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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Consiliul Concurenţei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Din nota informată la proiect, putem deduce scopul
promovării definit de autor ca fiind asigurarea cadrului normativ necesar pentru o evaluare
eficace a măsurilor de ajutor de stat care să permită o mai bună definire a priorităţilor în
materie de activităţi de asigurare a respectării normelor privind ajutoarele de stat pentru
dezvoltare regională.
Însă, examinînd proiectul supus expertizei anticorupţie, s-a remarcat că, de fapt, autorul
promovează şi anumite facilităţi pentru concesionari de a solicita ajutor de stat pentru
dezvoltarea domeniilor ce necesită investiţii, fapt ce va aduce prejudicii interesului public şi
încălcarea principiului de echitabilitate în raporturile dintre stat şi întreprinzător.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
suficient necesitatea promovării proiectului, aceasta include informaţii generale incomplete cu
referire la necesitatea adoptării actului normativ, nefiind întrunite exigenţele legale ale normei
art.37 al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. În senul dat, evidenţiem că proiectul nu
a fost supus analizei impactului de reglementare în conformitate cu Legea nr.235-XVI din
20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, deşi
proiectul instituie prevederi ce reglementează activitatea de întreprinzător.
Ca urmare, Centrul nu indică la inoportunitatea acordării ajutoarelor de stat pentru dezvoltare
regională, însă considerăm prematur să ne expunem asupra viabilităţii proiectului în lipsa
unei analize a impactului de reglementare şi a unei note informative argumentate întemeiat. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, autorul indicînd că
mijloacele financiare suplimentare sunt prevăzute în bugetul de stat.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

În conformitate cu art.5 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, evaluarea
compatibilităţii cu mediul concurenţial normal a fiecărei categorii de ajutor de stat prevăzute
la alin.(1) se face în baza actelor normative ale Consiliului Concurenţei, elaborate cu
respectarea prevederilor Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător.
Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi
beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra
activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului.
Astfel, evidenţiem că proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare în
conformitate cu Legea nr.235-XVI din 20.07.2006, deşi proiectul instituie prevederi ce
reglementează activitatea de întreprinzător.
Prin urmare, proiectul trebuie să fie însoţit de actul de analiză a impactului de reglementare,
întocmit conform cerinţelor Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la
aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a
eficienţei actului de reglementare.
Subsidiar, conform art.13 al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006, analiza impactului de
reglementare (AIR) reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor,
necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de
întreprinzător.
În sensul dat şi prin prisma art.19 alin.(2) lit.b) al Legii nr.235-XVI din 20.07.2006 care
statuează că, comisia verifică şi face propuneri asupra rapoartelor privind analiza impactului
de reglementare a proiectelor de acte normative şi efectuează avizarea lor, reţinem că AIR
urmează să fie prezentat grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea
Activităţii de Întreprinzător.

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

Prevederile proiectului prejudiciază interesul public prin neasigurarea suficientă a
transparenţei în ce priveşte plasarea de către furnizor pe pagina web a informaţiei
incomplete, ceea ce va limita realizarea de către subiecţi a drepturilor şi intereselor sale
legitime. De asemenea, pe de o parte, furnizorului îi sunt atribuite anumite obligaţiuni privind
respectarea prevederilor proiectului, iar pe de altă parte, proiectul nu reglementează clar
responsabilitatea pe care trebuie să o poarte furnizorul pentru încălcarea prevederilor legale.
Un alt element indispensabil care va prejudicia interesul public este omisiunea admisă de
către autor în proiect cu referire la inaplicabilitatea prevederilor acestuia în sfera concesiunii.
Subsidiar, considerăm oportun examinarea suplimentară a proiectului prin prisma
recomandărilor expuse în conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză
anticorupţie, pentru excluderea efectelor factorilor coruptibilităţii.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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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, cu respectarea cerinţei
impuse de norma art.7 alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.
239-XVI din 13.11.2008, care statuează că autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
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 autorităţii publice.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 9 al proiectului „comercializarea produselor agricole-deţinerea sau
expunerea unui produs agricol în vederea vînzării, a punerii în vînzare, (…)”

Conform DEX-ului prin noţiunea de vînzare se înţelege „acţiunea de a vinde, vindere, punere
în vînzare”. Respectiv, termenii de „vînzare” şi de „punere în vînzare” se utilizează pentru
acelaşi fenomen.

Recomandarea: Utilizarea unui termen sau cel de „vînzare” sau cel de „punere în
vînzare”.

