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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(nr.548/95, nr.114/12, nr.190/2007)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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. Scopul proiectului constă în eficientizarea condiţiilor de
activitate a prestatorilor de servicii de plată, prin eliminarea barierelor operaţionale şi
administrative în activitatea prestatorilor.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la dezvoltarea eficientă a pieţei
serviciilor de plată şi monedă electronică, precum şi la asigurarea accesului populaţiei la
instrumentele financiare.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
pe deplin necesitatea promovării proiectului. Proiectul conţine unele deficienţe, în special, la
procedura privind identificarea persoanei fizice sau persoanei juridice. Referitor la acestea ne
vom expune la compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele prestatorilor de servicii de plată. Însă, reieşind
din faptul că prin proiect se instituie excepţii de la procedura de identificare a persoanelor
fizice şi a persoanelor juridice, există riscul prejudicierii interesului statului.

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 efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.II pct.1 din proiect, art.3 „Exigenţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei
trebuie să fie proporţionale, adecvate şi adaptate riscurilor…”.

Norma propusă nu se încadrează după conţinut în sfera de reglementare a noţiunii de
„reputaţie bună”. Aceasta se include la compartimentul privind procedura de aplicare a
exigenţelor faţă de administrator sau asociat.

Recomandarea: În vederea respectării tehnicii legislative, propunem de exclus norma
dată din proiect.

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I din proiect, art.10 alin.(1) „Banca Naţională poate să deschidă conturi în registrele
sale şi acorda acces…societăţilor de plată şi societăţilor emitente de monedă
electronică care prestează clienţilor săi servicii de plată…”.

Acordarea dreptului societăţilor de plată de a deschide conturi în registrele Băncii Naţionale a
Moldovei este în contradicţie cu prevederile art.10 alin.(1) al Legii 548/95 care stipulează că
BNM nu deschide conturi administraţiei publice locale, întreprinderilor, inclusiv celor de stat.
Pe cînd, societăţile de plată sunt furnizori de servicii poştale cu statut de întreprindere de
stat, în condiţiile Legii poştei nr.463 din 18 mai 1995.
În ceea priveşte accesul societăţilor de plată şi societăţilor emitente de monedă electronică la
Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare al BNM, considerăm necesar de consultat opinia
BNM privind oportunitatea acordării acestui drept. 

Recomandarea: Propunem de analizat suplimentar eficienţa şi oportunitatea normei
date, întrucît în varianta propusă nu este suficient fundamentată.
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Art.III pct.1 din proiect, art.5 alin.(2) „care pot fi prezentate şi în formă electronică”.

Identificarea persoanei fizice şi a persoanei juridice în baza actelor în format electronic
contravine practicilor internaţionale. Conform Recomandărilor FATF, în special,
Recomandarea 10 cît şi Directiva a IV-a (2015/849) a Parlamentului European privind
prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului,
prevăd o serie de criterii de identificare a persoanelor fizice sau juridice în baza
documentelor ce au o sursă de provenienţă credibilă, fapt care nu poate fi garantat în cazul
prezentării documentelor în format electronic. Recomandările FATF sunt obligatorii pentru
domeniul spălării banilor sau finanţării terorismului.

Recomandarea: În vederea respectării cerinţelor Recomandărilor FATF, propunem de
exclus norma din proiect.

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.I pct.2 din proiect, art.8 alin.(3) şi (4) se exclud „(3) Emiterea, distribuirea şi
răscumpărarea monedei electronice pe teritoriul Republicii Moldova se realizează doar
contra lei/în lei moldoveneşti.
(4) Moneda electronică se emite şi se utilizează pe teritoriul Republicii Moldova ca
echivalent al leului moldovenesc. Nu este permisă emiterea şi utilizarea monedei
electronice pe teritoriul Republicii Moldova drept echivalent al valutelor străine sau al
altor valori variabile”.

Excluderea normelor date nu este justificată de către autor, motiv pentru care este dificil de a
ne expune vis-a-vis de scopul şi efectele amendamentului dat. În opinia noastră, normele în
cauză sunt necesare din punct de vedere procedural, deoarece reglementează procedura de
emitere, distribuire şi răscumpărare a monedei electronice pe teritoriul Republicii Moldova. În
lipsa acestor norme, există riscul ca procedurile date se fie aplicate în mod discreţionar de
către subiecţii implicaţi în raporturile date, ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a menţine normele în varianta în vigoare,
întrucît reglementează procedura de emitere, distribuire şi răscumpărare a monedei
electronice. Această obiecţie este valabilă şi la art.77 alin.(1) din proiect.

Art.I pct.3 din proiect, art.27 alin.(3) lit.c) se exclude sintagma „experienţă adecvată”.

Pe lîngă faptul că în proiect se face trimitere eronat la o normă care nu există în lege (lit.g)
alin.(3) art.27 al Legii 114/2012), excluderea acesteia nu este justificată din punct de vedere
procedural. Astfel, obligarea administratorilor filialelor şi a agenţilor de plată care prestează
servicii de plată de a dispune de o experienţă adecvată în domeniul dat, are drept scop
asigurarea unei bune administrări a societăţilor de plată care intenţionează să presteze
servicii de plată prin intermediul unei filiale sau a unui agent de plată. 

