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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 Economiei,
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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act legislativ este instituirea unui cadru normativ primar unic de reglementare a
modului de constituire, activare, reorganizare şi lichidare a întreprinderilor de stat (ÎS) şi
întreprinderilor municipale (ÎM), actualizat inclusiv prin prisma recomandărilor Curţii de
Conturi expuse în Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării
patrimoniului public în mun. Chişinău în perioada 2010-2011, aprobat prin Hotărîrea nr.37 din
31 iulie 2012 şi Raportul auditului conformităţii administrării fondurilor publice în cadrul
întreprinderilor municipale pe anul 2013 aprobat prin Hotărîrea nr.21 din 08 aprilie 2014.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, sunt întrunite generic exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV
din 27 decembrie 2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului va genera necesitatea bugetării unor resurse
financiare suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de lichidare a
ÎS/ÎM ce nu dispun de bunuri. În contextul dat, urmează a fi revizuite prevederile art.13
alin.(14) al proiectului prin prisma recomandărilor expuse la Capitolul II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie în compartimentul „Conflicte ale normelor de drept”.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului necesită a fi revizuite prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale şi naţionale conform recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al
prezentului raport de expertiză anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia 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.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.1 alin.(1) al proiectului: „Articolul 1.Întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală. (1)Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală (în continuare -
întreprindere de stat/municipală) este persoană juridică, care desfășoară activitate de
întreprinzător în baza proprietății publice transmise în capitalul social, precum și a
bunurilor transmise cu drept de gestiune economică.”
Art.3 alin.(3) al proiectului: „Bunurile domeniului public pot fi transmise întreprinderii
de stat/municipale doar cu drept de gestiune economică […]”. 

Normele precitate fac referinţă la noţiunea de „drept de gestiune economică” în lipsa unor
reglementări relevante ale cadrului normativ primar ce definesc dreptul de gestiune
economică şi stabilesc prerogativele titularului vis-a-vis de obiectul în speţă. Lacuna în speţă
poate determina neclarităţi atît vis-a-vis de regimul de administrare a bunului, drepturile şi
obligaţiile titularului în raport cu bunul în speţă, cît şi modul de partajare a riscurilor survenite
ulterior, în legătură cu exploatarea bunului, între gestionarul economic şi proprietar. În
condiţiile date, sunt create precondiţii legislative pentru interpretarea subiectivă a normei de
către subiecţii destinatari şi riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, se recomandă autorului
reglementarea noţiunii de „drept de gestiune economică”.
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2. Conflicte ale normelor de drept

Art.1 alin.(3) al proiectului: „Articolul 1.Întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală (3) […] Autoritatea publică care exercită funcția de fondator nu poartă
răspundere pentru obligaţiile întreprinderii, iar întreprinderea nu poartă răspundere
pentru obligațiile fondatorului”.

Analizînd norma propusă prin prisma prevederilor art.179 alin.(4) Cod Civil al Republicii
Moldova adoptat prin Legea nr.1107-XV din 06 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), menţionăm faptul că redacţia propusă riscă să determine
dificultăţi de implementare şi interpretare discreţionară a acesteia de către subiecţii
destinatari. În conformitate cu prevederile prenotate: „Statul şi unităţile administrativ-
teritoriale nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderilor de stat şi ale întreprinderilor
municipale. Aceste întreprinderi nu poartă răspundere pentru obligaţiile statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale”.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, se recomandă autorului
completarea normei cu sintagma „Statul şi unităţile administrativ-teritoriale”.

Art.8 alin.(9) al proiectului: „Membru al consiliului de administraţie a întreprinderii de
stat/ municipale nu poate fi:
a) conducătorul autorității publice ce exercită funcția de fondator;
b) administratorul şi contabilul-şef al întreprinderii de stat/municipale;
c) membrul comisiei de cenzori”.