La punctul 9 al proiectului „investiţia iniţială reprezintă achiziţia activelor legate direct
de o unitate poate fi, de asemenea, considerată investiţie iniţială cu condiţia ca
unitatea să se fi închis sau să fi urmat să se închidă în cazul în care nu ar fi fost
cumpărată şi să fie cumpărată de un investitor independent”.

În conformitate cu art.46 alin.(9) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, verbele se
utilizează, de regulă, la timpul prezent.
Raportînd norma citată la norma amendată se reţine că autorul utilizează conjunctivul perfect
al verbului a fi, care, în fond, exprimă o acțiune realizabilă sau posibilă.

Recomandarea: Utilizarea verbului a fi la timpul prezent, pentru a exclude orice
echivoc la implementarea proiectului.

Aceeaşi propunere este recomandată şi pentru conţinutul definiţiei de la punctul 9
litera b) a noţiunii de „investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică”.

La punctul 9 al proiectului „numărul de salariaţi – numărul de unităţi pe an (în
continuare – UMA), respectiv numărul de persoane angajate cu normă întreagă pe
parcursul unui an, activitatea cu normă redusă şi munca sezonieră reprezentînd
fracţiuni ale UMA”.
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Analizînd norma instituită de autor relevăm faptul că textul definiţiei noţiunii cuprinde termene
care definesc o altă noţiune distinctă. Respectiv, prin termenul de „numărul de salariaţi” se
înţelege activitatea cu normă redusă şi munca sezonieră reprezentînd fracţiuni ale UMA”,
deşi conform art.1 al Codului muncii prin salariat se înţelege persoană fizică (bărbat sau
femeie) care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o
anumită funcţie, în schimbul unui salariu, în baza contractului individual de muncă.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „activitatea cu normă redusă şi munca
sezonieră reprezentînd fracţiuni ale UMA” şi definirea noţiunii de „muncă sezonieră” în
sensul prevederilor proiectului.

La punctul 13 al proiectului „Anumite categorii de scheme pot face obiectul unei
cerinţe de evaluare ex post”.

Examinînd cadrul normativ în vigoare evidenţiem că nu este prezentată definirea noţiunii de
„cerinţă de evaluare ex post” şi nici autorul în proiect nu indică la definirea acesteia.

Recomandarea: Definirea în proiect a noţiunii de „cerinţă de evaluare ex post”.

La punctul 41 al proiectului „(…) Atunci cînd ajutorul se acordă sub forma scutirilor
fiscale sau reducerilor aplicate impozitelor viitoare datorate, actualizarea tranşelor de
ajutor se realizează pe baza ratelor de actualizare aplicabile la datele la care intră în
vigoare avantajele fiscale”.

Autorul utilizează expresia ”impozitelor viitoare datorate” ce nu este consacrată în legislație
sau definită în proiectul respectiv. Conform art.6 al Codului fiscal, sistemul impozitelor include
impozitul privat, impozitul pe avere, impozitul pe venit, impozitul pe bunurile imobile.

Recomandarea: Definirea în proiect a noţiunii de „impozit viitor datorat”.

La punctul 61 al proiectului „Pentru asigurarea transparenţei ajutoarelor regionale,
furnizorii au obligaţia de a publica pe pagina-web cel puţin următoarele informaţii
privind măsurile de ajutor de stat ce fac obiectul notificării: textul schemei de ajutoare
notificate şi dispoziţiile de punere în aplicare aferente, furnizorul, beneficiarii
individuali, cuantumul ajutorului per beneficiar şi intensitatea ajutorului”.  

Expresia utilizată de autor „dispoziţiile de punere în aplicare aferente” nu corespunde tehnicii
legislative.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „dispoziţiile de punere în aplicare aferente” cu
sintagma „dispoziţiile puse în aplicare.

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.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice
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La punctul 5 al proiectului „Prezentul Regulament nu se aplică ajutoarelor acordate în
sectoarele construcţiilor navale, siderurgic, cărbunelui, fibre sintetice, transporturilor
şi al infrastructurii pentru aceasta şi agriculturii, cu excepţia ajutoarelor pentru
prelucrarea şi comercializarea produselor agricole enumerate în anexa nr.1 din
Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a
deciziilor cu privire la ajutorul de stat”.