Recomandarea: Propunem de a menţine norma în varianta în vigoare, întrucît este
necesară din punct de vedere a asigurării unei bune administrări a societăţilor de
plată.
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Art.III pct.1 din proiect, art.2/1 „Prin derogare de la alin.(2) lit.a) societăţile de plată şi
monedă electronică în sensul Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de
plată şi monedă electronică, pot fi aplicate măsuri simplificate de identificare, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege în alin.(3) lit.d)”.

Norma este confuză şi discreţionară. Este confuză, deoarece face trimitere la o prevedere
care nu există la art.5 alin.(3) al Legii nr.190/2007(alin.(3) lit.d) art.5 potrivit proiectului), iar
discreţionară, întrucît nu reglementează procedura de aplicare a „măsurii simplificate” de
identificare a persoanelor fizice şi juridice de către serviciile de plată şi monedă electronică.
În cazul dat, există riscul ca entităţile enunţate mai sus să aplice norma dată la propria
discreţia, fără careva reglementări speciale în acest sens, ceea ce ar prejudicia interesul
public.

Recomandarea: Propunem de exclus norma din proiect, întrucît nu corespunde
cadrului legal în domeniu.

Art.III pct.1 din proiect, art.5 alin.(2) lit.d) „pe baza unei evaluări corespunzătore a
riscurilor care să demonstreze existenţa unui risc scăzut…”.

Utilizarea sintagmei „să demonstreze existenţa unui risc scăzut” este discreţionară, întrucît
cadrul legal în domeniu nu reglementează procedura dată.
La etapa actuală, în Republica Moldova este iniţiată Evaluarea Naţională a riscurilor în
domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Acest proces este
unul complex de durată care cuprinde analiza detaliată a fiecărui participant în sistemul dat,
fie organ de supraveghere sau entitate raportoare. Ulterior urmează să fie dată o apreciere a
gradului de risc pe diferite segmente. Totodată, menţionăm că se face eronat trimitere la lit.d)
alin.(2) art.5 al Legii nr.190/2007, întrucît norma este în vigoare.

Recomandarea: Propunem de exclus norma din proiect, întrucît contravine cadrului
legal în domeniu.

Art.III pct.2 din proiect, art.6 alin.(3) lit.c) „alte măsuri de precauţie în conformitate cu
procedurile interne din cadrul entităţilor raportoare care trebuie să corespundă
riscurilor asociate tipului de client, relaţiei de afaceri, bunului sau tranzacţiei”.

Utilizarea sintagmei „riscuri asociate” este confuză şi discreţionară, deoarece legislaţia în
domeniu nu reglementează noţiunea dată. În lipsa prevederilor în cauză, există riscul ca
entitatea raportoare să aplice norma, la propria discreţie, ceea ce va prejudicia interesul
public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude norma din proiect, întrucît
contravine cadrului legal în domeniu.

Art.III pct.2 din proiect, art.6 alin.(3) lit.c) „alte măsuri de precauţie în conformitate cu
procedurile interne din cadrul entităţilor raportoare care trebuie să corespundă
riscurilor asociate tipului de client, relaţiei de afaceri, bunului sau tranzacţiei”.

Norma este discreţionară, deoarece acordă dreptul entităţilor raportoare de a aplica şi „alte
măsuri de precauţie” în conformitate cu procedurile interne din cadrul entităţilor raportoare,
pe cînd acestea sunt norme primare care trebuie să fie prevăzute expres în lege. Pericolul
aplicării normei date constă în faptul că entitatea dobîndeşte dreptul de a-şi institui prin actele
sale interne, la propria discreţie, măsuri de precauţie faţă de persoanele fizice sau juridice,
ceea ce va prejudicia interesul public.
Actualmente, standardul internaţional în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi
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finanţării terorismului stabileşte expres şi obligatoriu identificarea clientului sau beneficiarului
efectiv de către entităţile raportoare. În caz contrar, entitatea raportoare urmează să nu
iniţieze relaţii de afaceri cu noi clienţi sau să întrerupă relaţiile deja existente.
Totodată, prevederile art.12 din Directiva 2015/849 din 20 mai 2015 stabileşte posibilitatea
implementării unor excepţii vis-a-vis de tranzacţiile cu moneda electronică sau sisteme de
plăţi electronice în condiţiile unor riscuri minore oficial recunoscute de Evaluarea Naţională a
Riscurilor.
În acelaşi context, prevederile Recomandării 10 FATF nu stabileşte careva excepţii de la
identificare, însă prevede măsuri simplificate şi sporite de precauţie privind clienţii.
În această ordine de idei, luînd în consideraţie că Republica Moldova este evaluată de către
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei în privinţa respectării recomandărilor FATF,
statul trebuie să implementeze cerinţele standardului dat, fapt care exclude implementarea
excepţiilor propuse în proiectul dat.

Recomandarea: Propunem de exclus norma din proiect, întrucît generează oportunităţi
de corupţie.

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
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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Martie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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