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CONCEPTUL 
proiectului de lege cu privire la limitarea influenței excesive economice și politice în viața 

publică (deoligarhizare)  
și al intervențiilor necesare în alt cadru normativ 

 
I. Descrierea problemei 

 
Pe parcursul ultimelor două decenii, Republica Moldova a fost afectată de controlul exercitat 

de un grup restrâns de persoane asupra sectoarelor cheie din societate – afaceri, partide politice, resurse 
mass-media și resurse financiare. Preluarea controlului a celor patru direcții menționate au dus la 
subminarea constantă a statului de drept, au erodat capacitățile autorităților publice să colecteze resurse 
din impozite și taxe și să creeze condiții atractive de organizare a afacerilor private, a compromis 
reformele care ar fi îmbunătățit condițiile de trai ale cetățenilor.  În consecință,  promovarea intereselor 
private a unui grup restrâns de persoane în detrimentul intereselor societății au condus la corupție și 
impunitate în justiție, finanțare ilegală a partidelor politice, degradarea continuă a stării infrastructurii 
publice, prejudicierea mediului de afaceri dar și pierderea de multiple oportunități de dezvoltare, 
inclusiv compromiterea parcursului european al țării. 

Situația era atît de gravă încât la 08-06-2019 Parlamentul adoptă Declarației cu privire 
la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova prin care a fost denunțat  regim 
oligarhic de atunci condus de liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, și 
controlul ilegal exercitat asupra Procuraturii Generale, sistemului judecătoresc, CNA, ANI, CEC, SIS, 
BNM, ANI, Consiliul audiovizualului și asupra altor autorități care trebuie să funcționeze în mod 
autonom, independent de factorul politic. Societatea era afectată de corupția endemică, furturile și 
privatizările ilicite din avutul public, de controlul total asupra sistemului judecătoresc, exercitat de 
oligarhie și de numeroasele atacuri asupra drepturilor şi libertăților cetățenești. Parlamentul și-a asumat 
angajamentul de a restabili supremației legii și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor țării 
și eliberarea instituțiilor menționate și anularea sistemului de vot mixt. 

Un prim pas spre eliberarea statului capturat a fost rezultatul alegerilor parlamentare din 2021. 
În continuare  Parlamentul și-a îndreptat acțiunile în realizarea angajamentelor și adoptarea unui set de 
legi care au contribuit semnificativ la eliberarea instituțiilor statale și implementarea garanțiilor pentru 
asigurarea democrației.  Au fost numiți noii conducători pentru instituțiile SIS, CNA, Consiliul 
Audiovizualului, Consiliul Concurenței. 

Reformele implementate spre diminuarea concentrației influenței unui grup restrâns în 
domeniile cheie – politic, economic, mass-media au soluționat doar parțial situația de fapt, problema. 
Astfel, pentru partidele politice au fost stabilite obligații de raportare a cheltuielilor, au fost limitate 
sursele pe care acestea le pot obține, inclusiv prin limitarea donațiilor primite de la persoanele fizice. 
Dacă până în 2019 partidele politice puteau beneficia de donații de la o  persoană fizică în sumă de 
pînă la 200 salarii medii lunare pe economie, și persoane juridice - 400 de salarii medii lunare pe 
economie, aceste sume au fost reduse considerabil. Astfel prin Legea 113/2019 de modificare a fost 
plafonat donațiile în interesul partidelor politice de la o persoană fizică pînă la 6 salarii medii lunare 
pe economie (3 salarii medii pe economie dacă veniturile sunt obținute în afara țării) și cele de la o 
persoană juridică  pînă la 12 salarii medii lunare pe economie.1 

În domeniul mass-media au fost implementate reglementări cu privire la controlul 
concentrărilor, prin limitarea numărului maxim de întreprinderi din domeniu ce pot fi controlate de un 
subiect.  Astfel prin modificarea din 04.02.2019 a Legii Concurenței, Consiliul Audiovizualului are 

 
1 Legea 294/2007 privind  partidele politice, Art. 26 
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competenta de a sesiza Consiliul Concurenței cu privire la fapte constatate cu semne de concentrare 
economică în domeniul audiovizualului şi va pune la dispoziţie toate informaţiile relevante deţinute.2 

Suplimentar a fost consolidat domeniul concurențial prin controlul concentrărilor și 
responsabilizarea sporită pentru entitățile cu poziție dominantă. În final, au fost setate și reglementări 
ce țin de raportarea tranzacțiilor suspecte (Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea 
spălării banilor) dar și cu privire la controlul instituțiilor financiare. 

