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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 Economiei.

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, proiectul a fost elaborat în scopul
asigurării funcţionării eficiente şi durabile a Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi
Promovare a Exporturilor din Moldova (în continuare - MIEPO) întru sporirea competitivităţii
şi calităţii mărfurilor autohtone, creşterea exporturilor, inclusiv prin majorarea investiţiilor în
infrastructura economică, crearea unui mediu de afaceri atractiv şi motivant pentru investiţii.
Examinînd scopul proiectului stipulat de autor în nota informativă cu scopul şi obiectivele
enunţate în textul proiectului, reţinem şi alte scopuri ascunse care nu sunt suficient
argumentate şi care ar promova anumite interese de grup în detrimentul interesului public.
Astfel, în urma analizei conţinutului proiectului constatăm că un scop ascuns poate fi calificat
şi intenţia autorului de a promova norme ce ar limita numărul reprezentanţilor sectorului
privat din componenţa Consiliului de coordonare a activităţii MIEPO şi ar acorda putere de
decizie preşedintelui Consiliului în cazul parităţii de voturi, votul acestuia fiind decisiv, norme,
care în opinia noastră, nu sunt justificate cu argumente solide în nota informativă. 

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele conţinute în nota informativă nu
justifică pe deplin elaborarea proiectului. Deşi, sunt expuse condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, scopul acestuia şi sunt evidenţiate noile prevederi, nu toate prevederile din
proiect, însă, sunt argumentate suficient şi concludent.
În acest context reţinem că normele privind modificarea şi reducerea numărului de membri
din cadrul Consiliului de coordonare a activităţii MIEPO (de la 13 la 7), precum şi procedura
de selectare a acestora sunt neargumentate.
Totodată, evidenţiem că proiectul conţine norme generale şi ambigui referitoare la asigurarea
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transparenţei faţă de publicul larg, mecanismul, criteriile şi „principiul rotaţiei anuale” de
selectare a reprezentanților în calitate de membru al Consiliului.
La fel, constatăm atribuirea de competenţă discreţionară şi decisivă preşedintelui Consiliului
la adoptarea deciziilor în cazul parităţii de voturi a membrilor prezenţi la şedinţă.
Astfel, ţinînd cont de cele expuse supra, precum şi de faptul că normele analizate în
compartimentul „Evaluarea în fond” conţin factori de risc care pot genera riscuri de corupţie,
autorul urmează să revizuiască proiectul prin prisma recomandărilor din raportul de expertiză
prenotat şi, totodată, să completeze nota informativă cu argumente ce ar justifica
promovarea unor sau altor norme cu caracter coruptibil. 

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

Examinînd nota informativă raportată la conţinutul proiectului constatăm că proiectul
promovează interesele MIEPO ce ţin de organizarea mai eficientă a activităţii acesteia.
Totodată, normele privind limitarea reprezentării sectorului privat în cadrul Consiliului de
coordonare a MIEPO, acordarea votului decisiv preşedintelui Consiliului în cazul parităţii de
voturi, lipsa normelor ce ar reglementa un mecanism eficient care ar asigura transparenţa
activităţii MIEPO faţă de publicul larg, precum şi a criteriilor clare şi transparente de selectare
a directorului MIEPO pot fi calificate ca fiind interese ascunse ale MIEPO de a forma un
Consiliu de coordonare pe principii subiective afiliat intereselor organizaţiei care ar asigura
adoptarea în cadrul şedinţelor a deciziilor favorabile pentru activitatea acesteia.
În acest sens, prevederile respective promovează interese private ale unui grup restrîns de
persoane care doresc o activitate controlată a MIEPO, interese, care sunt contrare interesului
public general.
Dat fiind faptul că Consiliul de coordonare a MIEPO face parte alături de Director din cadrul
organelor de conducere ale MIEPO, activitatea acestuia urmează să fie efectuată în mod cît
mai transparent.
În final, recomandăm autorului a supune repetat prevederile proiectului prin prisma analizei
riscurilor identificate în raportul de expertiză şi să fie asigurate acţiunile de înlăturare a
acestora.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul nu corespunde standardelor internaţionale anticorupţie stabilite prin art.10 al
Convenţiei ONU împotriva corupţiei (New York, 2003) în ceea ce priveşte informarea
publicului, în special măsura ce ţine de „adoptarea de proceduri sau de reglementări care să
permită publicului obţinerea, dacă este cazul, informaţiilor asupra organizării, funcţionării şi
proceselor decizionale de administraţie publică, precum şi, ţinînd seama de protecţie vieţii
private şi a datelor personale, asupra deciziilor şi actelor juridice care îi privesc”.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.
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Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă sunt plasate pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei: www.mec.gov.md.