În conformitate cu art.3 alin.(1) al Legii nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni,
concesiunea se admite în toate ramurile economiei şi cuprinde toate genurile de activitate,
dacă aceasta nu contravine legislaţiei, iar potrivit alin.(2) din prezenta normă pot face obiectul
concesiunii terenurile şi alte resurse naturale, prospectarea, explorarea şi valorificarea
acestora; bunurile mobile şi imobile ale domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale; lucrările şi serviciile de interes public naţional sau local.
Astfel, analizînd prevederile proiectului în ansamblu, evidenţiem că acestea cuprind norme
care instituie unele elemente similare cu cele caracteristice concesiunii. În sensul dat, există
riscul ca în cazul în care concesionarul va fi în imposibilitate să-şi desfăşoare activitatea, să
solicite acordarea ajutorului de stat în vederea dezvoltării economice.
În concluzie, considerăm inoportun acordarea ajutorului de stat şi în cazul concesionărilor,
deoarece sensul concesiunii este de a aduce investiţii la stat, şi nu de a solicita ajutor de la
stat pentru dezvoltarea domeniilor ce necesită investiţii.

Recomandarea: Completarea normei respective după cuvîntul „agriculturii,” cu
sintagma „ şi pentru genurile de activitate din sfera concesionării, aşa cum este
definită de Legea nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni” şi în continuare
după text.

La punctul 9 al proiectului „administrator de fonduri de dezvoltare urbană – o
societate profesionistă de administrare, cu personalitate juridică, care selecţionează şi
realizează investiţii în proiecte de dezvoltare urbană eligibile”.

Norma propusă nu instituie criterii pe baza cărora societatea de administrare este
considerată profesionistă. Circumstanţa respectivă acordă posibilitatea de aplicare în
interpretarea discreţionară a normei la etapa delimitării administratorului de fonduri de
dezvoltare urbană. 

Recomandarea: Reglementarea criteriilor relevante prin prisma cadrului legal normativ
existent care stabileşte caracterul profesionist al societăţii de administrare.

La punctul 13 al proiectului „ (…) În astfel de cazuri, Consiliul Concurenţei poate limita
durata schemelor respective (de regulă de pînă la 4 ani) cu posibilitatea de a notifica
din nou prelungirea acestora ulterior.”

Autorul nu a prevăzut în proiect durata schemelor, condiţie ce va fie aplicată în mod
discreţionar de către Consiliul Concurenţei la implementarea normei respective atît la
limitarea duratei, cît şi la prelungirea acestora, ceea ce poate afecta negativ procesul de
evaluare a ajutoarelor regionale şi genera coruptibilitate pe termen lung.

Recomandarea: Completarea la final cu sintagma „pe un termen de X ani”, precum şi
reglementarea duratei schemei.  

La punctul 14 al proiectului „Vor fi evaluate schemele care au un efect potenţial
deosebit de ridicat de denaturare a concurenţei, adică schemele care pot restricţiona
sau denatura concurenţa în mod semnificativ dacă modul lor de punere în aplicare nu
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este revizuit în timp util”.

Norma propusă instituie condiţia de evaluare a schemelor, fără o justificare clară a perioadei
în care se impune revizuirea modului de aplicare a acestora.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „în timp util” şi stabilirea unor termene clare. 

La punctul 34 al proiectului „În cazul ajutorului individual, acesta se poate acorda dacă
beneficiarul a depus o cerere în acest sens (Anexa 3 la prezentul Regulament), iar
autoritatea competentă trebuie să fi emis o scrisoare de intenţie potrivit căreia va
acorda ajutorul înainte de începerea lucrărilor la proiect, sub rezerva autorizării
măsurii de către Consiliul Concurenţei de aprobare a ajutorului”.

În cazul normei propuse care nu reglementează lista autorităţilor competente ca subiecţi ai
proiectului, evidenţiem un factor al coruptibilităţii manifestat prin instituirea deciziei de a alege
autoritatea care va emite scrisoarea de intenţie, la discreţia autorităţii de concurenţă, urmare
unor criterii subiective şi, implicit, eventual ca urmare a unor acte de protecţionism sau
interes de grup. Astfel, persistă riscul ca în procesul de implementare a prevederilor
proiectului autoritatea competentă responsabilă să interpreteze şi să aplice discreţionar
conţinutul normei respective.

Recomandarea: Reformularea normei, astfel încât să fie reglementat clar şi fără
echivoc care autoritate competentă este obligată să emită o scrisoare de intenţie.

Aceeaşi propunere se recomandă şi pentru punctul 37 al proiectului. 

La punctul 61 al proiectului „Pentru asigurarea transparenţei ajutoarelor regionale,
furnizorii au obligaţia de a publica pe pagina-web cel puţin următoarele informaţii
privind măsurile de ajutor de stat ce fac obiectul notificării: textul schemei de ajutoare
notificate şi dispoziţiile de punere în aplicare aferente, furnizorul, beneficiarii
individuali, cuantumul ajutorului per beneficiar şi intensitatea ajutorului”.  

