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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

(Hotărîrea Guvernului nr.519 din 02.07.2014 cu privire la
delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat

autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate,
Hotărîrea Guvernului nr.568 din 06.05.2008 cu privire la

organizarea evidenţei proprietăţii publice, circulaţia acesteia şi
exercitarea funcţiilor de către persoanele împuternicite să

reprezinte interesele statului/unităţilor administrativ-teritoriale)
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. Conform celor enunţate de autor în nota informativă,
proiectul are drept scop realizarea recomandărilor formulate în Hotărîrea Curţii de Conturi
(Curtea) nr.3 din 25.02.2016. Conform recomandărilor Curţii, urmau a fi întreprinse măsuri de
lichidare a deficienţelor cadrului legal aferent monitoringului financiar al activităţii
întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital de stat.
Însă, reieşind din faptul că normele propuse sunt formulate la general, pot fi interpretate sau
aplicate în mod discreţionar şi nu respectă în totalmente recomandările Curţii, considerăm că
scopul enunţat de autor nu corespunde întru totul realităţii iar proiectul riscă să devină o
soluţie declarativă care va eluda şi în continuare problemele aferente monitoringului
financiar.

d. Suficienţa argumentării. Urmare a analizei proiectului prin prisma raportului Curţii,
constatăm că amendamentele propuse de autor nu vor aduce modificări esenţiale întrucît nu
vizează expres problema cea mai gravă identificată de audit (responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice centrale), iar unele norme riscă să genereze condiţii de raportare
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discreţionară a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale. Asupra acestor
aspecte ne vom expune detaliat în compartimentul 2 „Evaluarea în fond a proiectului” al
prezentului raport.
Evidenţiem că în cadrul auditului, Curtea a constatat lipsa prevederilor legale privind
responsabilizarea fondatorilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale de a prezenta pe
deplin şi în termen rezultatele economico-financiare obţinute de entităţile administrate de
către aceştia.
De asemenea, cadrul normativ aferent monitoringului financiar este ambiguu, poartă un
caracter recomandabil şi vizează doar întreprinderile de stat/municipale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar public. Respectiv, sunt omise entităţile cu cota
statului mai mică de 50%, unele din care sunt strategice pentru economia naţională.
Problemele menţionate mai sus sunt generate în mare parte de faptul că Regulamentul
privind monitoringul financiar al activităţii întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor
comerciale cu capital integral sau majoritar public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.875
din 21.10.2014 este formulat la modul general şi oferă oportunitatea autorităţilor
administraţiei publice de a-şi neglija atribuţiile fără a suporta careva consecinţe.
Reieşind din contextul recomandărilor Curţii, rezultă că autorul pe lîngă cele prezentate,
urma să elaboreze propuneri de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr.875/2014.
Astfel, proiectul ar trebui să reprezinte un act complex de revizuire a cadrului normativ
aferent monitoringului financiar, care să includă un mecanism clar de stabilire a indicatorilor
de performanţă pentru întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital
public, răspunderea autorităţilor administraţiei publice centrale pentru nerealizarea atribuţiilor
ce le revin în cadrul monitoringului, includerea entităţilor cu cota statului mai mică de 50% în
procesul de raportare şi ajustarea termenelor de raportare astfel încît toate entităţile să nu
depăşească data limită, iar în caz de nerespectare stabilirea unor sancţiuni.
Odată ce autorul nu a întreprins măsurile menţionate, există riscul ca problemele identificate
de Curte să nu fie soluţionate, iar proiectul propus să devină unul declarativ.
În aceste condiţii, argumentele invocate în nota informativă nu sunt suficiente pentru a
justifica promovarea amendamentelor în redacţia propusă de autor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune implicarea cheltuielilor suplimentare. Totodată, în
contextul în care amendamentele propuse nu vor aduce modificări esenţiale care să
soluţioneze problemele monitoringului financiar, există riscul ca şi în continuare
administrarea patrimoniului public să fie efectuată în mod defectuos.

