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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este , autor nemijlocit - Comisia Naţională a Pieţii
Financiare, 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, scopul proiectului de lege constă în
stabilirea măsurilor de urgentare a lichidării fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru
privatizare şi repartizarea mijloacelor băneşti către acţionarii fondurilor de investiţii ca rezultat
al lichidării acestora. Astfel, se propune ca Ministerul Finanţelor să emită şi să transmită unei
bănci comerciale, selectată în bază de concurs, obligaţiuni de stat în sumă de până la
188580000 lei la valoarea nominală, la rata fixă a dobânzii de 0,01 la sută anual, cu condiţia
răscumpărării trimestriale în rate. Mijloacele băneşti în suma enunţată mai sus vor fi restituite
în bugetul de stat din contul vânzării activelor B.C. „Investprivatbank” S.A.
Considerăm că argumentele enunţate de autor în nota informativă nu reflectă pe deplin
situaţia B.C. „Investprivatbank” S.A., şi anume nu este justificată originea formării şi
acumulării sumei de 186,6 mil. lei, care, de fapt, este un factor important în stabilirea şi
reglementarea măsurilor de lichidare a fondurilor de investiţie, criteriile de formare a sumei
de 100 mil. lei care urmează a fi acumulată de băncile comerciale prin aplicarea unei taxe
speciale.
În acest sens, proiectul urmează a fi revăzut în vederea înlăturării deficienţelor identificate.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că scopul anunţat de autor în nota informativă nu
este pe deplin justificat din punct de vedere al interesului public general, întrucît există riscul
de nerambursare de către B.C. „Investprivatbank” S.A. a datoriei faţă de Ministerul
Finanţelor, reieşind din deficienţele procedurale de recuperare a activelor pînă la etapa
actuală şi a lipsei acoperirii financiare din contul bugetului de stat, precum şi a existenţei unor
riscuri la modul de selectare a băncii care va prelua creanţa fondurilor de investiţii nemutuale
şi pentru privatizare faţă de B.C. „Investprivatbank” S.A. Toate aceste deficienţe vor duce la
prejudicierea interesului public, prin apariţia deficitului bugetar şi la
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disfuncţionalitatea/dezechilibrarea sistemului bugetar.
Nu excludem necesitatea de a întreprinde măsuri în vederea restituirii mijloacelor băneşti ale
acţionarilor ca rezultat al lichidării fondurilor de investiţii nemutale şi pentru privatizare, totuşi,
constatăm că proiectul de lege conţine unele riscuri de corupţie la mecanismul de selectare a
băncii care va prelua creanţa fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru privatizare faţă de
B.C. „Investprivatbank”, la raportarea procesului de valorificare a activelor B.C.
„Investprivatbank”, precum şi la acoperirea financiară a proiectului.
Autorul nu a justificat originea formării şi acumulării sumei de 186,6 mil. lei, care, de fapt,
este un factor important la stabilirea şi reglementarea măsurilor de lichidare a fondurilor de
investiţie. Ţinînd cont că B.C.”Investprivatbank” S.A. este în proces de lichidare din anul
2009, timp suficient pentru lichidator în vederea valorificării activelor disponibile şi aprecierii
costurilor lor şi a cunoaşterii situaţiei reale privind sursele băneşti ce ar putea fi încasate din
înstrăinarea activelor băncilor.
Un alt aspect important vis-a-vis de stabilirea măsurilor de urgentare a lichidării fondurilor de
investiţii constă în existenţa riscului de nerealizare a scopului proiectului – balansarea plăţii
de 188580000 lei din contul bugetului de stat a datoriilor de stat şi încasarea echivalentului
sumei din contul comercializării activelor B.C.”Investprivatbank” S.A., ceea ce va duce la
deficit bugetar şi la disfuncţionalitatea/dezechilibrarea sistemului bugetar.
Considerăm că este necesar de analizat suplimentar eficienţa actului de reglementare,
pentru a nu prejudicia, pe de o parte, interesele acţionarilor (persoane fizice) ca rezultat al
lichidării fondurilor de investiţii nemutale şi pentru privatizare, iar pe de altă parte, interesele
statului prin prejudicierea bugetului de stat. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Aspectul economico-financiar al proiectului privind atribuirea cheltuielilor de implementare a
prevederilor nu este analizat în nota informativă, deşi, proiectul presupune cheltuieli în sumă
de 188580000 lei.
Autorul în nota informativă nu a adus careva argumente pertinente privind fundamentarea
economico-financiară a implementării şi aplicării prevederilor, în special, sursa de finanţare
ce urmează a fi alocată din bugetul de stat (188580000 lei) băncii selectate.
Ţinând cont că bugetul pe anul curent este unul auster, este dificil de a da o apreciere
obiectivă în ceea ce priveşte sursa de finanţare a implementării proiectului, motiv pentru care
considerăm oportun de a analiza suplimentar în nota informativă aspectul cu privire la
fundamentarea economico-financiară.
În acest sens, propunem de a completa nota informativă cu informaţii referitoare la
fundamentarea economico-financiară. 