Adițional Parlamentul a adoptat Legea defshorizării care la fel prevede un set de măsuri pentru 
a preveni participarea netransparentă la privatizare, achiziții publice, parteneriate public-private 
(inclusive concesiuni) și subvenții (Detalierea acestora se regăsește în secțiune aparte în continuare).  

Cu toate acestea, influențe excesive a structurilor oligarhice care promovează interesele 
personale în viața politică și economică a statului sunt în continuare posibile, măsurile descrise mai sus 
dovedindu-se insuficiente. Astfel se întrevede necesitatea unui cadru legal care ar impune limitări 
pentru subiecți care controlează în același timp mai multe domenii. 

La 23 iunie 2022 Republica Moldova obține statutul de țară candidată pentru aderare la UE.  
Pașii următori în parcursul european al țării implică soluționarea condiționalităților formulate în opinia 
Comisiei Europene din 17 iunie 2022 care vizează  mai multe domenii.  Implementarea angajamentului 
de „deoligarhizare” prin eliminarea influenței excesive a intereselor private asupra vieții economice, 
politice și publice va asigura consolidarea statului și capacitățile instituțiilor de a funcționa în interesul 
cetățenilor.  

În acest context, Guvernul își propune un proiect de lege, numit generic “Legea deoligarhizarii” 
care va limita influența excesivă a oligarhilor în țară.  Scopul acestei legi este de a exclude conflictele 
de interese cauzate de fuziunea politicienilor, mass-media și mediului de afaceri, de a asigura 
securitatea națională în domeniul economic, politic și informațional, de a preveni utilizarea puterii 
politice în interese personale, în special prin transparentizarea influenței de către persoanele cu o 
poziție economică și politică semnificativă. Acest proiect va fi vizat  prin prisma protecției drepturile 
și libertățile fundamentale ale omului, promovarea intereselor cetățenilor, afirmarea democrației.  

Complementar Legea va propune un set de modificări la alte legi pentru a facilita punerea sa în 
aplicare (cadrul conex) și un set de modificări la legi din mai multe domenii care va urmări atât 
limitarea influenței intereselor private asupra vieții economice, politice, publice dar și prevenirea unor 
asemenea comportamente.  
 

II. Legea deoligarhizării  
 
1) Obiectivul și scopul proiectului de lege3 

 
Proiectul de lege urmărește limitarea influenței excesive a unui grup distinct de persoane sau a 

unui individ care dispune de o pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh). 
Limitarea urmează să fie efectuată prin: 

a) Definirea termenului de persoană/grup de persoane care dispun de o pondere economică și 
politică excesivă în viața publică (oligarh) (persoană cu pondere excesivă); 

 
2 Legea 262/2018 de modificare inclusiv a Legii Concurenței 183/2012.  
3 Legi sau proiecte de legi similare din alte state include legea Ucrainei: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2021)086-e și legea Georgiei 
https://web-api.parliament.ge/storage/files/shares/venice-commission/Deoligarqizacia-III-2-ENG.pdf , traducere in limba 
română aici: 
https://docs.google.com/document/d/1pVTCfpJPTGXrfMR3a76JlZ3q5Y671Eju/edit?usp=sharing&ouid=104784094560
545172628&rtpof=true&sd=true  
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b) Stabilirea procedurii de determinare a acestei calități de către autoritățile publice; 
c) Evidența publică a persoanelor cu pondere excesivă; 
d) Stabilirea obligației de raportare a componentelor care formează calitatea de persoană cu 

pondere excesivă; 
e) Implicațiile juridice pentru persoanele recunoscute a fi cu pondere excesivă; 
f) Excluderea posibilității de deținere a entităților în domeniul media; 
g) Stabilirea obligației persoanelor care dețin funcții de demnitate publică să raporteze orice 

interacțiune cu persoane care dețin o pondere economică și politică excesivă în viața publică 
(oligarh), inclusiv contacte, comunicări, relații de rudenie, afaceri, interacțiuni de ordin 
financiar (credite, împrumuturi, donații) etc; 

h) Răspunderea funcționarului public pentru nerespectarea obligației de notificare a interacțiunilor 
cu persoanele declarate a fi cu o pondere excesivă economică sau politică în viața publică.  