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

Deşi promovarea unui proiect în vederea îmbunătăţirii procesului de monitoring financiar este
necesară, considerăm că în redacţia actuală, proiectul va genera mai multe deficienţe decît
soluţii. În aceste condiţii, există riscul promovării intereselor unor anumite persoane în
detrimentul interesului public. Acestea se vor manifesta în special prin: stabilirea
discreţionară a indicatorilor de performanţă; evaluarea rezultatelor întreprinderilor de
stat/municipale şi ale societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public în baza
unor mecanisme aplicate în mod arbitrar; prezentarea de către APC a unor date incomplete a
rezultatelor gestionării patrimoniului public datorită impunerii unor termene de raportare
necorelate între autorităţi; evitarea efectuării în continuare a monitoringului financiar asupra
entităţilor a căror acţiuni sunt deţinute de stat în proporţie mai mică de 50%; lipsa

2



responsabilităţilor APC de a efectua un monitoring financiar deplin şi calitativ.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Evidenţiem că proiectul nu va asigura respectarea art.9 „Achiziţiile publice şi gestiunea
finanţelor publice” din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei adoptată la New York la
31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007. Potrivit articolului
menţionat, fiecare stat ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic,
măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea
finanţelor publice, în special prin comunicarea în timp util a cheltuielilor şi a veniturilor;
sisteme de norme de contabilitate şi audit şi de control; sisteme eficiente de gestiune a
riscurilor şi de control intern.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.1 – la pct.1 subpct.9) al Hotărîrii Guvernului nr.519/2014 după cuvintele „rezultatele
administrării” se completează cu cuvintele „prin prisma evaluării indicatorilor de
performanţă stabiliţi şi a riscurilor aferente fiabilităţii”.

Este salutabil faptul că autorul stabileşte „repere” în baza cărora urmează a fi evaluate
rezultatele administrării întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital de stat.
Totodată, nefiind clar la ce se referă autorul prin sintagma „riscuri aferente fiabilităţii”, norma
poate fi interpretată în vederea stabilirii în mod discreţionar a propriului mecanism de
evaluare a rezultatelor entităţilor menţionate, fapt care va duce nemijlocit la o administrare
frauduloasă a proprietăţii publice.
Obiecţie valabilă şi în cazul propunerii de completare a pct.2 din Hotărîrea Guvernului
nr.568/2008.

Recomandarea: Propunem autorului definirea noţiunii „riscurile aferente fiabilităţii”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.1 – completarea pct.1 al Hotărîrii Guvernului nr.519/2014 cu subpct.8/1 cu
următorul cuprins: stabilesc, prin intermediul consiliilor de administraţie ale
întreprinderilor de stat/consiliilor societăţilor comerciale cu cota de stat, indicatorii de
performanţă anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiară a întreprinderilor
de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat din ramură (creşterea
volumului vînzărilor, a profitului net, a rentabilităţii activelor, a rentabilităţii financiare,
precum şi stingerea creanţelor şi datoriilor, diminuarea cheltuielilor şi a stocurilor
producţiei şi materialelor, etc).
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Propunerea de a acorda consiliilor de administraţie dreptul de a stabili indicatori de
performanţă contravine prevederilor art.6 din Legea nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la
întreprinderea de stat şi art.50 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 cu privire la societăţile
pe acţiuni. Conform actelor legislative prenotate atribuţia de a stabili indicatorii îi revine
exclusiv fondatorului sau adunării generale a acţionarilor în calitate de gestionar al
întreprinderii de stat, şi respectiv, organ suprem de conducere al societăţii.
Evidenţiem că în cadrul consiliului de administraţie, în calitate de membri, sunt angajaţi ai
entităţii economice. Respectiv, există riscul stabilirii unor indicatori convenabili, în baza
cărora va fi evaluată activitatea realizată de aceiaşi angajaţi, prin urmare se vor raporta
rezultate care nu reflectă realitatea economico financiară a entităţii, fiind posibilă gestionarea
defectuoasă a acesteia fără a suporta careva consecinţe.

Recomandarea: Norma necesită a fi reformulată în vederea indicării exprese a
atribuţiei fondatorului şi adunării generale a acţionarilor de a stabili indicatorii de
performanţă.

