RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
Nr. EHG19/5699 din 28.01.2019

la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la cumpărarea şi
deetatizarea acţiunilor nou-emise de banca de importanţă sistemică B.C.
"Moldincombank" S.A.
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Național Anticorupție al
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Național Anticorupție, a Legii integrității nr.82/2017 și a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative și normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
I.1. Pertinența autorului, categoriei propuse a actului
și a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Guvernul, iar autor nemijlocit este Ministerul Economiei și
Infrastructurii, ceea ce corespunde art.102 din Constituție, art.14 din Legea nr.100/2017 cu privire la
actele normative.
Categoria actului normativ propus este Hotărâre a Guvernului, ceea ce corespunde art.102 din
Constituție, art.6 şi art.14 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

I.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul
decizional la promovarea proiectului
Potrivit art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional „etapele asigurării
transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
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c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate".
Totodată, art.10 din Legea nr.239/2008 stabileşte expres că „(1) Autoritatea publică asigură accesul la
proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web
oficială a autorităţii publice, prin asigurarea accesului la sediul autorităţii, precum şi prin expediere
prin poştă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate.
(2) Proiectul de decizie şi materialele aferente acestuia se plasează pe pagina web oficială a autorităţii
publice responsabile cel puţin pentru perioada recepţionării şi examinării recomandărilor".
Autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor la inițierea elaborării prezentului
proiect de hotărâre, condiție prevăzută de art.9 al Legii nr.239/2008 „(1) După inițierea procesului de
elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare,
anunțul respectiv pe pagina web oficială [...]".
Pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii www.mei.gov.md, nu se regăsește proiectul
și nota informativă aferentă proiectului, contrar rigorilor transparenței decizionale
Astfel, se constată că nu au fost respectate prevederile legale privind transparența în procesul
decizional.

I.3. Scopul anunţat și scopul real
al proiectului
Potrivit notei informative, „Obiectivele proiectului sunt:
- fortificarea securității sectorului bancar la nivel național și impulsionaea reformării acestuia, prin
contribuirea la stabilitatea financiară a unei bănci de importanță sistemică - B.C. „Moldindcondbank"
S.A.;
- sporirea credibilității pieței bancare naționale pentru investitorii străini;
- ameliorarea mediului investițional pe piața bancară a Republicii Moldova".
Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se aprobă cumpărarea de către Agenția
Proprietății Publice, în numele Guvernului, a acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică
B.C.„Moldindconbank" S.A., în număr de 3173751 unități, la valoarea de 760113364,50 lei, care
corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată (în
perioada 3 - 18 ianuarie 2019), în scopul vânzării pe piața reglementată a Bursei de Valori, prin
intermediul licitației cu strigare, în pachet unic.
Totodată, se aprobă proiectul antecontractului şi proiectul contractului de vânzare-cumpărare a
acțiunilor în număr de 3173751 unități procurate de Agenția Proprietății Publice, între Guvernul
Republicii Moldova și potențialul achizitor, care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a
Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nouemise de banca de importanță sistemică B.C. "Moldindconbank" S.A.
Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
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real al proiectului.

I.4. Interesul public şi interesele private
promovate prin proiect
Prin proiect se urmărește procurarea de către stat a 3173751 de acțiuni nou-emise de la banca
comercială „Moldindconbank" SA, pentru ca ulterior să le vândă la licitație în cadrul pieței
reglementate a Bursei de Valori. Demararea procesului respectiv se întemeiază pe prevederile
art.54/1 din Legea nr. 121/2007 privin administrarea și deetatizarea proprietății publice.
În nota informativă se menționează faptul că „Implicarea statului în cumpărarea şi re-vânzarea
acțiunilor nou-emise ale băncii de importanță sistemică B.C. "Moldindconbank" S.A., prevăzută de
art.54/1 din Legea nr.121/2007 privind administrarea si deetatizarea proprietății publice, va conduce
la asigurarea stabilității financiare a băncii nominalizate, la îmbunătățirea guvernării
corporative a acesteia şi, respectiv, neadmiterea periclitării stabilității sectorului bancar".
Reieșind din cele menționate, stabilim că prevederile proiectului corespund interesului public.
Proiectul de hotărâre supus expertizei presupune aprobarea proiectului antecontractului și
contractului de vânzare-cumpărare dintre Guvernul Republicii Moldova și potențialul achizitor. Având
în vedere faptul că actele juridice respective nu reprezintă acte normative, au un caracter comercial,
fiind guvernate de normele legislației civile, ținând cont de natura caracterului negociabil a acestora
între părți, Centrul Național Anticorupție nu are competențe de a se expune asupra oportunității
includerii sau excluderii unor prevederi contractuale.