Analizînd prevederile propuse în comparaţie cu restricţiile statuate de cadru normativ în
vigoare, remarcăm faptul că proiectul reflectă un spectru restrîns de subiecţi ce pot fi delegaţi
în componenţa Consiliului de administrare a întreprinderii de stat. Astfel, potrivit art.6 alin.(1)
lit e) al Legii nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei:
„Articolul 6.Organizarea activităţii autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici. (1)
Organizarea activităţii autorităţilor publice şi a funcţionarilor publici se asigură prin
reglementările legislaţiei care prevăd: […] e)stabilirea unor exigenţe speciale, restricţii şi
interdicţii, criterii de angajare, de numire şi de promovare în funcţie, necesare excluderii
conflictelor de interese, apărării regimului constituţional, a drepturilor şi intereselor legitime
ale persoanelor fizice şi juridice; […]”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi completarea prevederilor art.8
alin.(9) al proiectului şi suplimentarea conţinutului acestuia cu prevederi ce vizează
restricţii de delegare în componenţa Consiliului de administraţie a ÎS/ÎM a persoanelor
care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în Legea nr.16-XVI din 15
februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.94-96, art.351). În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi completate şi
prevederile art.10 alin.(5) al proiectului ce vizează componenţa comisiei de cenzori.

Art.13 alin.(14) al proiectului: „Cheltuielile aferente lichidării întreprinderilor de
stat/municipale care nu dispun de bunuri vor fi suportate din contul mijloacelor
prevăzute în acest scop în bugetul fondatorului”.

Implementarea prevederilor în speţă va genera necesitatea bugetării unor resurse financiare
suplimentare. Totodată, în conformitate cu prevederile art.70 alin.(1), (13) al Legii nr.149 din
29 iunie 2012 insolvabilităţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197,
art.663): „Articolul 70. Remunerarea administratorului/lichidatorului. Compensarea
cheltuielilor
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(1) Pentru îndeplinirea funcţiilor, administratorul/lichidatorul are dreptul la remuneraţie şi la
compensarea cheltuielilor aferente.
[…]
(13) În cazul în care se constată că debitorul nu dispune de bunuri sau că bunurile lui nu pot
acoperi cheltuielile procedurii de insolvabilitate sau ale procedurii falimentului, achitarea
onorariului fix administratorului/lichidatorului, precum şi compensarea cheltuielilor aferente se
trec în mod solidar, prin încheiere judecătorească, în obligaţia organelor de conducere ale
debitorului consemnate la art.247. Încheierea judecătorească se emite cu citarea
administratorului/ lichidatorului, a membrilor organelor de conducere ale debitorului în a cărui
obligaţie se cere trecerea acoperirii cheltuielilor masei debitoare, a preşedintelui comitetului
creditorilor. Încheierea poate fi atacată cu recurs de persoanele vizate în ea. Neprezentarea
părţilor citate legal nu împiedică examinarea cauzei.”
Potrivit art.247 al Legii prenotate: „Articolul 247. Membrii organelor de conducere ale
debitorului. (1) În sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ale debitorului pot
fi: debitorul persoană fizică ce desfăşoară activitate individuală de întreprinzător, fondatorul
întreprinderii individuale sau al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), administratorii societăţilor
comerciale, membrii organelor executive, membrii consiliilor de supraveghere (de
observatori), lichidatorii şi membrii comisiilor de lichidare, contabilii.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică persoanelor care deţineau funcţiile respective la data
intentării procesului de insolvabilitate, precum şi celor care au deţinut aceste funcţii pe
parcursul ultimelor 24 de luni anterioare intentării procesului.”

Recomandarea: Ţinînd cont de austeritatea bugetară actuală, necesitatea optimizării
cheltuielilor bugetare şi de prevederile sus-citate, se recomandă autorului revizuirea
normei propuse şi substituirea subiectului care acoperă cheltuielile în speţă.