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 – completarea pct.1 al Hotărîrii Guvernului nr.519/2014 cu subpct.8/1 cu
următorul cuprins: stabilesc, prin intermediul consiliilor de administraţie ale
întreprinderilor de stat/consiliilor societăţilor comerciale cu cota de stat, indicatorii de
performanţă anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiară a a întreprinderilor
de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat din ramură (creşterea
volumului vînzărilor, a profitului net, a rentabilităţii activelor, a rentabilităţii financiare,
precum şi stingerea creanţelor şi datoriilor, diminuarea cheltuielilor şi a stocurilor
producţiei şi materialelor, etc.

Norma acordă dreptul întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de
stat din ramură de a stabili arbitrar indicatori de performanţă în baza cărora urmează a fi
evaluată activitatea entităţilor menţionate.
Factorul coruptibil se poate manifesta prin faptul că entităţile îşi pot crea condiţii favorabile de
eludare a obligaţiilor, cît şi stabilirea unor indicatori mult mai mici decît capacitatea reală a
întreprinderii, astfel încît va putea duce la o administrare vicioasă a activelor statului.

Recomandarea: Norma necesită a fi reformulată în vederea indicării exprese a
atribuţiei fondatorului şi adunării generale a acţionarilor de a stabili indicatorii de
performanţă.

Pct.2 – Propunerea de substituire a cifrei „15” cu cifra „20” de la pct.2/1 din Hotărîrea
Guvernului nr.568/2008.

Amendamentul propus vizează extinderea termenului în care Agenţia Proprietăţii Publice
este obligată să generalizeze şi să prezente Guvernului raportul privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice.
Potrivit raportului Curţii, necesitatea ajustării termenelor de raportare rezultă din faptul că
Notele analitice privind rezultatele monitoringului financiar, întocmite de Ministerul Finanţelor,
se prezintă APP pînă la data de 30 iunie a anului următor de gestiune pentru care se
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efectuează monitoringul financiar. Totodată, Raportul privind administrarea şi deetatizarea
proprietăţii publice este prezentat Guvernului de către APP pînă la data de 15 iunie a fiecărui
an, sau cu 15 zile anterior primirii Notelor analitice de la Ministerul Finanţelor.
Evidenţiem că noul termen propus (20 iunie a fiecărui an) este unul anterior termenului limită
de prezentare a notelor analitice privind rezultatele monitoringului financiar (30 iunie).
Respectiv, propunerea autorului nu va soluţiona probleme descrisă în raportul Curţii.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea termenelor de prezentare către Guvern a
informaţiilor aferente gestionării patrimoniului public astfel încăt organul executiv să
beneficieze de un monitoring financiar complet şi calitativ.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.1 – la pct.1 subpct.9) al Hotărîrii Guvernului nr.519/2014 cifra „30” se substitie cu
cifra „25”.

Una din problemele menţionate în Raportul Curţii constă în faptul că Hotărîrea Guvernului
875/2014 reglementează efectuarea monitoringului financiar doar în baza datelor economico-
financiare de la întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat (mai mult de 50%) fiind omise cele cu cota statului mai mică de 50%.
Respectiv, autorul ar fi trebuit să prezinte propuneri de amendare a Hotărîrii Guvernului
875/2014 astfel încît actul normativ prenotat să vizeze gestionarea întregului patrimoniu al
statului.
În redacţia actuală, proiectul va avea efecte doar asupra procesului de raportare al
autorităţilor administraţiei publice centrale către Agenţia Proprietăţii Publice. Mai mult, vor fi
omise şi în continuare societăţile comerciale cu capital mai mic de 25%.
Evidenţiem, că un număr mare de entităţi a căror acţiuni sunt deţinute de stat în proporţie mai
mică de 50% reprezintă un interes strategic pentru economia naţională, deţin valori
semnificative din patrimoniul public şi au impact direct asupra bugetului public naţional. Lipsa
prevederilor cu privire la monitoringul financiar al acestor entităţi va permite şi în continuare
evitarea monitorizării eficiente a patrimoniului public.
Obiecţie valabilă şi în cazul propunerii de completare a pct.2 din Hotărîrea Guvernului
nr.568/2008.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului şi elaborarea amendamentelor la
Hotărîrea Guvernului 875/2014 în vederea includerii entităţilor cu capital de stat mai
mic de 50% în procesul de monitoring financiar.

