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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 (departamental) este Banca Naţională.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în transpunerea în legislaţia
naţională a prevederilor Regulamentului UE nr.1781/2006 cu privire la informaţiile privind
plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri, cerinţă prevăzută în Planul naţional de acţiuni
de implementare a Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană
2014-2016, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.808 din 07.10.2014.
Potrivit autorului, aprobarea proiectului va contribui la sporirea măsurilor de prevenire,
cercetare şi identificare a activităţilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului sunt justificate,
şi anume ajustarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale. Totodată, menţionăm
că în proiect au fost identificate unele deficienţe de procedură, însă 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, pe de o parte, a prestatorului de servicii de
plată, iar pe de altă parte, interesele plătitorului de transfer. Reieşind din faptul că proiectul
nu defineşte noţiunea de „remiteri individuale grupate”, există riscul prejudicierii interesului
plătitorului (persoana care este titularul unui cont de plăţi şi care autorizează un ordin de
plată). 

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. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.
Potrivit prevederilor Legii prevederilor art. 9 al acesteia, iniţierea proiectului trebuie să fie
însoţită de publicarea lui pe pagina web a instituţiei, fapt ce va asigura societăţii civile,
persoanelor cointeresate posibilitatea prezentării şi expedierii de recomandări. Anunţul în
cauză urmează să fie însoţit inclusiv de datele persoanelor responsabile cu examinarea
recomandărilor.

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 subct.3) din proiect, pct.34/3 „În cazul în care prestatorul de servicii de plată
intermediar constată, la primirea remiterii de bani că informaţiile solicitate…utilizează
un sistem de remitere de bani cu limitări tehnice…”.

Deşi implementarea „sistemului de remiteri de bani cu limitări tehnice”, potrivit autorului, se
datorează faptului ajustării cadrului naţional la prevederile Regulamentului nr.1781/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006, totuşi, acesta este depăşit la
capitolul prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Astfel, potrivit Directivei nr.2015/849 (Directiva a IV-a) din 20 mai 2015 al Parlamentului
European şi Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării
banilor şi finanţării terorismului nu se mai aplică sistemul de plată cu limitări tehnice, ceea ce
presupune că implementare acestui sistem nu este relevantă. Pericolul aplicării normei date
constă în faptul că implementarea sistemului în cauză contravine prevederilor Legii nr.190
din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
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potrivit cărora procedura de identificare a clientului se efectuează pînă la încheierea relaţiilor
de afacere sau deschidere a contului, în caz contrar, relaţiile de afaceri sunt încetate.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a ajusta prevederile la cerinţele Directivei
2015/849, întrucît în variata propusă normele nu corespund politicilor de prevenire şi
combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Această obiecţie este valabilă în
tot cuprinsul proiectului.  

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 pct.1 subct. 3) din proiect, pct.36/3 „În cazul în care prestatorul intermediar
constată, la primirea transferului de credit că informaţiile solicitate cu privire la
plătitor…utilizează un sistem de plată cu limitări tehnice numai în cazul în care poate
informa prestatorul beneficiar despre lipsa sau caracterul…”.

Prin norma dată se utilizează noţiunea de „sistem de plată cu limitări tehnice”, care, de fapt,
nu reglementează expres conţinutul definiţiei. Există riscul ca prevederea dată să fie
interpretată şi aplicată în mod discreţionar de către prestatorii intermediari, ceea ce ar putea
prejudicia interesele plătitorului.
Deşi instituirea acestui sistem se datorează ajustării cadrului naţional la prevederile
Regulamentului nr.1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie
2006, totuşi, acesta este depăşit la capitolul prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului. Astfel, potrivit Directivei nr.2015/849 (Directiva a IV-a) din 20 mai 2015
Parlamentului European şi Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în
scopul spălării banilor şi finanţării terorismului nu se mai aplică sistemul de plată cu limitări
tehnice.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a ajusta prevederile Regulamentului
nr.157/2013 şi al Regulamentului nr. 204/2010 la cerinţele Directivei nr.2015/849.

La pct.2 subct.3) din proiect, pct.34/1 „În cazul remiterii de bani unui fişier de grup
efectuate de un singur plătitor către mai mulţi beneficiari…nu se aplică remiterilor
individuale grupate…”.

Sintagma „remiterilor individuale grupate” este confuză şi discreţionară, întrucît nu prevede
expres conţinutul acesteia. Pericolul aplicării normei date constă în faptul că se lasă la
discreţia prestatorului de servicii de plată interpretarea şi aplicarea normei, ceea ce ar putea
prejudicia interesele plătitorului.  

Recomandarea: Propunem de a prevedea la pct.2 din Regulamentul cu privire la
transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei noţiunea de „sistem de plată cu limitări tehnice”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
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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

24 Martie 2016

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