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

Proiectul de lege, pe de o parte, promovează interesele acţionarilor fondurilor de investiţii, iar
pe de altă parte interesele statului prin preluarea creanţei fondurilor de investiţii.
Dat fiind faptul că proiectul nu are acoperire financiară pentru anul în care se pune în
aplicare, precum şi lipsa mecanismelor legale de recuperare a cheltuielilor legate de
emiterea obligaţiunilor de stat în sumă de 188580000 lei, a mecanismului de selectare a
băncii care va prelua creanţa fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru privatizare faţă de
B.C. „Investprivatbank” S.A. şi a procedurii de raportare a procesului de valorificare a
activelor B.C. „Investprivatbank”, acesta riscă să prejudicieze interesul public general.
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2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect au fost atestate incompatibilităţi cu standardele internaţionale anticorupţie, şi
anume respectarea transparenţei în procesul decizional privind valorificarea activelor B.C.
„Investprivatbank” S.A. Considerăm că urmează a fi publicată informaţia cu privire la toate
procesele decizionale privind realizarea măsurilor de urgentare a lichidării fondurilor de
investiţii, cum ar fi modul de selectare a băncii, rapoartele privind valorificarea activelor,
dările de seamă etc. Proiectul prenotat este de interes sporit atît faţă de acţionarii fondurilor
de investiţii, cît şi faţă de stat şi societate, astfel încât acesta trebuie să asigure transparenţa
procesului decizional.
Prin urmare, potrivit art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, fiecare stat
parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru
a spori transparenţa administraţiei sale inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea
şi procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea
de proceduri sau reglementări care să permită publicului obţinerea informaţiei asupra
organizării, funcţionării activităţii, precum şi asupra deciziilor şi actelor juridice care îi privesc,
publicarea informaţiilor.
În acest sens, proiectul trebuie să fie completat cu prevederi care ar asigura transparenţa
decizională, prin prisma obiecţiilor invocate în raport.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Comisiei
Naţionale a Pieţei Financiare, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

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

La art.3 din proiect „Creanţa Ministerului Finanţelor faţă de B.C. „Investprivatbank”
S.A. obţinută în urma subrogării fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru
privatizare…se onorează în componenţa clasei de creanţe conform ordinii priorităţilor
claselor de creanţe stabilite în art.38/11 alin.(3) lit.d) din Legea instituţiilor financiare
nr.550 din 21 iulie 1995...În cazul în care creanţa Ministerului Finanţelor faţă de B.C.
„Investprivatbank” S.A. nu va fi satisfăcută în volum deplin în rezultatul vînzării
activelor la 31 decembrie 2020, diferenţa va fi achitată de către Fondul de garantare a
depozitelor în sistemul bancar”.

3



Norma privind achitarea diferenţei creanţei a Ministerului Finanţelor faţă de B.C.
„Investprivatbank” S.A. din Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (în
continuare Fond) este în contradicţie cu prevederile art.4 al Legii 575 din 26.12.2003 privind
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar care stipulează că Fondul
garantează depozitele în monedă naţională şi în valută străină deţinute de rezidenţi şi
nerezidenţi persoane fizice în băncile licenţiate. Prin urmare, constatăm că Fondul are
sarcina de a garanta şi asigura depozitele persoanelor fizice deţinute în băncile comerciale şi
nu pentru a stinge creanţa unor entităţi publice. În cazul dat, există riscul de a prejudicia şi
leza interesele persoanelor fizice care deţin depozite în băncile licenţiate.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar art.3 din proiect,
întrucît în varianta propusă este în contradicţie cu prevederile Legii 575 din 26.12.2003
privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

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 art.2 din proiect „Ministerul Finanţelor, va emite şi va transmite unei bănci
comerciale selectată în bază de concurs obligaţiuni de stat în scop de preluare a
creanţei fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru privatizare faţă de Banca
Comercială „Investprivatbank”.

Norma este discreţionară, deoarece acordă dreptul Ministerului Finanţelor de a selecta
unilateral, fără careva criterii de selectare, banca comercială care va fi responsabilă de
obligaţiunile de stat în scop de preluare a creanţei fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru
privatizare faţă de B. C. „Investprivatbank” S.A. În cazul dat, există riscul ca Ministerul
Finanţelor, la propria discreţie/latitudine, în dependenţă de interes sau scop, să selecteze
banca comercială, ceea ce creează condiţii de inechitate faţă de alte entităţi financiare care
ar putea să preia obligaţiunea de stat.

