
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Plenului Consiliului Concurenţei cu privire la
aprobarea regulamentului cu privire la Consiliul de experţi pe

lîngă Consiliul Concurenţei
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Consiliul Concurenţei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este hotărîre, ceea ce corespunde
art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice
centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul constă în aprobarea Regulamentului cu privire
la Consiliul de experţi pe lîngă Consiliul Concurenţei. Regulamentul prevede modul de
constituire a Consiliului de experţi, competenţa, drepturile şi obligaţiile membrilor acestuia.
Potrivit autorului, proiectul va contribui la asigurarea implementării Legii concurenţei nr.183
din 11.07.2012 şi a recomandărilor Curţii de Conturi (în urma auditului performanţei adoptat
prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.11 din 31.03.2015).

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea promovării proiectului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu implică cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele Consiliului Concurenţei prin constituirea Consiliului de
experţi în scopul consultării, expertizării şi analizei aspectelor politicilor concurenţiale din
Republica Moldova şi elaborării propunerilor pentru perfecţionarea acestora. Interesele
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promovate în proiect nu sunt în detrimentul interesului public.

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. La momentul examinării, proiectul era
plasat pe pagina web oficială a Consiliului Concurenţei: www.competition.md 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La preambulul hotărîrii proiectului, 

Potrivit Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, regulamentele se emit numai pe baza şi
întru executarea legilor, se indică expres actul normativ superior pe care se întemeiază şi se
aprobă prin ordine, hotărîri sau decizii. Totodată, la art. art.46 alin.(6) lit.b) din Legea
concurenţei nr.183/11.07.2012, este prevăzut că hotărîrile sînt acte cu caracter normativ prin
care se adoptă, se modifică sau se abrogă actele necesare pentru asigurarea organizării şi
activităţii Consiliului Concurenţei şi actele necesare pentru executarea prezentei legi, cum ar
fi cele care vizează: organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Consiliului de experţi de pe lîngă
Consiliul Concurenţei. Astfel, considerăm că utilizarea cuvîntului „transpunere” în preambulul
Hotărîrii este incorectă.

Recomandarea: Propunem autorului să substituie cuvîntul „transpunere” cu cuvîntul
„executare”.

La pct.10 lit.f) din Regulament, „contribuie la implementarea acquis UE în domeniul
concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii.”

Remarcăm că autorul, în norma citată, utilizează o sintagmă neconsacrată legislaţiei
naţionale „implementarea acquis UE”. Astfel, potrivit Legii nr.780 din 27.12.2001 privind
actele legislative, Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi Regulamentului cu privire la
armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1345 din 24.11.2006 se utilizează sintagma „armonizarea legislaţiei cu
legislaţia comunitară”.

Recomandarea: Întru claritatea normei şi utilizării termenilor consacraţi legislaţiei
naţionale, recomandăm reformularea normei, cu sintagma „contribuie la armonizarea
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legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul concurenţei, ajutorului de
stat şi publicităţii.”

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

La pct.7 lit.c) din Regulament, „prin excluderea din componenţa Consiliului de experţi,
în cazul exercitării inadecvate a activităţii de expert în concurenţă.”

Semnalăm că prevederea privind încetarea calităţii de membru al Consiliului de experţi prin
excluderea din componenţa acestuia din motivul exercitării inadecvate a activităţii de expert
în concurenţă este echivocă. Norma nu stabileşte clar şi concret situaţiile de exercitare
inadecvată a activităţii de expert în concurenţă, fapt ce va conferi Plenului Consiliului
Concurenţei să adopte decizii discreţionare privind încetarea calităţii de membru al
Consiliului de experţi.

Recomandarea: Pentru evitarea interpretărilor şi aplicarea discreţionară a deciziei
referitoare la încetarea calităţii de membru al Consiliului de experţi, propunem
autorului să explice sensul şi cazurile „exercitării inadecvate a activităţii de expert în
concurenţă.”

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
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Februarie 2016

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