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licenţiere a activităţii de întreprinzător
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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. Deşi autorul nu menţionează expres care este scopul
proiectului, din conţinutul notei informative, constatăm că prin proiect se doreşte stabilirea
unui instrument ce va asigura intervenţia Camerei de Licenţiere (stoparea imediată a
procesului de eliberare, prelungire şi reperfectare a licenţelor pentru un anumit sector) în
cazul inoperabilităţii totale sau parţiale a sistemului e-licenţiere sau a tentativei de manipulare
tendenţioase a acestuia.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul vine în contextul controlului efectuat
de Inspecţia Financiară din subordinea Ministerului Finanţelor în cadrul căruia au fost
depistate multiple încălcări a procesului de licenţiere prin intermediul sistemului e-licenţiere.
Cu toate acestea, nota informativă nu conţine nici un act de control sau document care ar
confirma cele enunţate.
Astfel, pentru a atribui iniţiativei forţă probantă justificativă, considerăm necesar prezentarea
actului de control efectuat de către Inspecţia Financiară. În caz contrar, argumentele aduse
de autor pot fi considerate declarative.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul stabileşte norme care vor avea efecte asupra procesului de licenţiere a activităţii de
întreprinzător.
Astfel, în conformitate cu stipulările art.20 lit.e) al Legii nr.780/2001 şi art.13 al Legii cu privire
la principiile de bază de reglementarea a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din
20.07.2006, proiectul în speţă necesită a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare,
care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii
adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Deşi măsura propusă de autor va contribui la prevenirea riscului de fraudare a sistemului e-
licenţiere, considerăm că în redacţia actuală proiectul riscă să stabilească unele impedimente
pentru unele persoane care nu vor avea posibilitatea de a obţine, prelungi sau reperfecta
licenţa. Aceste probleme vor fi generate în special de faptul că autorul nu a stabilit obligaţia
Camerei de Licenţiere de a înlătura orice tentativă de fraudare în timp proxim. Respectiv,
autoritatea menţionată va avea temei de a tergiversa procesul de licenţiere prin stoparea
activităţii în acest sens într-un anumit sector pe o perioadă nedeterminată.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Parlamentului la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile
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.
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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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Autorul menţionează că stoparea imediată a procesului de eliberare, prelungire şi
reperfectare a licenţelor va evita situaţiile de fraudare a domeniului dat.
Totodată, în varianta propusă, autorul nu a stabilit obligativitatea Camerei de Licenţiere de a
înlătura toate cauzele care au generat stoparea procesului în termeni cît mai restrînşi. Astfel,
există riscul tergiversării procesului de licenţiere în mod fraudulos în vederea stabilirii
interdicţiilor anumitor persoane de a desfăşura activitate de întreprinzător într-un anumit
sector.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului în vederea stabilirii unor
norme care să prevină stoparea procesului de licenţiere în mod abuziv pe o perioadă
îndelungată.

Articol unic – stopează imediat procesul de eliberare, prelungire şi reperfectare a
licenţelor pentru un anumit sector.

În redacţia actuală, norma riscă să fie interpretată în mod discreţionar de către Camera de
Licenţiere. Astfel, autoritatea va avea temei de a stopa în mod abuziv nu doar activitatea
sistemului e-licenţiere, ci a întregului proces de eliberare, reperfectare sau prelungire a
licenţelor.

Recomandarea: Norma necesită a fi reformulată astfel încît să fie clar că acţiunea de
stopare a procesului de licenţiere va avea efect doar asupra sistemului e-licenţiere.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra proiectului

În lipsa unor prevederi cu privire la obligativitatea Camerei de Licenţiere de a remedia
problemele care au dus la stoparea activităţii de licenţiere a unui anumit sector, există riscul
abordării noii atribuţii în mod discreţionar.
Astfel, urmare a unor înţelegeri cu anumite grupuri care desfăşoară activitatea de
întreprinzător, funcţionari din cadrul Camerei de Licenţiere ar putea stopa procedura de
licenţiere pe o perioadă nedeterminată în vederea limitării oportunităţii altor agenţi economici
de a practica activitatea într-un anumit domeniu şi stabilirii unui monopol asupra acestui
sector.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea proiectului în vederea stabilirii unor
norme care să prevină stoparea procesului de licenţiere în mod abuziv pe o perioadă
îndelungată.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

3



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

Ţepordei Călin
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Noiembrie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