 
 
2) Criteriile de definire a persoanelor care dispun de o pondere excesivă economică și 

politică în viața publică 
 
Legea nouă va oferi elementele pentru definirea persoanelor care se consideră că dețin o 

pondere economică și politică excesivă în viața publică (oligarh). Astfel aceasta ar fi o este persoana, 
cetățean al Republicii Moldova:  

i) care este sau a fost implicată în viața politică în prezent sau în ultimii 5 ani și/sau (criteriu 
obligatoriu) 

ii) exercită sau a exercitat în ultimii 5 ani o influență excesivă sau presiuni asupra unor autorități 
ale statului/persoane expuse politic; (criteriu obligatoriu alternativ) 

iii) în privința căreia pot fi reținute cel puțin două din următoarele circumstanțe: (criterii 
complementare) 

a) exercită o influență semnificativă asupra mass-mediei; 
b) are o valoare confirmată a activelor personale și a entităților comerciale în care aceasta 

este beneficiar ce depășește cuantumul de 50000 salarii medii lunare prognozate pe 
economie; 

c) este beneficiarul efectiv sau deține controlul unei entități comerciale care, după intrarea 
în vigoare a prezentei legi, ocupă o poziție dominantă pe piață, conform Legii 
concurenței nr. 183/2012, și menține sau consolidează această poziție pe parcursul unui 
an consecutiv,  sau  este vizată într-o decizie a Consiliului Concurenței privind 
încălcarea regimului  concurenței loiale, precum și în cazurile în care persoana este 
beneficiar efectiv  sau deține controlul unei entități comerciale care a efectuat investiții 
în domenii de importanță strategică pentru securitatea statului conform Legii nr. 
174/2021 privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru 
securitatea statului; 

d) a fost  condamnat  pentru comiterea infracțiunilor de corupție sau fapte conexe actelor 
de corupție; 

e) este subiectul unor măsuri restrictive internaționale, impuse prin intermediul rezoluţiilor 
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, prin actele Uniunii Europene, 
prin actele şi deciziile adoptate de alte organizaţii internaţionale sau de alte state, 
precum și de către Republica Moldova din proprie inițiativă.  
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Legea va explica fiecare criteriu și detalia modalitatea de determinare a criteriului.  
 
3) Procedura de declarare a persoanei persoanelor cu influență economică și 

politică semnificativă în viața publică  
 
În cazul în care o persoană întrunește simultan unul din criteriile obligatorii și două din cele 

cinci  criterii complementare, va fi demarată procedura de recunoaștere a persoanei cu o pondere  
economică și politică excesivă în viața publică și economică a țării. 

Parlamentul va fi competent să decidă de a recunoaște că  o persoană corespunde criteriilor  
stabilite în lege și urmează a fi recunoscut în temeiul Hotărîrii Parlamentului, votată cu votul a ⅗ din 
deputați, a fi o persoană cu o poziție economică și politică excesivă în viața publică și economică a 
țării (“oligarh”). Persoana va fi inclusă într-un Registru dedicat. 

Totodată, în cadrul Guvernului se creează Comitetul de Deoligarhizare  (CD) creat prin 
Hotărîrea Guvernului care se convoacă ori de cîte ori este sesizat de către o instituție 
responsabilă/persoană interesată și care va avea competența de  a examina și verifică  sesizările privind 
persoanele care exercită o influență economică și politică semnificativă în viața publică și economică 
a țării. În componența CD  va participa Prim-ministru, prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, 
Ministrul Justiției, Ministrul Economiei, Ministrul Finanțelor, Ministrul Afacerilor Interne,  
Guvernator al unității teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri), Directorul Serviciilor de 
informații și securitate,  Președintele Consiliului Audiovizualului, Președintele Consiliului 
Concurenței, Președintele Comisiei electorale centrale, Procurorul General, Directorul Centrului 
Național Anticorupție. În cazul în care, în baza materialelor acumulate se stabilește că o persoană 
întrunește criteriile stabilite de lege, va înainta propunere parlamentului pentru adoptarea deciziei  
definitive. 

