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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a
stabilităţii financiare pe piaţa asigurărilor

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

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului de lege constă în stabilirea măsurilor
suplimentare ce urmează a fi întreprinse de stat şi de CIA „ASITO” S.A. în vederea asigurării
drepturilor asiguraţilor şi a menţinerii stabilităţii financiare prin minimalizarea riscurilor în
sectorul asigurărilor. Astfel, potrivit reglementărilor proiectului, CIA „ASITO” S.A. va fi obligat
să restituie cuantumul primelor de asigurare achitate de către asigurat şi cuantumul
despăgubirilor pentru prejudiciile care s-au adus asiguratului ca urmare a neexecutării
prestaţiei de asigurare.

d. Suficienţa argumentării. Deşi proiectul prenotat este unul justificat din punct de vedere
al asigurării intereselor asiguraţilor şi al menţinerii stabilităţii financiare în sectorul asigurărilor,
totuşi, în proiect au fost identificate unele deficienţe de procedură. Referitor la aceste aspecte
ne vom expune la compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”.
Totodată, considerăm că proiectul prenotat trebuie să fie analizat suplimentar în comun cu
autorităţile interesate, întrucît în varianta propusă este prematur de a da o apreciere obiectivă
a impactului şi efectelor scontate ale acestuia. Astfel, pentru a nu prejudicia, pe de o parte
interesele asiguratului, iar pe de altă parte ale asiguratorului în procesul de implementare a
prevederilor, propunem de a constitui un grup de lucru format din reprezentanţi ai autorităţilor
nemijlocit implicate în acest proces, pentru consultarea şi definitivarea acestuia.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
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cheltuieli financiare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele asiguraţilor care au încheiat în anii 1994-2005
contracte de pensie suplimentară (viageră) cu CIA „ASITO” S.A. Reieşind din faptul că
proiectul nu reglementează procedura de supraveghere şi implementare a măsurilor de
asigurare şi a măsurilor executorii de către CNPF, există riscul prejudicierii intereselor
asiguraţilor.

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. 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

La art.1 din proiect „Prezenta lege stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi
întreprinse…prin prevenirea contagiunii inclusiv asupra infrastructurii pieţei şi prin
menţinerea disciplinei pe piaţă”.

Utilizarea sintagmei „prevenirea contagiunii” nu este conformă limbajului tehnico-legislativ.
Expresia dată este folosită, în special, în domeniul medicinii.

Recomandarea: În vederea uniformizării normei, propunem de substituit cuvîntul
„contagiunii” cu sintagma „riscurilor de”.

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
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La art.6 din proiect „În termen de o lună de la data intrării în vigoare…Comisia
Naţională a Pieţei Financiare va aproba măsuri executorii pentru punerea în aplicare a
prezentei legi…”.

Norma este discreţionară, deoarece acordă dreptul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de
a aproba, la nivel de act departamental, „măsuri executorii” pentru punerea în aplicare a legii.
Considerăm că acestea sunt norme primare care trebuie să fie reglementate expres în lege.
În caz contrar, există riscul ca CNPF să instituie şi să aprobe unele măsuri executorii care
vor fi greu de realizat de către subiecţii legii sau acestea vor fi adaptate anumitor persoane
sau grupuri persoane, ceea ce ar putea prejudicia interesul public.  

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea în lege măsurile executorii care
vor fi întreprinse de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

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

La art.6 din proiect „În termen de o lună de la data intrării în vigoare…Comisia
Naţională a Pieţei Financiare va aproba măsuri executorii pentru punerea în aplicare a
prezentei legi şi va supraveghea respectarea prevederilor acesteia…”.

Acordarea dreptului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de a „supraveghea
implementarea prevederilor” fără a institui proceduri clare de control în acest sens este
discreţionară. Pericolul aplicării constă în faptul că CNPF dobîndeşte dreptul de a aproba, la
nivel de act departamental, norme privind procedura de supraveghere a respectării
implementării prevederilor legii, pe cînd acestea sunt norme primare care trebuie să fie
reglementate expres în lege.

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea în lege măsurile sau procedura de
supraveghere a implementării prevederilor legii. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

26 Februarie 2016

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