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 pct.2 subpct.17) din proiect, “Punctul 25 al anexei va avea următorul cuprins:
Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1) avizarea şi aprobarea Regulamentului Programului „Promovarea Exportului”;….”

La pct.2 subpct.24) din proiect, “Punctul 38 subpunct 5) va avea următorul cuprins:
„aprobă regulamente interne ale MIEPO, după avizarea acestora de către Consiliu”,
precum şi regulamente aferente subdiviziunilor instituţiei şi a fişelor de post ale
angajaţilor,”.

Considerăm că prevederile prenotate vor genera conflict de norme intern în conţinutul
Hotărîrii Guvernului nr.109 din 12.02.2014 prin instituirea atribuţiilor paralele în ceea ce
priveşte „aprobarea regulamentelor”. În acest sens, menţionăm că în proiect se evidenţiază
că una din atribuţia Consiliului MIEPO este „avizarea şi aprobarea Regulamentului
Programului „Promovarea Exportului”, iar în pct.38 din proiect se stipulează că directorul
MIEPO „aprobă regulamente interne ale MIEPO, după avizarea acestora de către
Consiliu….”. Aşadar, conflictul de norme va crea un impediment în implementarea corectă a
prevederilor şi va crea premize pentru interpretare şi aplicare diferită.

Recomandarea: Propunem autorului să excludă sintagma „şi aprobarea” la pct.2
subpct.17) din proiect întru evitarea conflictului de norme în proiect.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.2 subpct.9) din proiect, „La pct.15 sintagma „prevederile Legii salarizării
nr.847-XV din 14 februarie 2002” se substituie cu sintagma „în conformitate cu
legislaţia în vigoare””.

Punctul 15 din Statutul Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.109 din 12.02.2014 stabileşte că
„….Salarizarea angajaţilor MIEPO se efectuează în conformitate cu prevederile Legii
salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002”. Semnalăm că prevederile în vigoare fac referire
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expresă la actul legislativ special care determină principiile economice, juridice şi
organizatorice ale retribuirii salariaţilor. Însă, substituirea sintagmei „prevederile Legii
salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002” cu sintagma „în conformitate cu legislaţia în
vigoare” relevă incertitudine care va genera interpretări diferite şi trimiteri defectuoase.

Recomandarea: Întru evitarea trimiterilor defectuoase şi incerte în cadrul proiectului,
propunem să fie exclus subct.9) pentru a fi menţinute prevederile în vigoare.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.2 subpct.15) din proiect, “Punctul 23 al anexei se completează cu următoarea
propoziţie: „În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui Consiliului este decisiv”;” 

Analizînd norma citată, deducem că la adoptarea deciziilor Consiliului de administrare
MIEPO votul preşedintelui Consiliului este decisiv în caz de paritate de voturi a membrilor
prezenţi la şedinţă. Considerăm că acordarea unei astfel de atribuţii decisive preşedintelui
Consiliului este excesivă şi va afecta imparţialitatea adoptării deciziilor, care poate să creeze
premize pentru aplicarea abuzivă şi promovarea anumitor interese nelegitime. În acest
context, considerăm oportun să fie stipulat expres despre faptul că la adoptarea deciziilor în
cadrul şedinţelor Consiliului, pentru a garanta legalitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea
adoptării deciziilor, în cazul parităţii de voturi, decizia urmează a fi supusă repetat votului.