Instituțiile (și persoanele interesate) cu drept de a sesiza Comitetul Național Deoligarhizare 
pentru a demara procedura recunoașterii unei persoane cu o poziție economică și politică excesivă în 
viața publică și economică se propune să fie oricare membru a Comitetului,  deputat în Parlament, 
Guvernatorul BNM,  Președintele Consiliului de administrație al Comisie Naționale a pieții financiare, 
Directorul Serviciului de prevenire și combaterea spălării banilor, Directorul Serviciului Fiscal de stat.  

CD va avea un secretariat care va asigura capacitatea CD de a acumula informația necesară 
pentru recunoașterea persoanei cu o pondere  economică și politică semnificativă în viața publică și 
economică a țării. Secretariatul va asigura și monitorizarea implementării Legii.  

În situația în care CD va fi sesizat referitor la întrunirea criteriilor stabilite în lege, în termen 
restrâns se va convoca ședința grupului de lucru. Obligatoriu se va notifica/ invita și persoana vizată în 
sesizare, însă absența ei nu constituie temei de amânare a ședinței și examinarea poate continua în lipsa 
persoanei. Legea va oferi dreptul persoanei evaluate de către instituția responsabilă de a depune 
explicații în scris sau verbal referitor la alegațiile înaintate, inclusiv prezentarea de documente ce ar 
infirma statutul de persoana cu influență semnificativă. Persoana va avea dreptul la contestație în 
instanțele de judecată a RM în procedura de contencios administrativ, cu privire la aspecte procedurale.   

 
4) Implicațiile juridice a înregistrării în registrul de evidență a persoanelor care 

dispun de o pondere excesivă economică sau politică în viața publică 
 

Înregistrarea unei persoane în registrul de evidență a persoanelor cu o pondere excesivă în viața 
politică și economică a țării va antrena un set de implicații juridice care au ca scop limitarea influenței 
excesive și asigurarea statului de drept.  
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Așadar, odată ce persoanele au fost recunoscute ca oligarhi conform proiectului de lege, aceștia, 
direct sau prin persoane afiliate nu vor putea: 

• finanța partidele politice și/sau a campaniilor electorale;   
• participa la privatizarea bunurilor proprietate publică,  de a primi în concesiune bunuri 

publice, sau  de a încheia parteneriate public-private; 
• finanța sau  organiza  întruniri sau demonstrații cu revendicări politice. 

De asemenea, în cazul în care persoana a fost declarată ca avînd influență excesivă economică 
și politică în viața publică pe motivul întrunirii criteriului de implicare în viața politică și influență 
asupra mass-mediei, persoana va trebui să renunțe  la controlul asupra mass-mediei, în termen de 6 
luni. 

Odată cu recunoașterea statutului de persoană care dispune de o pondere excesivă economică 
sau politică în viața publică  apare obligația de a informa funcționarii publici,  persoanele cu funcții de 
demnitate publică cu care comunică despre faptul că sunt incluși în registru de evidență. 
Complementar, persoanele care dețin o funcție de demnitate publică vor fi obligați să depună o 
declarație în cazul în care au comunicat cu o persoană care deține o pondere excesivă economică sau 
politică în viața publică.  Orice comunicare, inclusiv prin telefon sau mijloace electronice va fi 
notificată, cu indicarea despre numele persoanelor, data, rezumatul discuției.  Încălcarea obligației de 
notificare a discuției va atrage răspunderea disciplinară a agentului public.   
 

5) Mecanismul de implementare și monitorizare 
 

Secretariatul CD va asigura lucrările de cercetare și solicitare de informații de la autoritățile 
raportoare pentru determinarea criteriilor, de identificare a informației pentru confirmarea criteriilor. 
De asemenea autoritățile raportoare vor avea obligația să ofere informațiile solicitate. Odată formulată 
lista persoanelor cu influența semnificativă va trebui să existe și un mecanism de monitorizare a 
respectării acestei legi, modalitate de depunere a declarațiilor și verificare a acestora.  
 