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

Art.3 alin.(2) al proiectului: „Articolul 3.Componenţa bunurilor şi modul de utilizare.
[…](2) Modul de posesie, folosinţă şi dispoziție asupra bunurilor întreprinderii de
stat/municipale se stabileşte de legislaţie şi de statut”.

Norma propusă atribuie altui subiect dreptul şi competenţa de a elabora, în mod autonom,
reglementări cu caracter normativ, or conform prevederilor art.7 alin.(2) lit.a) al proiectului,
statutul entităţii va fi aprobat de către fondator, în baza statutului-model aprobat în modul
corespunzător de către Guvern fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice
reglementate.
Astfel, redacţia propusă creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii extensive de
reglementare a unor norme speciale de posesie, folosinţă şi dispoziție asupra bunurilor ÎS/ÎM
şi riscuri de corupţie aferente procesului în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor „şi de statut” din
conţinutul normei.

Art.8 alin.(17) al proiectului: „[…] Ședința consiliului de administraţie este deliberativă
dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii
membrilor prezenţi la şedinţă, dacă statutul sau regulamentul consiliului nu prevăd
altfel. […]”.

Norma propusă este o normă de blanchetă, or aceasta atribuie altui subiect dreptul şi
competenţa de a elabora, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, fapt ce
periclitează stabilitatea raporturilor juridice reglementate de art.8 alin.(17) – „Ședința
consiliului de administraţie este deliberativă dacă la ea participă cel puțin 2/3 din membri”.
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Totodată, remarcăm faptul că în cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii)
coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente
cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a
termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea sintagmei: „dacă statutul sau
regulamentul consiliului nu prevăd altfel”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.4 alin.(6) al proiectului: „(6) Hotărârea de modificare a capitalului social al
întreprinderii de stat/municipale se adoptă de fondator la propunerea consiliului de
administrație. Întreprinderea de stat supusă privatizării, la modificarea capitalului
social, în mod obligatoriu, va solicita acordul Agenției Proprietății Publice”.

Deşi norma citată stabileşte obligaţia solicitării acordului Agenției Proprietății Publice de către
ÎS supusă privatizării, la modificarea capitalului social, aceasta nu reflectă restricţii vis-a-vis
de aprobarea hotărîrii în cauză de către fondator în cazul cînd nu a fost recepţionat acordul
autorităţii/a parvenit refuzul acesteia. Prin urmare, redacţia propusă admite interpretarea
subiectivă a normei şi exercitarea unor atribuţii excesive de către fondator sub aspectul
aprobării hotărîrii în speţă în lipsa acordului sau în condiţiile în care Agenţia s-a expus
negativ la acest capitol.

Recomandarea: Astfel, întru excluderea riscurilor prenotate, cît şi a riscurilor de
corupţie aferente procesului reglementat, se recomandă autorului, revizuirea redacţiei
propuse şi completarea primei propoziţii a normei cu cuvintele „cu acordul Agenției
Proprietății Publice” şi excluderea ultimei propoziţii.

Art.7 alin.(2) lit.j) al proiectului: „j)autorizează achiziţionarea bunurilor de către
întreprinderea de stat/municipală ale căror valoare de piaţă constituie peste 25% din
valoarea activelor nete ale acesteia, conform ultimilor situații financiare;”.

Cuvintele „conform ultimilor situații financiare” atribuie caracter incert perioadei de referinţă
examinate, creînd precondiţii pentru interpretarea subiectivă şi determinarea discreţionară a
perioadei examinate. Prin urmare,redacţia propusă creează precondiţii legislative pentru
exercitarea unor atribuţii excesive în cadrul autorizării achiziţionării bunurilor de către ÎS/ÎM a
căror valoare de piaţă constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale acesteia.

Recomandarea: Se recomandă concretizarea perioadei examinate.