Recomandarea: Pentru a nu prejudicia interesele entităţilor financiare, cât şi ale
statului, propunem de prevăzut mecanismul/procedura de selectare a băncii
responsabile de obligaţiunea statului, astfel încât să fie prevăzută procedura de
concurs (condiţii, termen, autorităţi, responsabilităţi etc.), cu participarea entităţilor
interesate.

Art.2 alin.(2) din proiect „Obligaţiunile de stat vor fi emise pentru garantarea creditelor
acordate de banca comercială selectată, în volum 188580000 lei la valoarea nominală,
la rata anuală fixă a dobînzii de 0,01%, cu condiţia răscumpărării trimestriale în rate.
Condiţiile de emisiune şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat…” 

Deşi potrivit art.2 din proiect, Ministerul Finanţelor va emite şi va transmite băncii selectate de
către acesta obligaţiuni de stat în volum de 188580000 lei în scop de preluare a creanţei
fondurilor, iar condiţiile de emisiune şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat urmează să fie
stabilite în acordul dintre Ministerul Finanţelor, banca selectată, Banca Naţională şi Comisia
Naţională a Pieţei Financiare, totuşi, nu se indică sursa mijloacelor financiare şi
mecanismul/procedura de achitare a acestora. În cazul dat nu este clară cînd se va face
achitarea mijloacelor financiare „după semnarea acordului” sau după „răscumpărarea în rate
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a obligaţiunilor”. Toate aceste deficienţe/lacune vor crea dificultăţi şi riscuri în procesul de
executare a prevederilor, ceea ce va duce la prejudicierea interesului public general.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
sursa mijloacelor financiare şi mecanismul/procedura de achitare a obligaţiunilor de
stat.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.5 din proiect „Pentru perioada 2017-2020, băncilor li se stabileşte o taxă
specială pentru asigurarea stabilităţii financiare pînă la acumularea sumei de 100 mil.
lei…”.

Instituirea unei taxe speciale băncilor comerciale de 100 mil. lei pentru restituirea în bugetul
de stat a mijloacelor băneşti în valoare de 188,6 mil. lei ar putea duce la scumpirea
comisioanelor sau a altor taxe aferente de deservire a clienţilor ca soluţie pentru identificarea
sumei de 100 mil. lei., ceea ce, de fapt, va constitui o povoară financiară faţă de persoanele
fizice (consumatorii serviciilor prestate de instituţiile financiare). Totodată, menţionăm că nu
este prevăzută originea/criteriile de formare a sumei de 100 mil. lei care urmează a fi
acumulată de băncile comerciale.
Prin urmare, aplicarea taxei speciale băncilor comerciale se prezintă ca o cerinţă excesivă
atît pentru instituţiile financiare, cît şi pentru persoanele fizice, prin stabilirea unor condiţii
greu de realizat şi riscul majorării comisioanelor şi a altor taxe aferente deservirii clienţilor. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a revizui suplimentar prevederea privind
stabilirea taxei speciale băncilor, întrucît există riscul de a prejudicia interesele
persoanelor fizice.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La art. 6 din proiect „Lichidatorul B.C. „Investprivatbank” S.A. va prezenta lunar
Ministerului Finanţelor un raport privind procesul de valorificare a activelor B.C.
„Investprivatbank” S.A. Cerinţele minime faţă de conţinutul dării de seamă şi al
raportului vor fi stabilite de către Ministerul Finanţelor”.

Articolul dat nu conţine norme privind plasarea pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor a
proceselor decizionale privind selectarea băncii, rapoartele privind valorificarea activelor,
dările de seamă etc. Aceasta este o informaţie de interes general, întrucît descrie măsurile
realizate de către băncile comerciale în vederea urgentării lichidării fondurilor de investiţii.
Lipsa acestor norme va prejudicia esenţial interesul public general, prin accesul limitat la
informaţie.

Recomandarea: În vederea asigurării accesului publicului general la informaţia
referitoare la procesele decizionale ale Ministerului Finanţelor privind realizarea
măsurilor de lichidare a fondurilor de investiţii, propunem de completat art.3 din
proiect cu norme privind transparenţa proceselor decizionale ale Ministerului
Finanţelor. 
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7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Ca obiecţie de ordin general la proiect reţinem că,

Proiectul nu conţine prevederi referitoare la autoritatea responsabilă de executarea
prevederilor legii în partea ce ţine de recuperarea activelor B.C. „Investprivatbank” S.A. şi
pentru încălcarea prevederilor proiectului. În lipsa prevederilor date este dificil de identificat şi
sancţionat responsabilii de nerespectarea legii, ceea ce va duce la prejudicierea interesului
statului.
Reieşind din situaţia actuală în sistemul financiar-bancar este necesar de instituit un control
riguros care să asigure fiabilitatea mecanismelor gestionate.

Recomandarea: În contextul analizei expuse supra, considerăm oportun de prevăzut
responsabilităţile şi sancţiunile pentru implementarea defectuoasă/necorespunzătoare
a implementării normelor legale.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Septembrie 2016

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