III. Modificări la alte legi - Cadrul Conex  
 

În cadrul implementării legii privind limitarea influenței excesive economice și politice în viața 
publică este necesar modificarea și cadrului normativ conex în partea ce ține de: 

 
1. Noțiunea de persoană cu influența excesivă economică și politică în viața publică și desemnarea 

unor persoane drept oligarh, poate fi folosită și inclusă în alte legi pentru impunerea unor 
obligații suplimentare de transparență și pentru a impune unele restricții mai focusate în 
domeniul concurenței, deținerii de cote-părți sau acțiuni în unele obiecte de interes public, sau 
deținerii unor funcții.  
 

2. modificări la legislația cu privire la agenți publici pentru a include obligația de raportare a 
contactelor cu oligarhii și consecințele neraportării, de exemplu abatere disciplinară (Legea cu 
privire la funcționarul public,158/2008; Legea integrității 82/2017; Legea 199/2010 cu privire 
la statul persoanelor cu funcții de demnitate publică  etc) 

 
IV. Alte modificări legislative în scopul prevenirii oligarhizării statului 
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În combinație cu Legea deoligarhizării, conform propunerilor descrise în secțiunile II și III, se propune 
și fortificarea unor legi și mecanisme deja existente în legislația RM.  
 

1) Legea deoffshorizării 
 
Un prim pas constituie implementarea  în practică a Legii 215/2020 pentru modificarea unor 

acte normative4 numită și Legea deoffshorizării.  Modificările au vizat Legea nr. 121/2007 privind 
administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-
privat, Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 
subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, Legea nr. 121/2018 cu privire la 
concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și 
combaterea spălării banilor și finanțării terorismului .  

Legea introduce definiția de persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința 
sau desfășoară activitatea economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu 
implementează standarde internaționale de transparență (persoane din offshore). Și propune o 
metodologie de stabilire și emitere a unei liste a jurisdicțiilor ce nu implementează standarde 
internaționale de transparență. Ambele trebuie să fie dispuse prin Hotărâre de Guvern, dar propuse de 
către Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), în consultare cu cu Banca 
Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Pînă în prezent un asemenea document 
nu a fost adoptat. 5  

Scopul legii este de a exclude persoanele din offshore să participe la privatizare, achiziții 
publice, parteneriatul public-privat, subvenționare în agricultură și concesiuni. Din cauza ca lista 
jurisdicțiilor offshore lipsește, dar și mecanismele de aplicare a legii sunt puse în sarcina mai multor 
organe, fără a fi clar mecanismul de aplicare, în prezent legea rămâne un instrument declarativ.  

Totodată unul din instrumente importante utilizate de oligarhi în consolidarea influenței 
constituie mijloacele financiare parvenite din jurisdicții necooperante. Imposibilitatea verificării 
originii acestor resurse financiare precum,  impozitarea ne-corespunzătoare, permite utilizarea de bani 
ilegali obținuți.  Promovarea transparenței surselor financiare utilizate este un instrument important în 
excluderea oligarhilor din accesul la mai multe domenii critice în stat. Prin urmare impulsionarea 
adoptării listei jurisdicțiilor offshore și reglementarea detaliată a metodologiei de stabilire a acestora 
va contribui substanțial la restricționarea influenței oligarhilor.  

Propunerea: În schimbul creării unei liste unice pentru implementarea Legii de deoffshorizare 
se propune folosirea listelor existente ale SPCSB, BNM sau CNPF în dependență de domeniul de 
aplicare, și modificarea Legii de deoffshorizare corespunzător. Astfel spre exemplu în scopurile de 
achiziții publice să fie folosită lista SPCSB, dar în scopurile privatizării lista CNPF.  
 

2) Alte modificări legislative 
 
Similar Legii de deoffshorizare, pe lângă Legea de deoligarhizare (cadru) va fi elaborat un set 

de modificări targetate a prevederilor normative care ar transparentiza influența semnificativă. Acest 
set de modificări legislative ar avea drept scop prevenirea apariției, identificarea și monitorizare 
persoanelor cu o pondere excesivă.  