Art.7 alin.(2) lit.k) al proiectului: „k) coordonează decizia privind repartizarea profitului
net a întreprinderii”.
Art.8 alin.(11) lit.l) al proiectului: „aprobă la propunerea administratorului repartizarea
profitului net anual al întreprinderii, coordonată cu fondatorul, şi normativele de
repartizare a profitului net pentru anul următor celui gestionar;”.

Normele precitate nu reglementează aspectul temporar de efectuare a procedurii în speţă (în
prealabil/post factum). Circumstanţa dată, creează precondiţii pentru stabilirea discreţionară
a acestui aspect şi determină riscul instituirii unei practici neuniforme la capitolul în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea normei cu cuvintele „în
prealabil”.
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Art.7 alin.(5) al proiectului: „În cazul în care administratorul admite ilegalități în
activitatea sa, fondatorul, la propunerea consiliului de administrație, decide referitor la
măsurile de sancționare, inclusiv eliberarea din funcție, după caz, sesizarea organelor
competente”.

Redacţia propusă nu reglementează cu certitudine circumstanţele, la întrunirea cărora,
fondatorul urmează să înştiinţeze organele de drept, fapt care creează precondiţii pentru
interpretarea subiectivă a normei şi înştiinţarea selectivă a organelor de drept. În condiţiile
date, sunt create premise pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către fondator şi
riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor „după caz” din context,
sau completarea norme cu reglementări ce statuează clar circumstanţele care obligă
fondatorul de a înştiinţa organele de drept.

Art.8 alin.(5) al proiectului: „(5)Componenţa numerică a consiliului de administraţie se
stabileşte de fondator în funcţie de indicii economico-financiari ai întreprinderii de
stat/municipale şi nu va fi mai mică de 5 persoane, după caz consiliul de administrație
poate fi instituit din 3 persoane”.

Prim-plan, remarcăm faptul că utilizarea cuvintelor „după caz” în lipsa criteriilor de instituire a
Consiliului din 3 membri, riscă să determine exercitarea unor atribuţii excesive/abuzive de
către fondator. Totodată, accentuăm faptul că reglementarea derogării în speţă contravine
prevederilor alin.(2) art.8 al proiectului potrivit cărora 4 subiecţi, în mod obligatoriu, deleagă
reprezentanţii săi în componenţa consiliului de administraţie a întreprinderii (Ministerul
Economiei, Ministerul Finanţelor, Agenţia Proprietăţii Publice şi Fondatorul întreprinderii). 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea criteriilor de instituire a
Consiliului din 3 membri, cît şi revizuirea spectrului de subiecţi ce urmează în mod
obligatoriu să delege reprezentanţi în cadrul Consiliului de administrare.

Art.9 alin.(1) lit.n) al proiectului: „Administratorul are următoarele atribuții: […]
n)prezintă consiliului de administraţie informaţia referitor la situaţiile litigioase;”.

Redacţia propusă atribuie caracter ambiguu mecanismului de monitorizare a derulării
situaţiilor litigioase, fapt care poate submina eficienţa desfăşurării acestuia. În acest sens,
accentuăm faptul că nu este clar dacă prezentarea consiliului de administraţie a informaţiei
referitor la situaţiile litigioase de către administrator va constitui un procedeu desfăşurat cu
regularitate de către administrator sau doar la solicitarea consiliului de administrare.
Circumstanţa în speţă creează precondiţii pentru interpretarea subiectivă a normei,
informarea selectivă a Consiliului şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei şi completarea normei cu
prevederi ce vizează periodicitatea regulară de prezentare a informaţiilor vis-a-vis de
situaţiile litigioase în care este implicată entitatea (lunar/trimestrial/semestrial/anual),
obligaţia de raportare în cazul survenirii unor situaţii excepţionale în derularea
situaţiilor litigioase a entităţii, raportată la un termen calendaristic concret şi obligaţia
administratorului de prezentare a informaţiei în speţă în adresa consiliului de
administraţie la solicitarea acestuia.

