor (exemplu:
Registratorul primar/de bază este furnizorul ajutorului de stat. Consiliul Concurenţei
va introduce datele în Registru în cazurile în care registrul necesită completare
suplimentară, furnizorul este în imposibilitate de a introduce datele etc.). 

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
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

Pct.58 din proiectul regulamentului: „Toţi subiecţii de acces la registru poartă
răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru divulgarea informaţiei, transmiterea
acesteia persoanelor terţe şi pentru utilizarea ei în scopuri ilegale”. 

Autorul face o referinţă generală cu privire la răspunderea prevăzută de legislaţie, nefiind clar
tipul răspunderii care ar putea surveni în cazul încălcării deliberate a prevederilor proiectului
regulamentului. Luînd în considerare că art.74/1 din Codul contravenţional şi art.245/10 din
Codul penal reglementează circumstanţele şi sancţiunile privind nerespectarea colectării
datelor, subliniem oportunitatea specificării tipului de răspundere exact şi concis pentru a
asigura aplicarea forţei coercitive a statului în cazurile de nerespectare a prevederilor legale. 

Recomandarea: Specificarea tipului de răspundere aplicabilă în cazurile de
nerespectare a prevederilor proiectului regulamentului (exemplu: Subiecţii cu acces la
registru poartă răspundere disciplinară, civilă, contravenţională, penală, după caz,
pentru divulgarea informaţiei, transmiterea acesteia persoanelor terţe sau utilizarea
informaţiei în scopuri ilegale). 

9. Alte obiecţii

Pct.53 din proiectul regulamentului: „Păstrarea Registrului este asigurată de
deţinătorul Registrului pînă la adoptarea deciziei despre lichidarea Registrului”. 

Prevederile punctului sus-nominalizat suprapune parţial conţinutul pct.21 din proiect, astfel
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urmează a fi exclus. 

Recomandarea: Excluderea pct.53 din textul proiectului. 

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Martie 2016

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