Recomandarea: Întru asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii adoptării deciziilor în
cadrul şedinţelor Consiliului, propunem să fie reglementat expres că în cazul parităţii
de voturi, decizia urmează a fi supusă repetat votului. În acest sens, pct.2 subpct.15)
din proiect urmează să fie exclus.

La pct.2 subpct.19) din proiect, “Punctul 28 al anexei se modifică şi se expune în
următoarea redacţie:
Membri Consiliului vor fi persoane la nivel de conducere, cu experienţă în domeniul
comerţului exterior şi investiţional, propuse de către următoarele autorităţi:
….
2) un reprezentant al sectorului privat:
asociaţii a investitorilor, exportatorilor, de business – invitat în baza principiului
rotaţiei anuale;
3) un reprezentant al partenerilor de dezvoltare – invitat în baza principiului rotaţiei
anuale.”

Deşi norma citată prevede autorităţile care propun reprezentanţi în calitate de membru al
Consiliului, totuşi, nu este clar redat mecanismul, criteriile şi „principiul rotaţiei anuale” de
selectare a acestor reprezentanţi. Reglementarea insuficientă şi ambiguă a procedurilor de
selectare a membrilor determină apariţia aplicării discreţionare şi periculoase de către
persoanele responsabile de selectarea membrilor de a dezvolta reguli procedurale
convenabile propriilor sale interese şi de a favoriza accederea anumitor persoane în calitate
de membru al Consiliului.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit clar mecanismul de selectare a membrilor
Consiliului. 

La pct.2 subpct.23) din proiect, “Punctul 36 va avea următorul cuprins: „Activitatea
curentă a MIEPO este asigurată de către director, care este numit în funcţie prin
ordinul fondatorului, la propunerea Consiliului, care l-a selectat pe bază de concurs”.
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Norma citată denotă prevederi generale în ceea ce priveşte selectarea directorului MIEPO.
Astfel, nu sunt stabilite expres cerinţele care trebuie să le îndeplinească potenţialii candidaţi
la această funcţie. Prin urmare, lipsa prevederilor poate genera premize pentru aplicare
discreţionară a normei de către autoritatea responsabilă de organizarea concursului, precum
şi selectarea abuzivă a persoanelor favorizate care să promoveze interesele private ale celor
care l-au numit. Putem conchide că aplicarea discreţionară a normei poate fi tratată ca o
modalitate de discriminare a potenţialilor candidaţi la funcţia de director MIEPO.

Recomandarea: Întru evitarea aplicării discreţionare a normei, propunem să fie
stabilite expres condiţiile de selectare a directorului MIEPO sau să fie stipulat actul
normativ în baza căruia se organizează concursul pentru această funcţie.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.2 subpct.11) din proiect, „Punctul 18 va avea următorul cuprins: „Componenţa
nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului economiei şi este compus
din 7 membri: 5 reprezentanţi ai sectorului public, un reprezentant al sectorului privat
şi un reprezentant al partenerilor de dezvoltare care activează în domeniul de
competenţă al MIEPO.”” 

Potrivit normei în vigoare, componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul
ministrului economiei din 13 membri: preşedintele Consiliului, 6 reprezentanţi ai sectorului
public şi 6 reprezentanţi ai sectorului privat din diferite domenii, cu respectarea principiului
rotaţiei anuale. În proiect, se propune să fie modificată componenţa nominală a Consiliului
care urmează să fie compusă din 7 membri: 5 reprezentanţi ai sectorului public, un
reprezentant al sectorului privat şi un reprezentant al partenerilor de dezvoltare care
activează în domeniul de competenţă al MIEPO. Examinînd normele în vigoare şi cele care
se propun, constatăm că numărul membrilor Consiliului se propune a fi redus de la 13 la 7
membri, şi anume reprezentanţii sectorului privat, fără a fi prezentate în nota informativă
informaţii suficiente şi justificative privind necesitatea reducerii membrilor. În acest context, în
nota informativă se relatează că: „…Întru eficientizarea activităţii Consiliului nou creat au fost
operate modificări la numărul de membri ai acestuia, precum şi domeniul de
reprezentativitate în Consiliu, asigurat atît de sectorul public, cît şi de cel privat.” Aşadar,
considerăm că nu este clar argumentată reducerea membrilor din componenţa nominală a
Consiliului, în special, ceea ce ţine de inechitatea reprezentanţilor din sectorul privat (un
reprezentant) în coraport cu sectorul public (5 reprezentanţi), fapt ce va crea
disproporţionalitate la luarea deciziilor.