I.5. Justificarea soluțiilor proiectului
I.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoțite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului actului
normativ;
b) condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ și finalitățile urmărite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene;
d) principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi;
f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".
Nota informativă descrie condițiile care au impus elaborarea proiectului, finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări, redând în acest sens principalele prevederi ale proiectului și
elementele noi.
Cu toate aceste, nota nu prezintă o privire de ansamblu asupra proiectelor de acte juridice civile care
urmează să fie aprobate: antecontractul și contractul de vânzare-cumpărare. Or, în vederea asigurării
unui proces transparent, se impune evidențierea principalelor prevederi ale acestor proiecte. Având
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în vedere faptul că statul își asumă anumite obligații în fața unei companii private străine, este
imperios ca impactul acestor obligații să fie analizat.
I.5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
conțină „e) fundamentarea economico-financiară".
Potrivit proiectului, din bugetul de stat urmează a fi alocate mijloace financiare în sumă de
764043846,30 lei pentru procurarea a unui pachet de acțiuni în număr de 3173751 unități și
acoperirii costurilor aferente cumpărării acțiunilor respective.
În nota informativă se menționează faptul că „Urmare a achiziționării de către potențialul achizitor a
acțiunilor respective, mijloacele financiare vor fi restituite în bugetul de stat".
Referitor la disponibilitatea mijloacelor respective în buget, sunt relevante prevederile art.67
alin.(4/1) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr. 181/2014, în conformitate
cu care „Plăţile legate de cumpărarea de către stat, în conformitate cu art.541 din Legea nr.121/2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, a acţiunilor emise de băncile de importanţă
sistemică prin decizia organului executiv al băncii ca urmare a anulării acţiunilor neînstrăinate ale
foştilor deţinători asupra cărora au devenit incidente prevederile legislaţiei aferente activităţii bancare
se efectuează indiferent de faptul dacă sînt sau nu prevăzute mijloace pentru acest scop în legea
bugetului de stat pentru anul în curs".

II. Analiza generală a factorilor de risc ale proiectului
II.1. Limbajul proiectului
Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative „textul proiectului actului normativse
elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [...]
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă și corespunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislația Uniunii Europene și în alte instrumente internaționale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]
f) se evită folosirea [...] a cuvintelor și expresiilor [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibil, noțiuni monosemantice, [...]".
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.

II.2. Coerența legislativă a proiectului
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.
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II.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităților
publice reglementată în proiect
Proiectul vizează activitatea Agenției Proprietății Publice, care se împuternicește să procure acțiunile
BC „Moldindconbank" S.A., iar ulterior să le expună spre vânzare ca pachet unic pe piața
reglementată a Bursei de Valori, prin intermediul licitației cu strigare.
În acest context, Ministerul Finanțelor va aloca Agenției suma de 764043846,30 lei.
Referitor la implementarea prevederilor hotărârii, menționăm că orice acțiune din partea
reprezentanților autorităților publice urmează să se desfășoare pe principiul transparenței și
respectării interesului public.

II.4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi
cauzate la aplicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

III. Concluzia expertizei
Prin proiect se aprobă cumpărarea de către Agenția Proprietății Publice, în numele Guvernului, a
acțiunilor nou-emise de banca de importanță sistemică B.C.„Moldindconbank" S.A., în număr de
3173751 unități, la valoarea de 760113364,50 lei, care corespunde prețului de expunere al acestor
acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată (în perioada 3 - 18 ianuarie 2019), în scopul vânzării ca
pachet unic pe piața reglementată a Bursei de Valori, prin intermediul licitației cu strigare.
Totodată, se aprobă proiectul Antecontractului şi proiectul Contractului de vânzare-cumpărare a
acțiunilor în număr de 3173751 unități procurate de Agenția Proprietății Publice, între Guvernul
Republicii Moldova și potențialul achizitor, care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a
Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nouemise de banca de importanță sistemică B.C. „Moldindconbank" S.A.
În procesul de elaborare și promovare a proiectului nu au fost respectate prevederile legale privind
transparența în procesul decizional deoarece nu a fost asigurată informarea publicului referitor la
inițierea elaborării proiectului, iar pe pagina web a autorului nu se regăsește proiectul și nota
informativă aferentă proiectului.
Nota informativă nu prezintă o privire de ansamblu asupra proiectelor de acte juridice civile care
urmează să fie aprobate: antecontractul și contractul de vânzare-cumpărare, în vederea asigurării
unor raporturi juridice transparente.
În ceea ce privește proiectul antecontractului și al contractului de vânzare-cumărare, anexe a
proiectului hotărârii de Guvern, se menționează faptul că prezentul Raport de expertiză anticorupție
nu se răsfrânge asupra prevederilor acestora, având în vedere faptul că actele juridice respective nu
reprezintă acte normative, au un caracter comercial, fiind guvernate de normele legislației civile, și
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ținând cont de natura caracterului negociabil a acestora între părți.
Prin urmare, pentru promovarea mai temeinică a proiectului, urmează a fi completată nota
informativă prin prisma aspectelor elucidate în prezentul Raport și să fie executate prevederile legale
privind transparența în procesul decizional.

28.01.2019

Expert al Direcției legislație și expertiză anticorupție:
Ilie Creciun , Inspector principal
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