 
4 Legea Nr. 215 din 27-11-2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării. Vezi: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124612&lang=ro  
5 Proiectul poate fi gasit aici: https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiectul-05_0.pdf 
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În acest sens se conturează necesitatea modificărilor sau a intervențiilor practice în scopurile 
de îmbunătățire a mecanismelor de aplicare, dar și de identificare a unor formule de limitare a 
accesului, în domeniile menționate mai jos, și care încă nu au fost vizate în alte sub-acțiuni la această 
măsură.  

- Monopoluri și concentrare a pieței – analiza potențialelor intervenții fiind prevăzută la 
Acțiunea 4.4. și unele măsuri de prevenire fiind prevăzute la Acțiunea 4.7. 

- Electoral, pentru a preveni finanțarea partidelor și acțiunilor lor din surse neadecvate sau 
excesive, dar și pentru a le depista și penaliza – activități deja prevăzute la Acțiunea 4.5 

- Media, pentru a evita concentrări și restricționa surse neadecvate de finanțare – parțial 
prevăzute de Acțiunea 4.6. 

- Proprietatea de stat – gestionarea ei, guvernarea corporativă, privatizarea, lichidarea, etc. – 
parțial remediate prin Acțiunile 4.8 și 4.9 

- Parteneriate public-private, pentru transparentizarea și restricționarea resurselor, 
monitorizare realizării – parțial vizate in Acțiunea 4.10.  

- Achiziții publice – în sensul transparenței surselor financiare, beneficiari efectivi, concentrări 
de piața - neacoperite 

- Proveniența și circulația mijloacelor bănești – la moment există Legea deoffshorizării6 care 
nu funcționează și necesită resuscitare7 

- Infrastructura critică8 – sursele de finanțare, beneficiarii efectivi, restricționarea accesului 

În special, ca o măsură esențială și importantă pentru prevenirea apariției, identificarea și 
monitorizare persoanelor cu o pondere excesivă este identificarea beneficiarului efectiv în domeniile 
enunțate mai sus. Astfel setul de legi propus, similar Legii deoffshorizării, ar modifica legile cheie din 
domeniile respective în scopurile impunerii obligației de a cunoaște beneficiarul efectiv (în unele 
cazuri, doar dacă valoarea tranzacției depășește o mărime stabilită) și mecanismul de identificare a 
acestuia. Mecanismele de identificare a beneficiarului efectiv pot fi preluate din reglementările și 
practicile BNM9, CNPF și SPCSB.  

În scopurile de limitare ar putea fi inclusă o sancțiune pentru ascunderea sau nerespectarea 
regulile de declarare a beneficiarului efectiv, impusă în domeniile enunțate.  

Prevederile exacte ce urmează a fi încadrate în pachetul de modificări vor fi identificate în 
cadrul grupului de lucru creat de Ministerul Justiției. 

 
6 Legea Nr. 215 din 27-11-2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării. Vezi: 
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124612&lang=ro 
7 Legea introduce definiția de persoanele fizice și juridice care sunt înregistrate, au reședința sau desfășoară activitatea 
economică principală în jurisdicții ori regiuni autonome ce nu implementează standarde internaționale de transparență 
(persoane din offshore). Și propune o metodologie de stabilire și emitere a unei liste a jurisdicțiilor ce nu implementează 
standarde internaționale de transparență. Ambele trebuie să fie dispuse prin Hotărâre de Guvern, dar propuse de către 
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), în consultare cu cu Banca Națională a Moldovei și 
Comisia Națională a Pieței Financiare. Asa o HG nu a fost adoptată. Proiectul poate fi gasit aici: 
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiectul-05_0.pdf  
8 Una din legile în această direcție este Legea Nr. 174, din 11.11.2021, privind mecanismul de examinare a investițiilor de 
importanță pentru securitatea statului, vezi aici: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128620&lang=ro  
Statutul de aplicare a acestei legi nu este clar.  
9 Vezi nota informativă BNM cu privire la procedurile de identificare a beneficiarului efectiv (UBO).  