Recomandarea: Recomandăm să fie revizuită componenţa nominală a Consiliului
pentru a asigura o transparenţă eficientă şi echitabilă a activităţii MIEPO.

La pct.2 subpct.23) din proiect, “Punctul 36 va avea următorul cuprins: „Activitatea
curentă a MIEPO este asigurată de către director, care este numit în funcţie prin
ordinul fondatorului, la propunerea Consiliului, care l-a selectat pe bază de concurs”.

Examinînd prevederile date, stabilim că directorul MIEPO este selectat pe bază de concurs,
însă nu sunt enumerate condiţiile care trebuie să le întrunească sau actul normativ în baza
căruia se organizează concursul pentru funcţia de director. Există riscul că lipsa reglementării
procedurii de selectare a directorului să permită autorităţilor competente posibilitatea
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impunerii cerinţelor suplimentare arbitrare care să favorizeze anumiţi candidaţi „convenabili”
întru promovarea intereselor private ale acestora.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite expres condiţiile de selectare a directorului
MIEPO sau să fie stipulat actul normativ în baza căruia se organizează concursul
pentru această funcţie.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.2 subpct.17) din proiect, “Punctul 25 al anexei va avea următorul cuprins:
Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:
….
12) asigură transparenţa faţă de publicul larg;
…”

Semnalăm că norma citată privind atribuţia Consiliului „de a asigura transparenţa faţă de
publicul larg” este echivocă, fapt ce lasă loc de interpretări multiple care va genera
ambiguitate în îndeplinirea competenţei respective. Această prevedere este una generală,
care relevă incertitudine în ceea ce priveşte procedurile şi modalitatea de asigurare a
accesului la informaţii, deoarece lipseşte mecanismul de oferire a informaţiilor ce prezintă
interes public. Astfel, redarea generală a atribuţiei va avea doar efecte declarative prin faptul
că norma nu prevede clar procedurile şi modalitatea de asigurare a accesului la informaţii a
publicului interesat.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite clar procedurile şi modalitatea de asigurare
a accesului la informaţii de către Consiliu pentru publicul interesat.

La pct.2 subpct.19) din proiect, “Punctul 28 al anexei se modifică şi se expune în
următoarea redacţie:
Membri Consiliului vor fi persoane la nivel de conducere, cu experienţă în domeniul
comerţului exterior şi investiţional, propuse de către următoarele autorităţi:
….
2) un reprezentant al sectorului privat:
asociaţii a investitorilor, exportatorilor, de business – invitat în baza principiului
rotaţiei anuale;
3) un reprezentant al partenerilor de dezvoltare – invitat în baza principiului rotaţiei
anuale.”

Din analiza normei prenotate constatăm că nu este asigurat accesul la informaţie în ceea ce
priveşte drepturile şi obligaţiile persoanelor interesate, precum şi criteriile de accedere a
membrilor în Consiliu. La fel, semnalăm că nu este asigurat accesul la informaţie atît la lista
asociaţiilor investitorilor, exportatorilor, de business, cît şi a partenerilor de dezvoltare pentru
a fi asigurată transparenţa şi corectitudinea aplicării principiului rotaţiei anuale. Considerăm
că lipsa mecanismelor de oferire a informaţiilor va limita accesul persoanelor cointeresate la
informaţia de interes public şi nu va fi posibilă impunerea autorităţii responsabile de a furniza
informaţia necesară publicului interesat.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit expres mecanismele de asigurare a informării
persoanelor interesate despre drepturile şi obligaţiile ce le revin.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Septembrie 2016

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