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 În temeiul art.73 din Constituţia Republicii Moldova şi art.47 din 
Regulamentul Parlamentului se înaintează spre examinare 
Parlamentului, cu titlu de iniţiativă legislativă, proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii cu privire la organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. 

 

 

Anexă: Proiectul de lege 

  Nota informativă 

 

 

Deputații în Parlament: 

 

Dumitru ALAIBA 

 

 

 

 

DA nr. 33  

 8 august, 2019  



2 
 

 

Proiect 

L E G E 
pentru modificarea şi completarea 

legii privind organizarea și funcționarea  
Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 260 din  07.12.2017 
 

Art. I – Legea privind organizarea și funcționarea  Curții de Conturi a 
Republicii Moldova nr.260/2017 cu modificările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 

1. La articolul 20, alineatul (2) se completează cu două puncte:  

k) încălcării prevederilor Articolului 17 din prezenta lege în procesul 

numirii acestora. 

l) gestionarea ineficientă a instituției. 

 

2. În alineatul (6) al articolului 20, textul „adoptată cu votul a 2/3 din deputații 
aleși” se substituie cu textul „adoptată cu votul majorității deputaților aleși”. 

 

Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele Parlamentului  
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NOTĂ  INFORMATIVĂ 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea pentru 
modificarea şi completarea legii privind organizarea și 
funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova 

nr. 260 din  07.12.2017 

Pentru ca instituțiile statului să gestioneze calitativ proprietatea 
și finanțele publice, acestea trebuie supravegheate calitativ, imparțial și 
profesionist, iar acest rol revine în primul rând instituției supreme de 
audit public extern (Curtea de Conturi, în cazul Republicii Moldova). 
Independența reală a Curții de Conturi stă la baza asigurării eficienței 
cu care se administrează finanțele și proprietatea publică, iar o 
independență de facto înseamnă în primul independența politică, 
instituțională și financiară.  

Prezentul proiect de lege ține de asigurarea de facto a 
independenței politice a instituției. 

În baza Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova privind 
declararea caracterului captiv al statului, ținând cont de modul 
netransparent în care a fost numită actuala conducere a Curții de 
Conturi pe criterii eminamente politice, se propune prezentul proiect de 
lege care are scopul de a crește nivelul de independență și de 
profesionalism a instituției supreme de audit extern - Curții de Conturi. 
Actualul proiect de lege are drept scop să minimizeze impedimentele 
din calea independenței politice a Curții de Conturi, astfel încât 
instituția să se poată concentra pe avansarea misiunii sale fără 
interferențe din partea factorului politic.  

În perioada 2018-2019, au avut loc numiri netransparente la un 
șir de instituții independente – proces care a avut drept efect 
consolidarea capturării statului și limitarea independenței funcționale a 
instituțiilor prin instaurarea unor persoane loiale regimului oligarhic. 
Acest proces nu a ocolit nici Curtea de Conturi. Urmare a unor 
concursuri netransparente, organizate cu devieri clare de la spiritul legii 
și cu încălcare a regulamentelor de desfășurare a acestora, în fruntea 
instituțiilor au fost selectate persoane cu o clară afiliere regimului 
oligarhic. Curtea de Conturi a Republicii Moldova este doar unul din 
cazuri.  

Având scopul de a inversa acest proces, se impun două 
modificări a legislației în vigoare:  
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1. Posibilitatea revocării membrilor Curții de Conturi în cazul în care 
procesul de selectare a acestora a fost organizat cu încălcare a 
prevederilor legii, sau în cazul în care Curtea de Conturi este 
gestionată ineficient.  

2. Reducerea numărului necesar de voturi pentru revocarea unui 
membri a Curții de Conturi de la 2/3 a deputaților aleși la 
majoritatea deputaților aleși.  

Afară de faptul că aceste modificări vor face posibile revocarea 
actualilor membri ai Curții de Conturi, ele vor pune baza unui proces 
mai transparent de organizare a concursurilor viitoare, în care se va 
atrage o mai mare atenție rigorilor de imparțialitate, transparență și 
incluziune, prevenind astfel caracterul formal al concursurilor. 

Instituția supremă de audit extern trebuie să dea dovadă de 
independență veritabilă, în activitatea sa de zi cu zi. Or, în cazul în care 
aceasta ajunge să fie condusă ineficient de persoane ajunse în funcții 
într-un mod netransparent, Parlamentul are obligația să acționeze 
pentru a proteja interesele cetățeanului și gestionarea patrimoniului și 
finanțelor publice.   

În cadrul memorandumului privind oferirea asistenței 
macrofinanciare de 100 milioane EURO, semnat între Republica 
Moldova și Uniunea Europeană, țara noastră s-a obligat să asigure o 
independență funcțională a Curții de Conturi. Or, în acțiunea 4 a 
Memorandumului, Republica Moldova s-a obligat să adopte un cadru 
legislativ, obiectivele principale ale căruia ar trebui să fie „asigurarea 
independenței financiare, operaționale și funcționale a instituției 
supreme de audit, alinierea acesteia la standardele INTOSAI”. În 
condițiile actuale, în care instituția este penetrată de influențe politice, 
credibilitatea și eficiența acesteia este una limitată. 

Actualul proiect vine să adreseze riscurile prezente ce țin de 
independența de facto a instituției supreme de audit public extern din 
Republica Moldova – Curtea de Conturi.  

În contextul celor expuse, se propune Parlamentului Republicii 
Moldova examinarea și adoptarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea legii privind organizarea și funcționarea 
Curții de Conturi a Republicii Moldova. 

 
Dumitru Alaiba 

 


