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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 Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei,
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. Prevederile proiectului modifică Legea nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi Legea nr.220/2007 privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
Conform notei de argumentare a proiectului, prevederile acestuia sunt „condiţionate de
necesitatea consolidării sistemului de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului,
fenomene ce sunt strâns legate de economia tenebră şi percepute ca activităţi desfăşurate
cu încălcarea normelor juridice şi economice”.
La modul concret, se propune ca înregistrarea de stat a persoanelor juridice fondatorii,
asociaţii, administratorii cărora sunt rezidenţi în statele ce nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă, să se efectueze de către organul înregistrării de stat după
avizul Centrului Naţional Anticorupţie (emis în 10 zile lucrătoare), cu derogare de la termenul
general de înregistrare, de o zi lucrătoare.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului în redacţia actuală.
Conform Obiectivului 1, pct.1, subpct.16 din Planul de acţiuni pentru implementarea
Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului
pentru anii 2013-2017 (aprobat prin Legea 130/2013), este necesară „stabilirea unor
proceduri corespunzătoare de înregistrare a persoanelor juridice rezidente în statele care nu
implementează standardele internaţionale de transparenţă”. Aceste proceduri trebuie să
vizeze Camera Înregistrării de Stat, care este autoritatea cu competenţe stabilite de Legea
nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor
individuali, şi care intră în contact direct şi nemijlocit cu persoana juridică care solicită
înregistrarea, având deci sarcina să identifice beneficiarul efectiv.
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Propunerea de modificare a cadrului normativ actual o considerăm inoportună deoarece
generează o procedură birocratică inutilă, ineficientă şi insuficient argumentată în prevenirea
şi combaterea spălării banilor, care aduce riscuri de coruptibilitate şi creşterea termenului de
înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu generează cheltuieli financiare suplimentare
pentru bugetul de stat.

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

Din conţinutul reglementărilor reiese instituirea unei proceduri birocratice suplimentare pentru
înregistrarea persoanelor juridice, termene nejustificat de restrânse (pentru verificare din
partea Serviciul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în continuare SPCSB) şi lipsa
de reglementare a ipotezei avizului negativ emis de SPCSB – ceea ce nu corespunde
interesului general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Având în vedere obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale şi
internaţionale anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul legii
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.1104/2002 cu privire la
Centrul Naţional Anticorupţie, Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului şi Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a
persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali) şi nota informativă la acesta erau
publicate pe site-ul Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md şi pe portalul informativ
www.particip.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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

Art. III. Articolul 11 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins:
„(1/1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă, se efectuează în termen de 24 ore de la expirarea
termenului prevăzut la art.5 din Legea nr.1104 din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie.”

Atenţionăm asupra unei reglementări insuficiente/ineficiente în ce priveşte prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Norma propusă nu stabileşte vre-un
mecanism de responsabilizare a persoanelor juridice care încearcă să ascundă beneficiarul
efectiv al acestuia.
Recomandările FATF (2012) şi Directiva (UE) 2015/849 prevăd că, în cazul neidentificării
beneficiarului efectiv al persoanei juridice, organul de înregistrare de stat urmează să refuze
înregistrarea companiei.
Astfel FATF, în Recomandarea 19 stabileşte: „Instituţiile financiare ar trebui să fie obligate să
aplice măsuri întărite de cunoaştere a clientelei în cazul relaţiilor de afaceri şi tranzacţiilor cu
persoane fizice şi juridice, din ţări pentru care acest lucru este solicitat de FATF. Măsurile
întărite de cunoaştere a clientelei aplicate trebuie să fie eficiente şi adecvate riscurilor.
Ţările ar trebui să fie capabile să aplice măsuri de contracarare adecvate, atunci când se
solicită de către FATF. Ţările ar trebui să fie capabile să aplice măsuri de contracarare
independent de orice solicitare a FATF. Astfel de măsuri de contracarare trebuie să fie
eficiente şi adecvate riscurilor”. În aceeaşi ordine de idei, privind sancţiunile, Recomandarea
35 stabileşte: „Ţările trebuie să se asigure că există o serie de sancţiuni eficiente,
corespunzătoare şi disuasive. Penale, civile sau administrative, aplicabile persoanelor fizice
sau juridice prevăzute la Recomandarea 6 şi 8-23, care nu respectă cerinţele CSB/CFT.
Sancţiunile trebuie să fie aplicabile nu numai instituţiilor financiare şi DNFBP-urilor, ci şi
directorilor lor şi conducerii”.
Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare
a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE
a Comisiei, stabileşte la art.10-24 măsuri de precauţie privind clientela (operaţiunilor
înregistrării de stat) dar şi modul de sancţionare (art.58-62). Alături de sancţiuni
administrative precum „retragerea sau suspendarea autorizaţiei” (art.59 alin.(2)), Directiva
spune că „Statele membre pot împuternici autorităţile competente să impună tipuri
suplimentare de sancţiuni administrative pe lângă cele prevăzute” (art.59 alin.(4)). Pentru o
combatere eficientă a fenomenului de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului,
recomandăm completarea Legii nr.220/2007 cu o normă care să reglementeze ipoteza
refuzului înregistrării de stat pentru persoana juridică, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standardele
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internaţionale de transparenţă.

Recomandarea: Recomandăm excluderea prevederii de la Art.III. Pentru eficienţa
proiectului recomandăm elaborarea unei noi prevederi, care va completa art.13 al Legii
nr.220/2007 cu un nou alineat, în care să fie reglementat refuzul înregistrării de stat
pentru persoana juridică, fondatorii/asociaţii şi/sau administratorul căreia sunt
rezidenţi în statele care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă.