Art.9 alin.(1) lit.h) al proiectului: „h)prezintă fondatorului și consiliului de administraţie
darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a
întreprinderii de stat/ municipale şi, după caz, raportul auditorului;”.
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Utilizarea cuvintelor „după caz” în conţinutul normei precitate creează precondiţii pentru
interpretarea discreţionară a circumstanţelor de prezentare a raportului auditorului şi
neinformarea fondatorului/consiliului de administrare. Circumstanţa în speţă poate determina
exercitarea unor atribuţii excesive de către administrator şi riscuri de corupţie aferente
procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor „după caz” din
conţinutul normei sau reglementarea circumstanţelor ce obligă prezentarea raportului
de audit.

Art.10 alin.(9) al proiectului: „Administratorul întreprinderii de stat/ municipale este
obligat să asigure prezentarea documentelor necesare pentru efectuarea controlului”.

Redacţia propusă nu reglementează termenul de prezentare a actelor solicitate în cadrul
controlului, fapt ce creează precondiţii pentru interpretarea discreţionară a normei şi
tergiversarea desfăşurării controlului.

Recomandarea: Se recomandă stabilirea termenului de prezentare a informaţiei
solicitate de către Comisia de cenzori.

Art.10 alin.(10) lit.c) al proiectului: „În rezultatul controlului, comisia de cenzori
întocmeşte raport care va reflecta: […] c) aprecierea rezultatelor economico-financiare
ale întreprinderii de stat/ municipale pentru stabilirea de către consiliul de
administrație a limitei cuantumului lunar total al salariului administratorului, pentru
anul în curs;”.

Considerăm oportună reglementarea unui mecanism de control şi corecţie a nivelului de
remunerare a administratorului la rezultatele activităţii economico-financiare a întreprinderii.
Totodată, statuarea prerogativei consiliului de administrare de stabilire a cuantumului lunar
total al salariului administratorului în baza aprecierilor raportului de audit, trebuie însoţită de
reglementarea unor criterii adecvate conform cărora vor fi aprobate deciziile în speţă.
Aprobarea normei în speţă în lipsa criteriilor prenotate va constitui premise pentru exercitarea
unor atribuţii excesive de către Consiliu şi riscuri de corupţie aferente procesului de stabilire a
cuantumului salariului Administratorului.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea proiectului prin prisma celor sus-
menţionate şi reglementarea în conţinutul normelor primare a criteriilor de stabilire a
cuantumului lunar total al salariului administratorului în baza aprecierilor raportului de
audit.

Art.10 alin.(11) al proiectului: „(11)Raportul se semnează de toţi membrii comisiei de
cenzori care au participat la control. Membrul comisiei de cenzori, care nu este de
acord cu raportul acesteia, va expune opinie separată care se va anexa la raport.

Norma prepusă nu raportează dreptul şi obligaţia subiectului vizat de formulare şi prezentare
a opiniei separate la raport la un anumit termen calendaristic, fapt care riscă să distorsioneze
procesul de control ulterior şi atragere la răspundere a membrilor Consiliului.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului calendaristic de
formulare şi prezentare a opiniei separate la raportul Comisiei de cenzori.

Art.11 alin.(2)-(3) al proiectului: „(2) Selectarea societăţilor de audit pentru auditarea
situaţiilor financiare anuale se efectuează de către întreprindere conform criteriilor
stipulate la alin.(3).
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(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:
a) conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în
anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2
auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experiență în domeniu nu mai puțin de 5
ani;
b) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă
sancţiuni aplicate în urma controlului extern al calităţii lucrărilor de audit pentru
perioada de gestiune precedentă, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a
activităţii de audit;
c) să aibă în derulare cel puţin 5 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale în
perioada de gestiune precedentă.”.

Prevederile proiectului nu stabilesc reglementări concludente vis-a-vis de procedura de
selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare
anuale ale ÎS/ÎM. Circumstanţa în speţă riscă să determine exercitarea unor atribuţii excesive
de către factorii de decizie la etapa implementării normei şi desfăşurării nemijlocite a
procedurii de selectare a companiei de audit şi riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate. Totodată, menţionăm faptul că procedura în speţă, în prezent este
reglementată potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.875 din 22 decembrie 2015
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.979).

