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la

projectul de lege pentru modificarea i completarea unor acte

legislative (nre548/1995 cu privire la anca liaţională a îVloĺdovei
noţiunea „bancă" se modifică, noţiunea „instituţie financiară" se exclude,
.a., nr.550/1995 cu privire la instituţiile financiare în titlul legii
cuvinteĺe „instituţiiĺe financiare" se substituie cu cuvintele „cu privire la
ĺichidarea băncilor", .a., nr.1134/1997 privind societăţjĺe pe acţiuni
art97, nr.139/2007 asociaţiiĺor de economij i împrumut art.2 i art.12
i aĺte acte normative)
-

-

Prezentul raport de expertizä anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţionai Anticorupţie
aJ
Republicii MoJdova în baza Legii nr.100/2017 cu privire Ja actele normative, a Legii nr.1104/2002
cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr82/2017 i a Metodologiei de efectuare
a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

ĺ. Anaĺiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
.1. ertirerţa autoruui, categoriei propuse a actului
şi a procedurii de promovare a proiectuui
Autor aJ proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este Deputaţi
în
Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3)
din
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organicä, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie
i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.
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1.2. Respectarea rigoriior de transparenţă în procesuĺ
decizionai ia promovarea proiectuĺui
asigurării
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesui decizional t1etapele
transparenţei procesu/ui de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
e acestuia;
b) punerea la dispoziţia părţi/or interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferent
ate;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespuncíere cu legea, altor părţi interes
a/tor părţi
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea,
interesate în procesu/ de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
„

cu
Proiectul supus expertizei a fost plasat pe pagina web oficială a Parlamentului Republicii Moldova,
ate pentru a
anexarea notei informative, fiind asigurat accesul la proiectul prenotat al părţilor interes
putea prezenta sau expedia recomandări pe marginea proiectului.
cu privire
Totodată, anunţul cu privire la iniierea elaborării proiectului de decizie, precum i anunţul
i
la organizarea consultării publice a proiectului nu se regăseşte pe pagina web a Parlamentulu
renţa
transpa
la
Republicii Moldova, ceea ce constituie o abatere de la prevederile legale cu privire
privind
procesului de elaborare a deciziilor, statuate la art.8 lit.a) din l.egea nr.239 din 13.11.2008
transparenţa în procesul decizional.
procesul
Deşi proiectul a fost elaborat cu abateri de la normele legale cu privire la transparenţa în
decizional, părţile interesate au avut acces la proiect şi materialele aferente acestuia.

1.3. Scopui anunţat i scopul real
al proiectului
e 2018, a
În nota informativă se menţionează că „odată cu intrarea în vigoare, la data de 1 ianuari
în
prevederior Legii nr.202/2ül7privind activitatea băncilor a început afi utilizată o nouă terminologie
noţiuni
e
une/e
ajustat
cadru/ legis/aţiei bancare. Astfei prin modificările operate în proiectu/ legii sunt
nr.202 din
şi referinţe la Legea instituţii/orfinanciare nr.550-Xlll din 21.07.1995 cu referinţele ia Legea
legal ca
6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor i sunt efectuate corelările necesare în cadrul
urmare a intrării în vigoare a Legii nr.202/2017".
bancar
La fel, proiectul conţine unele norme care vin să asigure o mai bună funcţionare a sistemului
prin cadru legal coerent.

1.4. lnteresul pullic şi interesele private
promovate prin proiect
interesul public maniféstaj5Fin ăIú 7éáćádrului legal conex la Legea nr.202
legal în
din 6 octombrie 2017 privind activitatea băncilor, precum i prin completarea cadrului
domeniul sistemului bancar în vederea funcţionării eficiente a acestuia.

k5. .Jusificarea soluilor roiectuuí
1.5.1. Suficiena argurnentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire a actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativő care cuprinde:
a) denumírea sau numele autoru/ui si, după caz, a participanţi/or /a elaborarea proiectului actului
norn'?ativ;
b) condiţii/e ce au impus e/aborarea proiectu/ui actului normativ ifina/itčţiIe urmčrite;
c) descrierea gradu/ui de compatibi/itate, pentru proiecteie care au ca scop armonizarea /egislaţiei
naţiona/e cu /egis/aţia Uniunii Europene;
d) principa/e/e prevederi a/e proiectului i evidenţierea e/emente/or noi;
f) modu/ de încorporare a actu/ui în cadru/ normativ în vigoare".
Nota inťormativă stabileşte condiiile ce au impus elaborarea proiectului, evidentiază elementele noi
i tinalităţile urmărite prin promovarea proiectului.
Examinând conţinutul notei informative a proiectului supus expertizei se constată că aceasta
întruneşte condiţiile menţionate în art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative.
1.5.2, Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota intormativä trebuie să
conţi nă „e) fundamentarea economico-financiarč
“.

Autorii proiectului menţionează în nota inťormativă că
prevederile propuse în proiect, incĺusiv având în vedere
persoanč juridicč publicč autonomč i responsabi/č faţč
financiarč si nu beneficiazč de finanţare din bugetul de
.

„bugetul de stat nu este impactat prin
cč Banca Naţionalč a Moidovei este o
de Parlament, dispune de independenţč
stat".

Aaza geeałă a factora e sc ae proectu
ll... ...imajul proiectulu

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului proiectu/ui actuĺui
normative se e/aboreazč [. . .j cu respectarea urmčtoare/or regu/i: [. . ..J
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă i corespunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene i în alte instrumente internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire,
..}
t) se evită folosirea [...] a cuvintelor i expresiilor [...J care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evitä tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibiJ-,—noţiuni-monosemantice, [...}“
----

——-

---

Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortograťie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.

11.2. Coerenţa iegislativă a proiectuĺui
erile
În textui proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre preved
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

11.3. Activitatea agerţitor pubĺici şi a entităţilor
pubiice regiementată în proiect
să
Proiectul reglementează în special activitatea Băncii Naţionale a Moldovei, care urmează
implementeze prevederile proiectului într-un mod uniform.

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

lk Corclza exertizei
grup
Proiectul legii pentru modificarea i completarea unor acte legislative a fost elaborat de către un
Iegal
de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova i are drept scop principal ajustarea cadrului
de
naţional la prevederile Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, în special în partea ce ţine
utilizarea noţiunilor i a termenílor.
La fel, în proiect sunt propuse unele norme în vederea îmbunătăţirii funcţionării sistemului bancar
naţional.
În redacţia propusă, proiectul prenotat nu conţine factori de risc care să genereze apariţia riscurilor
de corupţie.

07.12.2018

Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
Vadim CURMEÍ, lnspectorprJjci
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