Potrivit tehnicii legislative, conţinutul normei se expune în limbă clară, pentru a exclude orice
echivoc. Determinarea obligaţiei pentru furnizor de a asigura transparenţa ajutoarelor
regionale după formula „a publica pe pagina web cel puţin” este un element al coruptibilităţii
care rezidă în discreţia furnizorilor, discreţie care poate fi folosită în mod abuziv de către
aceştia, pentru a nu face public informaţiile necesare privind măsurile de ajutor de stat ce fac
obiectul notificării.
În sensul dat, riscul de coruptibilitate a acestor prevederi creşte în cazul în care nu sunt
instituite clar ce informaţii, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter
personal şi a accesului la informaţie, furnizorul este obligat să le plaseze pe pagina web.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „cel puţin”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La punctul 1 al proiectului regulamentului „Prezentul Regulament se aplică ajutorului
de stat regional pentru investiţii acordat întreprinderilor mari, mici şi mijlocii,
ajutoarelor regionale pentru dezvoltare urbană, cît şi, în anumite circumstanţe
excepţionale, ajutoarelor regionale de exploatare, orientate, în toate cazurile către
regiunile slab dezvoltate”.
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Expresia utilizată de autor “circumstanţe excepţionale” în norma prenotată ar putea fi
înţeleasă confuz şi crea condiţii care sunt dificil de realizat în lipsa unei reglementări clare în
acest sens. Considerăm că acest termen urmează a fi justificat de autor şi prezentate
categorii de circumstanţe care sunt recunoscute „excepţionale”.

Recomandarea: Concretizarea circumstanţelor care sunt recunoscute excepţionale.

La punctul 13 al proiectului „Anumite categorii de scheme pot face obiectul unei
cerinţe de evaluare ex post. (…)”.

Analizînd proiectul în ansamblu se constată că acesta nu instituie categoriile de scheme şi ce
presupun acestea, deşi prin norma respectivă autorul indică la existenţa unor astfel de
scheme utilizînd expresia „anumite categorii”.

Recomandarea: Stabilirea unor criterii clare pentru determinarea categoriilor de
scheme şi, implicit, substituirea cuvîntului „anumite” şi concretizarea categoriei de
scheme.  

La punctul 25 al proiectului „Atunci cînd ajutorul se calculează pe baza costurilor
salariale aferente locurilor de muncă create în urma investiţiei iniţiale, sunt
considerate eligibile costurile salariale ale persoanelor angajate calculate pe o
perioadă de doi ani, iar intensitatea rezultată nu poate depăşi intensitatea permisă a
ajutoarelor în zona respectivă”.

Din cele reglementate de autor nu poate fi determinată intensitatea pentru a justifica
depăşirea permisă şi restrictivă a acesteia. În lipsa unor criterii clare ce determină
intensitatea permisă a ajutorului calculat pe baza costurilor salariale, discreţia dată este
inadmisibilă, deoarece permite Consiliului Concurenţei de a reduce şi micşora intensitatea la
latitudinea sa.

Recomandarea: În vederea excluderii unor eventuale discreţii, recomandăm autorului
reglementarea criteriilor clare care stabilesc că intensitatea se consideră permisă.

La punctul 51 al proiectului „Schemele de ajutoare de exploatare vor promova
dezvoltarea zonelor defavorizate doar dacă provocările cu care se confruntă aceste
zone sunt clar determinate în prealabil”.

Examinînd norma propusă de autor, evidenţiem că aceasta instituie condiţii de promovare a
zonelor defavorizate, în lipsa unui mecanism clar definit în acest sens privind modul şi
criteriile de determinare a provocărilor cu care se confruntă aceste zone, provocări ce
constituie temei de a promova dezvoltarea zonelor defavorizate.

Recomandarea: Completarea proiectului cu norme ce stabilesc modul şi criteriile de
determinare a provocărilor, precum şi categoriile de zone ce sunt considerate zone
defavorizate. 

La punctul 61 al proiectului „Pentru asigurarea transparenţei ajutoarelor regionale,
furnizorii au obligaţia de a publica pe pagina-web cel puţin următoarele informaţii
privind măsurile de ajutor de stat ce fac obiectul notificării: textul schemei de ajutoare
notificate şi dispoziţiile de punere în aplicare aferente, furnizorul, beneficiarii
individuali, cuantumul ajutorului per beneficiar şi intensitatea ajutorului”.  

Expresia „dispoziţiilor de punere în aplicare aferente” este abuzivă. Astfel, autorul stabileşte
condiţii dificile de realizat pentru furnizor la publicarea pe pagina web a dispoziţiilor
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respective în lipsa unei reglementări clare şi precise în acest sens. 