Art. I. Articolul 5 al Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-211,
art.683), cu modificările ulterioare, se completează cu litera k/1) cu următorul cuprins:
„k/1) să prezinte organului înregistrării de stat în termen de 10 zile lucrătoare avizul
privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă”.
Art. III. Articolul 11 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de
stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (1/1) cu următorul cuprins:
„(1/1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă, se efectuează în termen de 24 ore de la expirarea
termenului prevăzut la art.5 din Legea nr.1104 din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul
Naţional Anticorupţie.”

Reglementările propuse vin în contradicţie cu cadrul naţional de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi finanţării terorismului şi a modelului stabilit prin Legea nr.190/2007. La
modul concret, art.10 alin.(2) lit.c) stabileşte că SPCSB, în calitate de autoritate de
supraveghere „verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la
respectarea exigenţelor faţă de culegerea, înregistrarea, păstrarea, identificarea şi
prezentarea de informaţii privind efectuarea tranzacţiilor, precum şi referitor la executarea
măsurilor şi procedurilor aferente controlului intern.”
Art.10 alin.(3) din Legea nr.190/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, stabileşte: „În cazul în care entităţile raportoare nu respectă obligaţiile
prevăzute de prezenta lege, organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare pot
aplica măsuri şi sancţiuni de remediere, stabilite de legislaţie, iar la identificarea semnelor de
spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, informează şi expediază imediat materialele
respective Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
Mecanismul de prevenire şi combatere a spălării banilor poate fi eficientizat prin reglementări
care din start permit Camerei Înregistrării de Stat – ai căror angajaţi întră în „contact direct şi
nemijlocit” – să refuze înregistrarea persoanelor juridice dacă nu este cunoscut beneficiarul
real al acesteia. După modelul respectiv, la momentul actual în Republica Moldova, cu
succes activează instituţiile bancare care se conduc de Regulamentul privind activitatea
băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, aprobat
prin HCA al BNM nr.172 din 04.08.2011, precum şi Recomandările cu privire la stabilirea
relaţiilor transfrontaliere în contextul legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, aprobate prin HCA al BNM nr.42 din 27.02.2014.
Camera Înregistrării de Stat trebuie să-şi perfecţioneze procedurile de acceptare a clientului,
inclusiv cu o descriere a clienţilor care par să expună autoritatea la un risc sporit de utilizare
a ei în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, măsuri concrete de identificare a
beneficiarului real al persoanei juridice, precauţie sporită privind cunoaşterea clientului
(experienţa clienţilor în domeniul de activitate, ţara de origine, poziţia socială, activităţile
desfăşurate sau alţi indicatori de risc stabiliţi) etc.
În altă ordine de idei, mecanismul propus prin proiect este ineficient datorită lipsei de
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capacităţi ai SPCSB în avizarea înregistrării societăţilor comerciale/asociaţiilor care provin
din jurisdicţii ce nu respectă standarde internaţionale de transparenţă. Prevederile propuse
generează doar creşterea corespondenţei între instituţii şi posibilitatea degrevării de
răspundere.
Este necesară o reglementare simplă şi coerentă, un mesaj pentru persoanele
juridice/agenţii economici care-şi doresc înregistrarea şi desfăşurarea activităţii în Republica
Moldova – „respectaţi standardele naţionale de transparenţă”.

Recomandarea: Recomandăm excluderea Articolului I din proiect.
În locul acestuia, propunem completarea Articolului III cu următorul conţinut:
„Art. III. Articolul 11 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea
de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2007, nr.184-187, art.711), cu modificările ulterioare, se
completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
„(5) Registratorul are obligaţia de a stabili fondatorii, administratorii, acţionarii şi
beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice înregistrate. Nu poate fi înregistrată
persoana juridică fondatorii/asociaţii şi/sau administratorul căreia sunt rezidenţi în
statele care nu implementează standardele internaţionale de transparenţă. ”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art. I. Articolul 5 al Legii nr.1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-211,
art.683), cu modificările ulterioare, se completează cu litera k/1) cu următorul cuprins:
„k/1) să prezinte organului înregistrării de stat în termen de 10 zile lucrătoare avizul
privind înregistrarea de stat a persoanei juridice, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standardele
internaţionale de transparenţă”.

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi al Consiliului privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare
a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE
a Comisiei, stabileşte în art.30 alin.(7): „Statele membre se asigură că autorităţile competente
şi unităţile de informaţii financiare sunt în măsură să furnizeze informaţiile menţionate la
alineatele (1) şi (3) autorităţilor competente şi unităţilor de informaţii financiare din alte state
membre în timp util”.
Termenul de 10 zile lucrătoare pentru verificarea persoanei juridice, fondatorii/asociaţii şi/sau
administratorul căreia sunt rezidenţi în statele care nu implementează standarde
internaţionale de transparenţă este insuficient, deoarece interpelarea instituţiilor similare de
peste hotare durează cel puţin 30 zile, în practică termenii fiind de 2-3 luni.
Luând în considerare obiecţiile şi propunerile făcute, propunem excluderea prevederilor de la
Art.I. Atenţionăm asupra faptului că verificarea persoanelor juridice care nu respectă
standardele naţionale de transparenţă, nu va putea fi realizată într-un interval de timp de 10
zile, şi deci nu va avea rezultatul scontat în ce priveşte prevenirea spălării banilor şi finanţării
terorismului.
Stabilirea unui termen nejustificat de restrâns (de 10 zile) va determina incapacitatea
organului înregistrării de stat, şi drept urmare, o încălcare a termenului general de
înregistrare a anumitor categorii de persoanelor juridice. 

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Septembrie 2016

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