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14 februarie 2002

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. Prin proiect se propune completarea listei persoanelor
cu funcţii de reprezentare a statului în societăţile economice care vor beneficia de
indemnizaţii lunare în mărime de pînă la trei salarii minime pe ţară.
Persoanele asupra cărora se va răsfrînge proiectul vor fi reprezentanţii statului/unităţii
administrativ-teritoriale în întreprinderile de stat/municipale şi în societăţile comerciale cu
capital public sau public-privat (membrii consiliului de administraţie/consiliului societăţii pe
acţiuni, membrii comisiei de cenzori; reprezentantul statului/unităţii administrativ-teritoriale).

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului temei pentru elaborarea proiectului a servit
recomandările Curţii de Conturi înaintate în urma efectuării controlului activităţii persoanelor
cu funcţii de reprezentare a statului în întreprinderile de stat/municipale şi în societăţile
comerciale cu capital public sau public-privat vizînd chestiunile ce ţin de remunerarea muncii
şi stabilirea mărimii indemnizaţiilor.
Totodată, Curtea de conturi a identificat mai multe probleme cum ar fi:
lipsa unor indicatori de performanţă pentru reprezentanţii statului, membrii consiliilor
societăţilor, în baza cărora să fie evaluată eficienţa activităţii şi efectuată remunerarea
acestora;
neimplementarea unui mecanism de control eficient asupra activităţii persoanelor cu atribuţii
de reprezentare a statului, în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcţiilor delegate
etc.
Astfel, considerăm că propunerea autorului poartă un caracter formal care nu va schimba în
esenţă situaţia actuală cu privire la remunerarea reprezentanţilor statului şi nu va soluţiona
pe deplin problemele din domeniul respectiv.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Realizarea proiectului nu implică cheltuieli financiare publice, deoarece indemnizaţiile
reprezentanţilor statului sunt acordate din contul entităţilor în care persoana îşi exercită
funcţiile de reprezentare.

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

Întrucît amendamentele propuse poartă un caracter formal, iar recomandările Curţii de
Conturi nu au fost respectate, remunerarea reprezentanţilor statului va rămîne în continuare
un domeniu problematic. În lipsa unor mecanisme concrete de control şi evaluare a eficienţei
activităţii reprezentanţilor statului în societăţile economice, există riscul prejudicierii
interesului public prin stabilirea discreţionară, netransparentă şi inechitabilă a indemnizaţiilor
pentru persoanele menţionate. 

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
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul a întrunit 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

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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

În Hotărîrile Curţii de Conturi (nr.45 din 13.09.2012 şi nr.17 din 19.07.2015) au fost
identificate o serie de probleme cum ar fi:
lipsa unor indicatori de performanţă pentru reprezentanţii statului, membrii consiliilor
societăţilor, în baza cărora să fie evaluată eficienţa activităţii şi efectuată remunerarea
acestora;
neimplementarea unui mecanism de control eficient asupra activităţii persoanelor cu atribuţii
de reprezentare a statului, în cazul eschivării sau exercitării neconforme a funcţiilor delegate
etc.
Astfel, autorul urma să prezinte în proiect propuneri pentru soluţionarea celor menţionate.
Redacţia actuală a proiectului nu va schimba în esenţă situaţia cu privire la indemnizaţiile
acordate reprezentanţilor statului. Respectiv, salarizarea persoanelor menţionate va fi
efectuată şi în continuare în mod discreţionar, netransparent şi inechitabil.

Recomandarea: Autorul urmează să revizuiască proiectul în sensul stabilirii unor
mecanisme concrete de control şi evaluare a eficienţei activităţii reprezentanţilor
statului în societăţile economice.

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

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
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inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie
17 Martie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

