
 

 

În atenția Dlui Chiril GABURICI 

Prim-ministru al Republicii Moldova 

 

Copie: Dlui Anatol ARAPU  

Ministrul Finanţelor al Republicii Moldova 

 

Copie: Dlui Stephane BRIDE 

Viceprim-ministru,  

Ministrul Economiei al Republicii Moldova 

 

Nr. 12 din 10 martie 2015 

 

Ref.: Lipsa de transparență și de consultări cu mediul de afaceri pe marginea Proiectului Bugetului de 

stat şi cel al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2015 

 
Stimate Dle Prim-ministru, 

Din numele Asociației Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham”) și asociației Businessului European (în continuare EBA Moldova) venim să Vă asigurăm de 
înaltele noastre considerațiuni. 

Prin prezenta scrisoare, dorim să Vă atragem atenția asupra faptului că Ministerul Finanțelor propune 
examinarea proiectului Bugetului de stat şi cel al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2015 în ședința 
Guvernului. 

Cu regret constatăm, că în pofida solicitărilor de a obține versiunea finală a proiectelor de legi 
prezentate supra, autoritățile publice au demonstrat un grad sporit de reticență, astfel renunțând la 
consultările cu mediul privat, procedură care a devenit o tradiție pe parcursul anilor precedenți 
implicând activ sute de companii, membri AmCham și EBA. Astfel noi, fiind informați despre examinarea 
acestor proiecte de legi în cadrul ședinței de Guvern din presă. 

Exprimăm îngrijorarea noastră cu privire la tardivitatea, opacitatea și lipsa procesului consultativ privind 
măsuri importante propuse spre adoptare, cu impact major asupra mediului de afaceri și a populației, în 
special în arii strategice cum ar fi proiectele de legi prezentate supra. 

Guvernul și Ministerele se ghidează în activitatea sa de mai multe principii de bază, dintre care cel al 
legalității și asigurării transparenței în procesul decizional. Organele centrale de specialitate ale 
administrației publice inițiază, elaborează acte normative în baza principiului constituțional al statului de 
drept, precum și în strictă conformitate cu prevederile Legii 64/31.05.1990 cu privire la Guvern, Legii 
317/18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului, Legii 780/27.12.2001 privind acte legislative, 
Legii 235/20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. 

În lumina celor expuse mai sus, rugăm respectuos organizarea consultărilor publice cu comunitatea de 
afaceri, pe marginea proiectului Legii Bugetului (versiunea finală), în scopul identificării și adoptării  celor 
mai bune soluții pentru întreaga societate.  

Cu deosebită considerație,

                         Mila Malairău                                                                                        Mariana Rufa 
                       Director executiv                                                                                 Director executiv  
  AP „Camera de Comerț Americană din Moldova”                      Asociația Businessului European din Moldova 


