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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Finanţelor.

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 eficientizarea activităţii Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară întru
prevenirea şi reglementarea crizelor bancare. În acest sens, autorul propune excluderea din
componenţa nominală a Comitetului a membrilor afiliaţi politic (Prim-ministru, secretarul
general al Guvernului, preşedintele Comisiei economie, buget şi finanţe din cadrul
Parlamentului Republicii Moldova).

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 lit.a)-b) al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. Totodată,
argumentele expuse de către autor ce vizează reformatarea CNSF în baza modelelor
aplicate în diferite state europene sunt superficiale şi nu asigură forţa probantă relevantă
iniţiativei. În acest context, ţinînd cont de prevederile art.37 lit.c)-d) al Legii privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
nr.317-XV din 18 iulie 2003, se impune necesitatea revizuirii spectrului de argumente expus
întru justificarea aspectelor privind gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu
reglementările legislaţiei comunitare şi referinţele la reglementările corespondente ale
legislaţiei comunitare. De asemenea, urmează a fi concretizate statele cu o practică pozitivă
la capitolul reglementării activităţii CNSF care au fost preluate drept model pentru formularea
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amendamentelor propuse. Subsidiar, se impune necesitatea justificării conceptuale a
formulei componenţei nominale a CNSF, inclusiv sub aspectul excluderii riscului afilierii
politice care nu este specific doar subiecţilor excluşi din componenţa nominală a CNSF.

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 promovează interesul public general, or scopul scontat al proiectului
este eficientizarea activităţii Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară întru prevenirea şi
reglementarea crizelor bancare.
Totodată, ţinînd cont de carenţele de implementare a prevederilor proiectului delimitate în
prezentul raport de expertiză şi insuficienţa argumentării unor amendamente, accentuăm
faptul că desconsiderarea recomandărilor statuate în Capitolul II al prezentului raport de
expertiză, va prezuma promovarea intereselor subiecţilor ce vor exercita calitatea de
preşedinte al CNSF şi prejudicierea interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei este parţial compatibil cu standardele internaţionale anticorupţie. În
acest context, în special remarcăm neconcordanţa acestuia cu prevederile Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie
2007 reflectată la compartimentul „Discreţii excesive ale autorităţilor publice”.

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, după cum urmează:
http://www.mf.gov.md/TranspDeciz/ProiecDeciz şi pe portalul
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3561.

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

2



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

Pct.1 lit.b): în hotărîre se completează cu punctul 3/2 cu următorul cuprins:
„În caz de necesitate, Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară este în drept să
convoace la şedinţă reprezentanţii autorităţilor publice şi altor entităţi juridice”.

Utilizarea cuvintelor „în caz de necesitate” în context atribuie incertitudine normei per
ansamblu, stabilind precondiţii pentru interpretarea subiectivă a normei de către membrii
Comitetului la etapa aprobării deciziei privind convocarea unor persoane terţe (reprezentanţii
autorităţilor publice şi altor entităţi juridice) şi aplicarea subiectivă a normei. Totodată,
caracterul discreţionar al implicării acestora va fi accentuat de stabilirea dreptului CNSF de a
concova terţii, care va fi exercitat de asemenea cazuistic.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor „În caz de necesitate,”
cu o altă sintagmă care va concretiza circumstanţele cînd în dezbatere vor fi atraşi în
mod obligatoriu reprezentanţii autorităţilor publice şi altor entităţi juridice.
În acest sens, autorul poate utiliza formula: “În cazul dezbaterii subiectelor ce vizează
sau ţin inclusiv de competenţa funcţională a unor alte entităţi” sau o altă formulă care
va exclude riscurile prenotate supra şi substituirea cuvintelor „este în drept să
convoace” cu cuvîntul „convoacă”.

Prevederile proiectului prezumă excluderea din componenţa nominală a Comitetului a
membrilor afiliaţi politic (Prim-ministru, secretarul general al Guvernului, preşedintele
al Comisiei economie, buget şi finanţe din cadrul Parlamentului Republicii Moldova).

Formula propusă nu va asigura excluderea riscul afilierii politice care nu este specific doar
subiecţilor excluşi din componenţa nominală a CNSF. Totodată, accentuăm faptul că lipsa
unei corelări de către CNSF cu autorităţile excluse din componenţa CNSF poate submina
eficienţa activităţii acestuia şi distorsiona aplicarea măsurilor prescrise de către acesta în
contextul gestionării crizelor financiare. În special, lipsa unei conlucrări poate crea dificultăţi
în contextul elaborării unor amendamente corespunzătoare la cadrul normativ ce urmează a
fi aprobate de către Guvern şi transmise Parlamentului pentru adoptare.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea convocării obligatorii a
Premierului şi preşedintelui comisiei parlamentare de profil (sau a substituenţilor
desemnaţi în modul corespunzător) pentru participarea în cadrul şedinţelor ce
prezumă aprobarea deciziilor privind gestionarea crizelor financiare.

Pct.1 lit.a): „a) se completează cu pct.3/1 cu următorul cuprins:
„Preşedintele şi vicepreşedintele Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară sunt
aleşi cu votul majorităţii membrilor Comitetului şi îşi exercită activitatea pe bază
permanentă”.

Termenul de exercitarea a mandatului reglementat de prevederile citate supra este
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nejustificat de lung şi nu prevede accederea în calitate de preşedinte al unui alt membru.
Circumstanţa în cauză va determina exercitarea perpetuă a calităţii în speţă dec ătre un
subiect, fapt care condiţionează multiple riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate,
ce sunt accentuate de lipsa unor prevederi relevante ce vizează demiterea acestuia. În
condiţiile date, în circumstanţa gestionării ineficiente a sectorului atribuit, membrii CNSF sunt
în imposibilitatea de a revizui decizia privind preşedintele CNSF şi de a asigura o gestionare
eficientă a domeniului de competenţă.
Accentuăm faptul că în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1) lit.b) al Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de către Republica Moldova prin
Legea nr.158-XVI din 06 iulie 2007, : „Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi să
consolideze sisteme de recrutare, de angajare, de încurajare a fidelităţii, de promovare şi de
pensionare a funcţionarilor şi, dacă este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care cuprind
proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona şi pentru a forma persoanele numite să ocupe
posturi publice considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie şi, dacă este cazul,
pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi;”.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unui termen de exercitare a
mandatului de preşedinte.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.2) anexa va avea următorul conţinut:
„Componenţa nominală a Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară:
Sergiu CIOCLEA – Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei;
Octavian CALMÎC – viceprim-ministru, ministrul economiei;
Octavian ARMAŞU – ministrul finanţelor;
Iurie FILIP – vicepreşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
Eduard USATÎI - director general executiv al Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar.”

Conform prevederilor art.10 alin.(2) al Legii nr.192 din 12 noiembrie 1998 privind Comisia
Naţională a Pieţei Financiare, Comisia Naţională este condusă de Consiliul de administraţie,
care este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv preşedintele şi doi vicepreşedinţi
ai Consiliului de administraţie, care sînt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Comisiei
Naţionale.
În acest context, ţinînd cont de faptul că toate celelalte autorităţi sunt reprezentate de către
conducătorii acestora, şi de faptul că de regulă autorităţile sunt reprezentate de către
conducătorul acestora, iar în lipsa acestuia de către adjunctul delegat, devine neclară
aprobarea nominală a vicepreşedintelui CNPF în componenţa CNSF.

Recomandarea: Se recomandă autorului reizuirea membrului delegat în componenta
CNSF pentru reprezentarea CNPF. 

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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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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Octombrie 2016

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