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

Pct.1 – completarea pct.1 al Hotărîrii Guvernului nr.519/2014 cu subpct.8/1 cu
următorul cuprins: stabilesc, prin intermediul consiliilor de administraţie ale
întreprinderilor de stat/consiliilor societăţilor comerciale cu cota de stat, indicatorii de
performanţă anuali şi semestriali ai activităţii economico-financiară a a întreprinderilor
de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cotă majoritară de stat din ramură (creşterea
volumului vînzărilor, a profitului net, a rentabilităţii activelor, a rentabilităţii financiare,
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precum şi stingerea creanţelor şi datoriilor, diminuarea cheltuielilor şi a stocurilor
producţiei şi materialelor, etc.

Evidenţiem că în cadrul auditului Curtea a constatat că procesul de monitoring financiar este
afectat de reglementările cu caracter general, inclusiv prin lipsa reglementărilor privind
aprobarea indicatorilor de performanţă şi analiza gradului de implementare a acestora de
către APC. Totodată, se menţionează că Regulamentul privind monitoringul financiar al
activităţii întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau
majoritar public nu prevede procese sau indicatori stabiliţi de către APC aferente realizării
scopului privind consolidarea disciplinei financiare şi sporirea eficienţei utilizării patrimoniului
public.
Considerăm că norma propusă de autor este una generală şi va acorda temei de interpretare
şi aplicare în mod discreţionar a cadrului legal cu privire la monitoringul financiar. Or,
menţionînd cîţiva indicatori economico-financiari (fiind posibil includerea altora suplimentari
neplauzibili datorită sintagmei „etc.”) fără a stabili un mecanism de aplicare a acestora,
proiectul nu va asigura diminuarea lacunelor cadrului legal (identificate de Curte), şi în
consecinţă va fi considerat unul declarativ.
În sensul celor expuse, considerăm că în contextul revizuirii cadrului normativ aferent
monitoringului financiar, o deosebită atenţie urma a fi acordată Hotărîrii Guvernului
nr.875/2014 în vederea stabilirii exhaustive a indicatorilor de performanţă care vor fi preluaţi
de către autorităţile publice şi adaptaţi la cerinţele specificului de activitate al
întreprinderii/societăţii, a modului de aplicare a acestora şi răspunderea pentru
nerespectarea prevederilor legale. În redacţia actuală, proiectul nu va aduce modificări
esenţiale, iar monitoringul financiar va fi efectuat şi în continuare în mod discreţionar.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului în vederea elaborării unui cadru
complex de modificare şi completare a actelor normativ aferente monitoringului
financiar. În redacţia actuală considerăm că nu vor fi efectuate schimbări esenţiale, iar
propunerile autorului vor avea caracter declarativ.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Lipsa reglementărilor cu privire la responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice
centrale este cel mai important aspect menţionat în raportul Curţii. Proiectul propus de autor
nu conţine soluţii în acest sens. Astfel, există riscul neglijării şi în continuare a atribuţiilor cu
privire la prezentarea pe deplin şi în termen a rezultatelor economico-financiare obţinute de
entităţile cu capital integral sau majoritar de stat fără a suporta careva consecinţe.
În condiţiile unui monitoring financiar incomplet va fi dificilă stabilirea şi întreprinderea
acţiunilor de sporire a eficienţei gestionării patrimoniului public.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului în vederea stabilirii normelor cu
privire la răspunderea autorităţilor administraţiei publice în cazul neornorării
atribuţiilor în domeniul monitoringului financiar.

9. Alte obiecţii

Pct.2 – Completarea indicaţiilor pentru completarea dării de seamă privind mărimea şi
circulaţia proprietăţii publice de la anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.568/2008 cu
pct.24/1 cu următorul cuprins „24/1. În rîndul 193 se indică valoarea datoriilor pe
termen lung (rîndul 430 din bilanţ)”.
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Recomandarea: Evidenţiem că rîndul 430 din bilanţ vizează alte datorii pe termen lung.
Respectiv, norma necesită a fi expusă în următoarea redacţie „24/1. În rîndul 193 se
indică valoarea totală a altor datorii pe termen lung (rîndul 430 din bilanţ)”.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Septembrie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

http://www.tcpdf.org

