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CENTER
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind piaţa de
capital (art.10, 11)

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 - Comisia Naţională a
Pieţii Financiare, 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 reformarea instituţiei
societăţilor de registru şi a modului de evidenţă a drepturilor de proprietate asupra valorilor
mobiliare pe piaţa de capital din Republica Moldova.
Potrivit autorului, crearea unei resurse informaţionale unice va oferi societăţilor de registru
efectuarea tuturor operaţiunilor necesare aferente ţinerii evidenţei drepturilor asupra valorilor
mobiliare cu mai puţine costuri legate de prezentarea informaţiilor către CNPF şi cu un nivel
mai înalt de securizare.
Finalităţile urmărite prin implementarea proiectului constau în asigurarea controlului asupra
activităţii pe piaţa de capital de către CNPF şi în reducerea fraudelor în domeniul dat.

d. Suficienţa argumentării. Cu referire la suficienţa argumentării proiectului, menţionăm
că, deşi, acesta are drept scop automatizarea proceselor de evidenţă a valorilor mobiliare,
totuşi, unele compartimente sunt insuficient reglementate din punct de vedere procedural.
Referitor la riscurile identificate ne vom expune la capitolul II al raportului de expertiză
anticorupţie. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit Art.II din proiect crearea şi asigurarea funcţionalităţii şi dezvoltării sistemului
informaţional unic privind evidenţa drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare se va
efectua din contul şi în limita resurselor financiare atrase de către CNPF.
Autorul în nota informativă nu estimează costul pentru crearea sistemului informaţional şi
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sursele financiare din care vor fi atrase investiţii, ceea ce presupune că proiectul nu are
acoperire financiară. Prin urmare, prevederea dată este una formală/declarativă fără
acoperirea financiară pentru anul în care se pune în aplicare.
Se recomandă autorului de a completa nota informativă cu fundamentarea economico-
financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de
altă natură.

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

Prevederile proiectului promovează, pe de o parte, interesele Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, iar pe de altă parte, interesele persoanelor fizice şi juridice care deţin instrumente
financiare emise de emitenţi din Republica Moldova. Dat fiind faptul că proiectul conţine
riscuri de corupţie la capitolul privind subiecţii sistemului informaţional şi la procedura de
organizare şi funcţionarea Registrului de stat al deţinătorilor valorilor mobiliare, există riscul
prejudicierii interesului public în procesul de accesare a registrului.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Cu referire la suficienţa argumentării proiectului, menţionăm că, deşi, acesta are drept scop
automatizarea proceselor de evidenţă a valorilor mobiliare, totuşi, unele compartimente sunt
insuficient reglementate din punct de vedere procedural. Referitor la riscurile identificate ne
vom expune la capitolul II al raportului de expertiză 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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.I pct.1 din proiect, art.10 alin.(5) „Sistemul informaţional stabilit la alin.(3) deţine
canale securizate de schimb de date cu sistemele…precum şi cu alte sisteme de stat
conexe pentru verificarea şi actualizarea informaţiilor deţinute de acesta”.

Prevederea „precum şi cu alte sisteme de stat conexe pentru verificarea şi actualizarea
informaţiilor deţinute de acesta” este discreţionară, deoarece nu prevede expres sistemele
informaţionale care urmează a fi aplicate în procesul schimbului de informaţii în cadrul
gestionării Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare. Pericolul aplicării normei
date constă în faptul că CNPF, la propria discreţie, va include alte sisteme informaţionale,
ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres sistemele
informaţionale care urmează a fi conectate la Registrul de stat al deţinătorilor de valori
mobiliare.

Art.I pct.1 din proiect, art.10 alin.(7) „Comisia Naţională conferă drept de acces în
calitate de operatori cu drept de efectuare a înregistrărilor în Registrul de
stat…persoanelor care ţin în custodie valori mobiliare, altor persoane licenţiate şi
autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul pieţei de capital”.  

Acordarea dreptului CNPF de a conferi acces în calitate de operatori cu drept de efectuare a
înregistrărilor în Registrul de Stat al deţinătorilor de valori mobiliare şi „altor persoane
licenţiate şi autorizate să desfăşoare activităţi în domeniul pieţei de capital”, fără a stabili
expres subiecţii cu drept de acces este discreţionară. Există riscul ca CNPF, la propria
discreţie, să atribuie drept de acces la registru şi altor subiecţi care nu ar avea competenţe
funcţionale în utilizarea acestuia.

Recomandarea: Propunem de exclus sintagma „altor persoane licenţiate şi autorizate
să desfăşoare activităţi în domeniul pieţei de capital” şi de prevăzut expres operatorii
cu drept de acces la Registrul de stat al deţinătorilor de valori mobiliare.

Art.I pct.1 din proiect, art.10 alin.(8) „Autorităţile publice, instanţele judecătoreşti,
executorii judecătoreşti, administratorii de insolvabilitate/lichidatorii, organele de
urmărire penală şi autorităţile fiscale au acces la Registrul de stat al deţinătorilor de
valori mobiliare corporative în conformitate cu competenţele instituţiei respective”.

Considerăm că prin norma dată CNPF acordă în mod excesiv unor autorităţi/subiecţi de drept
acces la Registrul de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative, care, conform
competenţelor funcţionale nu necesită acces la regimul în cauză (autorităţile publice, fără o
delimitare expresă a acestora, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti,
administratorii de insolvabilitate/lichidatorii, organele de urmărire penală şi organele fiscale).
Reieşind din regimul juridic al informaţilor din registru (înregistrarea valorilor mobiliare,
înregistrarea transferurilor drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, modificarea
informaţiilor aferente conturilor personale ale deţinătorilor valorilor mobiliare etc.), informaţia
trebuie să fie utilizată de către un cerc limitat de subiecţi care dispun de competenţe
funcţionale în acest sens, cum ar fi organele de drept. Există riscul ca unii subiecţi de drept
să utilizeze informaţia din registru în interes personal sau contrar scopului propus prin
Concepţia de creare a Registrului de stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative
(prevenirea abuzurilor, ilegalităţilor pe piaţa valorilor mobiliare), ceea ce ar prejudicia
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interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a modifica norma dată, prin acordarea
dreptului de acces la registru doar organelor de drept conform competenţelor
funcţionale.

Art.II alin.(2) din proiect „crearea şi asigurarea funcţionării şi dezvoltării sistemului
informaţional…precum şi în limita plăţilor percepute de către Comisia Naţională de la
emitenţi de valori mobiliare, operatori şi utilizatorii sistemului”.

Norma este discreţionară, deoarece nu stabileşte expres mărimea taxei care urmează a fi
percepută de către CNPF de la emitenţii de valori mobiliare, operatorii şi utilizatorii sistemului
informaţional. Taxele trebuie să fie prevăzute expres, întrucît sunt norme primare.
De asemenea, conform pct.1, art.10 alin.(8) din proiect, reiese că CNPF va percepe taxe şi
de la autorităţile publice centrale, care, de fapt, vor utiliza informaţiile în înfăptuirea
competenţelor funcţionale. Prin norma dată se va prejudicia nejustificat interesele instituţiilor
statului, întrucît se va percepe taxă pentru un serviciu public.

Recomandarea: Propunem de prevăzut expres taxa pentru accesarea Registrului de
stat al deţinătorilor de valori mobiliare corporative, iar pentru autorităţile publice
centrale accesarea să fie gratis.

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
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inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
07 Aprilie 2016

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