Recomandarea: Reformularea normei într-o manieră clară şi precizarea dispoziţiei,
care, potrivit autorului, se consideră aferentă şi impune publicarea acesteia pe pagina
web de către furnizor. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La punctul 61 al proiectului „Pentru asigurarea transparenţei ajutoarelor regionale,
furnizorii au obligaţia de a publica pe pagina-web cel puţin următoarele informaţii
privind măsurile de ajutor de stat ce fac obiectul notificării: textul schemei de ajutoare
notificate şi dispoziţiile de punere în aplicare aferente, furnizorul, beneficiarii
individuali, cuantumul ajutorului per beneficiar şi intensitatea ajutorului”.  

În conformitate cu art.10 alin.(2) lit.a) şi b) al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul
de stat, după examinarea notificării, Consiliul Concurenţei ia decizia prin care constată că
măsura notificată nu constituie un ajutor de stat sau decizia de autorizare a ajutorului de stat,
dacă se constată că măsura notificată nu prezintă îndoieli privind compatibilitatea sa cu
mediul concurenţial normal.
Astfel, pentru a asigura accesul persoanelor la informaţia necesară cu privire la măsurile de
ajutor de stat pentru dezvoltare regională, furnizorul este obligat să plaseze pe pagina web
informaţia completă. Respectiv, norma instituită indică doar la informaţia în ce priveşte
măsura de ajutor care face obiectul notificării, nu şi la decizia Consiliului.

Recomandarea: Completarea normei la final cu sintagma „decizia Consiliului
Concurenţei prin care constată că măsura notificată nu constituie un ajutor de stat sau
decizia Consiliului Concurenţei de autorizare a ajutorului de stat”. 

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La punctul 61 al proiectului „Pentru asigurarea transparenţei ajutoarelor regionale,
furnizorii au obligaţia de a publica pe pagina-web …”,
la punctul 63 „Furnizorii vor prezenta Consiliului Concurenţei informaţii privind …”
şi la punctul 64 „Furnizorii trebuie să păstreze dosarele detaliate privind măsurile de
acordare a ajutoarelor. (…)”.

Prin conţinutul normelor respective autorul a omis reglementarea responsabilităţii pe care
trebuie să o poarte furnizorul pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin normele instituite.
Lipsa unor reglementări clare în acest sens va face imposibilă responsabilizarea acestora
pentru respectarea prevederilor proiectului, precum şi va crea obstacole persoanelor pentru a-
şi realiza drepturile şi interesele sale legitime.

Recomandarea: Completarea proiectului la final cu o normă care va prevedea
răspunderea ce trebuie să o poarte furnizorul pentru încălcarea prevederilor legale.
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9. Alte obiecţii

La proiect în ansamblu – 

În conformitate cu art.13 alin.(2) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, ordinele cu
caracter normativ, regulamentele, instrucţiunile, regulile şi alte acte normative se emit numai
pe baza şi întru executarea legilor, precum şi a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, iar
potrivit alin.(3) din norma prenotată, în preambulul actelor de la alin.(2) se indică expres actul
normativ superior pe care se întemeiază.
Raportînd norma prenotată la speţă, relevăm faptul că proiectul regulamentului trebuie să fie
însoţit de un proiect de hotărîre a Plenului Consiliului Concurenţei, care aprobă
Regulamentul privind ajutorul de stat pentru dezvoltare regională.

Recomandarea: Elaborarea proiectului de hotărîre a Plenului Consiliului Concurenţei. 

La punctul 8 al proiectului „Orice schemă de ajutor sau oricare ajutor individual care
cade sub incidenţa prezentului Regulament trebuie să se notifice la Consiliul
Concurenţei, prin completarea şi prezentarea Formularului general de notificare a
ajutorului de stat şi Formularele speciale de notificare prevăzute de prezentul
Regulament”.

Examinînd norma prenotată constatăm că în proiect nu a fost identificat formularul general de
notificare a ajutorului de stat, ceea ce va crea riscul ca persoana responsabilă să decidă în
mod discreţionar asupra conţinutului formularului. Însă, examinînd cadrul legal existent,
constatăm existenţa unui asemenea formular. Respectiv, considerăm oportun indicării în
proiect a unei norme de trimite la actul normativ (departamental) ce va reglementa formularul
general de notificare a ajutorului de stat.  

Recomandarea: Completarea după cuvîntul „de stat” cu sintagma „prevăzut de
Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a
deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului
Concurenței nr. 1 din 30 august 2013.

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 August 2016

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