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor alin.(2) cu norme ce
vizează procedura de selectare a societăților de audit și termenii de referință pentru
auditarea situațiilor financiare anuale ale ÎS/ÎM. O soluţie alternativă în acest sens
constituie raportarea acestora la prevederile actului normativ prenotat supra.
Concomitent, ţinînd cont de riscurile de corupţie delimitate în contextul expertizei
anticorupţie legislaţiei ce reglementează auditul obligatoriu al ÎS/ÎM, considerăm
necesară suplinirea criteriilor de selectare a societăţii de audit stabilite la alin.(3) cu
norme ce vizează excluderea conflictului de interese între entitatea supusă
auditării/organele de conducere/persoanele cu funcții de conducere în cadrul
autorității ce exercită calitatea de fondator) și subiectul ce va desfășura nemijlocit
activitatea de audit.

Art.16 alin.(4), (6) al proiectului: „Articolul 16.Noţiune de tranzacţie cu conflict de
interese. […]
(4) Persoana interesată în efectuarea de întreprinderea de stat/ municipală a tranzacţiei
este obligată să comunice administratorului şi consiliului de administrație despre
existenţa conflictului de interese între întreprindere şi persoana în cauză şi/sau
persoanele apropiate ale acesteia până la luarea deciziei privind încheierea tranzacţiei
cu conflict de interese, prezentând informaţia care va cuprinde următoarele
elemente:(6) Pentru neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a informaţiei
specificate la alin.(4), persoanele interesate în efectuarea de către întreprinderea de
stat/municipală a tranzacţiilor răspund în conformitate cu legislaţia”.

Prevederile alin.(6) ce vizează răspunderea persoanelor interesate în efectuarea de către
ÎS/ÎM a tranzacţiilor cu conflict de interese pentru prezentarea cu întârziere a informaţiei
specificate la alin.(4) al proiectului, riscă să devină inaplicabile, or alin.(4) nu concretizează
termenul de prezentare a informaţiei în cauză. Lipsa prevederilor în speţă creează precondiţii
de interpretare subiectivă a normei şi delimitarea unilaterală a termenului de prezentare a
informaţiei. În condiţiile date, există riscul imposibilităţii atragerii la răspundere a subiectului
vizat.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de prezentare a
informaţiei.
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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

Art.1 alin.(3) al proiectului: „Articolul 1.Întreprinderea de stat și întreprinderea
municipală (3)Întreprinderea de stat/municipală poartă răspundere pentru obligaţiile
sale cu toate bunurile de care dispune, cu excepția celor atribuite domeniului public.
[…]”.
Art.3 alin.(1) al proiectului: „[…]Bunurile domeniulu public primite cu drept de
gestiune economică nu fac parte din patrimoniul întreprinderii de stat/municipale,
acestea nu pot fi urmărite pentru datoriile întreprinderii de stat/municipale, nu pot fi
depuse în gaj şi nu pot fi înstrăinate de întreprindere de stat/municipale”. 

