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RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din 19.10.2007
privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali
(art.7, 12, 19, 33)
(înregistrat în Parlament cu numărul 121 din 25 Martie 2016)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI
din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali (art.7, 12,
19, 33)
.

Evaluarea generală
1. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei, ceea ce
corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi
art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001. Art.35 al.(3) din
Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001 stabileşte că actul legislativ de modificare sau
completare are, de regulă, o forţă juridică egală cu cea a actului ale cărui dispoziţii le modifică sau le
completează. În unele cazuri, actul de modificare sau completare poate avea o forţă juridică superioară
celei a actului modificat sau completat. Avînd în vedere că se propune modificarea unei legi organice
considerăm că autorul a respectat rigorile legislative la stabilirea categoriei acului de modificare.
3. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative, proiectul de lege are drept scop ajustarea
parţială a legislaţiei naţionale la Directiva nr.89/666/CEE din 21 decembrie 1989 privind publicitatea
sucursalelor înfiinţate într-un stat membru de anumite forme de societăţi comerciale care intră sub
incidenţa legislaţiei unui alt stat, precum şi asigurarea protecţiei persoanelor care stabilesc raporturi cu
aceasta.

Fundamentarea proiectului
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.
Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile
de cooperare cu societatea civilă.
5. Respectarea termenului de cooperare cu societatea civilă Reieşind din prevederile art.7 din Legea
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după
caz, 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.
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Potrivit art. 49/1 din Regulamentul Parlamentului comisia permanentă sesizată în fond asigură consultarea
publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin organizarea
de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de legislaţia cu privire
la transparenţa în procesul decizional. Comisia permanentă sesizată în fond stabileşte procedura de
consultare a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative ţinînd cont de caracterul proiectului,
de preocuparea părţilor interesate pentru subiectul abordat, de alte aspecte relevante. Totodată, aceasta
dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor recepţionate în
cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional.
Proiectul de lege a fost plasat pe site-ul Parlamentului. Toate persoanele interesate au avut posibilitatea
să-şi expună opinia vis-a-vis de acest proiect. Considerăm că, în acest fel, au fost respectate rigorile
cooperării cu societatea civilă.
6. Suficienţa argumentării. Potrivit art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27
decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă: a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
inclusiv necesitatea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile
urmărite prin implementarea noilor reglementări; b) principalele prevederi, locul actului în sistemul
legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al realizării lui; c)
referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelului compatibilităţii proiectului de
act legislativ cu reglementările în cauză; d) fundamentarea economico-financiară, în cazul în care
realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură; e) actul de analiză a
impactului de reglementare.
Nota informativă descrie succint condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale
proiectului şi evidenţiază elementele noi pe care le introduce proiectul în raport cu reglementările existente
7. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a articolului
20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la reglementările
corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu
reglementările în cauză.
Potrivit notei informative, în procesul de elaborare a proiectului s-a ţinut cont de: Directiva nr. 89/666/CEE
din 21 decembrie 1989 privind publicitatea sucursalelor înfiinţate într-un stat străin, precum şi asigurarea
protecţiei persoanelor care stabilesc raporturi cu aceasta.
Totuşi, nota informativă nu conţine o analiză suficientă a nivelului de compatibilitate a proiectului cu
normele legislaţiei comunitare şi alte standarde internaţionale. Autorul nu argumentează care prevederi au
fost preluate din reglementările comunitare şi care sunt acestea.
8. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele
legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47
alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli
financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
Este de menţionat că la implementarea propunerii legislative vor fi necesare cheltuieli financiare, în
special, din partea agenţilor economici fapt evidenţiat de către autor în textul notei informative.
9. Analiza impactului de reglementare a proiectului. Proiectul nu conţine actul de analiză a impactului
de reglementare, dar o astfel de analiză era necesară, întrucît aceasta 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,
consumatorilor şi ale statului.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii
10. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi
promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului
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public general.
11. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia nu
rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) anumitor categorii de persoane sau
prejudicierea interesului public.
12. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului nu sînt
concurente cu alte prevederi ale legislaţiei.
13. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect sînt suficient de
clare şi concise, exprimările întrunind rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, respectă regulile de
ortografie şi punctuaţie.
14. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul nu stabileşte atribuţii ale autorităţilor
publice, nici proceduri administrative noi sau alte chestiuni vizînd activitatea acestora.

Concluzii
În concluzie, opinăm că proiectul Legii în cauză poate fi adoptat, cu condiţia respectării prevederilor art. 20
şi 22 din Legea privind actele legislative 780/2001.
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
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