Ţinînd cont de deficienţele de delimitare a apartenenţei bunurilor întreprinderilor de
stat/municipale la domeniul public sau privat al statului, evidenţiate atît de Curtea de Conturi
în contextul analizei eficienţei de gestionare a patrimoniului public în cadrul autorităţilor
publice locale (de exemplu Hotărîrea nr.50 din 23 decembrie 2015 privind Raportul auditului
conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor
publice locale din mun. Bălţi pe anul 2014), cît şi de către Centrul Naţional Anticorupţie în
procesul de expertiză anticorupţie a proiectelor de acte normative, se impune necesitatea
completării normei cu prevederi ce ar stipula criterii/proceduri de delimitare a bunurilor în
speţă.
Operarea amendamentelor prepuse va conferi un nivel sporit de claritate şi precizie normelor
şi va permite atribuirea cu certitudine a bunurilor la domeniul public sau privat al statului,
minimalizînd riscul interpretării subiective a normei şi atribuirii discreţionare a bunurilor la un
anumit domeniu şi riscuri de corupţie aferente procesului în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi completarea proiectului cu
reglementări concludente sub aspectul sus-menţionat.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.8 alin.(10) al proiectului: „Membrii consiliului de administraţie întreprinderii de
stat/municipale răspund solidar faţă de întreprindere pentru prejudiciile rezultate din
îndeplinirea deciziilor adoptate de ei cu abateri de la legislaţie, statutul întreprinderii şi
regulamentul consiliului de administrație. Membrul consiliului de administraţie a
întreprinderii de stat/municipale care a votat împotriva unei astfel de decizii este scutit
de repararea prejudiciilor dacă în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat dezacordul lui
sau acesta a înaintat o opinie separată la procesul-verbal. Membrul consiliului de
administraţie a întreprinderii de stat/ municipale este scutit de repararea prejudiciilor
cauzate în timpul îndeplinirii obligaţiilor sale, dacă el a acţionat conform documentelor
întreprinderii, indicaţiilor în scris ale autorităţii pe care o reprezintă, a căror
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autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială, sau a acţionat în limitele unui risc normal de
producţie sau de gestiune. Demisia sau destituirea membrului consiliului de
administrație al întreprinderii de stat/municipale nu-l scuteşte de obligaţia de a repara
prejudiciile cauzate din vina lui”.

Norma precitată reglementează răspunderea membrilor consiliului de administraţie a
întreprinderii. Totodată, aceasta nu stabileşte obligaţia membrului de sesizare a conducerii
autorităţii pe care îl reprezintă acesta/organe de control vis-a-vis de adoptarea unor decizii
care prejudiciază interesele ÎS/ÎM/interesul public/încalcă prevederile legislaţiei. Lacuna în
speţă subminează eficienţa sistemului de control a modului de utilizare a patrimoniului public
şi accentuează riscurile de corupţie aferente procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi completarea normei cu prevederi
ce ar evidenţia expres obligaţia membrului de sesizare a conducerii autorităţii pe care
îl reprezintă acesta/organe de control vis-a-vis de adoptarea unor decizii care
prejudiciază interesele ÎS/ÎM/interesul public/încalcă prevederile legislaţiei, fapt ce va
asigura coparticiparea activă şi responsabilizarea subiectului vizat.

Art.10 alin.(12) al proiectului: „(12) Rapoartele comisiei de cenzori se remit consiliului,
administratorului și fondatorului”.

Reglementările propuse nu reglementează subiectul responsabil de remiterea raportului
comisiei de cenzori în adresa Consiliului, Administratorului şi Fondatorului şi nu raportează
executarea obligaţiei în speţă la un anumit termen calendaristic. Circumstanţa în speţă, va
crea dificultăţi la etapa implementării normei şi va periclita informarea subiecţilor vizaţi cu
referire la conţinutul raportului de audit. În condiţiile prenotate, se impune necesitatea
revizuirii acestora întru responsabilizarea subiecţilor vizaţi de normă.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi completarea prevederilor art.10
alin.(11)-(12) al proiectului prin prisma celor sus-citate.

Art.17 alin.(1) al proiectului: „Orice tranzacţie cu conflict de interese poate fi încheiată
sau modificată de întreprinderea de stat/municipală numai prin decizia consiliului de
administraţie.”.
Art.17 alin.(5) al proiectului: „Dacă membrilor consiliului de administraţie nu le erau
cunoscute toate circumstanţele legate de încheierea tranzacţiei cu conflict de interese
şi/sau această tranzacţie a fost încheiată prin încălcarea altor prevederi ale prezentului
articol, consiliul de administraţie este în drept să ceară administratorului întreprinderii
de stat/municipală:
a) să renunţe la încheierea unei astfel de tranzacţii ori să o rezilieze; sau
b) să asigure, în condiţiile legislaţiei, repararea de către persoana interesată a
prejudiciului cauzat întreprinderii prin efectuarea acestei tranzacţii.”.

Sancţiunile enunţate supra, stabilite pentru încheierea tranzacţiei cu conflict de
interese/încheiată prin încălcarea altor prevederi, riscă să fie insuficiente pentru a contracara
şi preveni fenomenul vizat. 

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor sus-citate cu norme
ce stabilesc rezoluţia contractelor încheiate cu conflict de interese/prin încălcarea
altor prevederi.

Art.9 alin.(1) lit.o) al proiectului: „asigură transparenţa procedurilor de achiziţie a
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile de producere şi asigurarea bazei
tehnico-materiale;”.
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Prim-plan remarcăm faptul că norma precitată, reiterează prevederile legislaţiei în vigoare
stabilite la art.7 alin.(8) lit.j) al Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16 iunie
1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.9).
Totodată, menţionăm faptul că norma propusă reglementează generic responsabilitatea
consiliului vis-a-vis de transparenţa procedurilor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor
pentru necesităţile de producere şi asigurarea bazei tehnico-materiale. Redacţia propusă nu
permite delimitarea clară a acţiunilor Consiliului de administraţie vis-a-vis de procesul
prenotat, fapt care determină imposibilitatea constatării cu certitudine a
îndeplinirii/neîndeplinirii atribuţiei evidenţiate supra şi atragerea la răspundere a membrilor
Consiliului.

De asemenea, evidenţiem faptul că o normă este clară, accesibilă şi previzibilă numai atunci
cînd este redactată cu suficientă precizie în aşa fel încît să permită oricărei persoane să îşi
corecteze conduita şi să fie capabilă, cu consiliere adecvată, să prevadă într-o măsură
rezonabilă consecinţele care pot apărea dintr-o normă.
În cele din urmă menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1) al
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de către Parlamentul
Republicii Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.103-106, art.451):
„ARTICOLUL 9. Achiziţiile publice şi gestiunea finanţelor publice. 1. Fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile necesare pentru a
stabili un sistem corespunzător de achiziţii publice care să se bazeze pe transparenţă,
concurenţă şi criterii obiective pentru luarea de decizii şi care, între altele, să fie eficiente
pentru prevenirea corupţiei. Aceste sisteme, pentru aplicarea cărora se poate ţine seama de
valori-cadru, prevăd mai ales:
a) difuzarea publică a informaţiilor privind procedurile de achiziţii publice şi contracte, aici
fiind cuprinse informaţiile despre apelurile de oferte şi de informare corespunzătoare asupra
atribuirii de contracte, fiind lăsat suficient timp potenţialilor ofertanţi pentru a stabili şi înscrie
oferta lor;
b) stabilirea anterioară a condiţiilor de participare, inclusiv criteriile de selecţie şi de atribuire,
şi regulile apelurilor de oferte şi publicarea lor;
c) folosirea criteriilor obiective şi predeterminate pentru luarea de decizii privind achiziţiile
publice, cu scopul de a facilita verificarea ulterioară a aplicării corecte a regulilor sau
procedurilor;
d) un sistem de recurs intern eficient, inclusiv un sistem de apel eficient, care să garanteze
exerciţiul căilor de atac în cazul încălcării regulilor sau procedurilor stabilite conform
prezentului paragraf;
e) dacă este cazul, măsuri pentru a reglementa problemele care afectează personalul
însărcinat cu achiziţiile publice, cum ar fi: obligaţia unei declaraţii de interes pentru anumite
achiziţii, proceduri de selecţie a personalului respectiv şi obligaţii în materie de formare”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei propuse şi enumerarea
exhaustivă a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de către Consiliu în vederea
realizării atribuţiei reglementate.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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