
Nr. 15 din 30 mai 2022

Către: Doamna Natalia GAVRILIȚĂ
Prim-ministru al Republicii Moldova

Copie: Domnul Ion LUPAN
Șeful secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru

Re: Oficiul Avocatului pentru domeniul afacerilor

Mult Stimată Doamnă Prim-ministru,

Prin prezenta, Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova (AIM) în calitatea sa de
asociație patronală bazată pe calitatea de membru al Consiliului Economic, avînd printre
misiunile sale principale de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil pentru
dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova, inclusiv de a reprezenta
membrii săi pe platformele de dialog dintre mediul de afaceri și instituțiile de stat cu scopul de a
îmbunătăți politicile de reglementare, a efectuat un șir de consultări extinse pe parcursul
semestrului II a 2021 și în prima parte a 2022 în rândul antreprenorilor, în special a IMM-urilor,
de la care a recepționat multiple reacții în ceea ce privește dificultățile cu care se confruntă și
propuneri cu privire la remedierea situației.

Printre propunerile parvenite se regăsește și analiza oportunității creării oficiului așa numitului
avocat al antreprenorilor, care mai este cunoscut sub denumirea de business ombudsman.

În acest context AIM a efectuat un studiu aprofundat și cuprinzător a instituției avocatului
antreprenorilor, evidențiind cele mai bune practici de pe continentele Europei și Americii de
Nord. Suplimentar, în studiul vizat, AIM s-a concentrat pe identificarea modelelor existente ale
oficiilor avocatului pe domeniul de afaceri, care în diferite jurisdicții are diverse denumiri ex.
avocat de afaceri, office of advocacy, SME Envoy, ombudsman etc. însă esența funcției una și
aceeași –apărarea drepturilor antreprenorilor prin mijloacele legale puse la dispoziție,
examinarea problemelor cu care se confruntă comunitatea de afaceri, în special în relațiile cu
organele de control și de drept, elaborarea propunerilor pentru soluționarea la nivel sistemic a
problemelor identificate.

În baza studiului efectuat, AIM a întocmit un Concept al oficiului avocatului antreprenorilor,
luând în calcul bunele practici identificate în studiul vizat mai sus, și încorporându-le în sistemul
existent al autorităților publice ale Republicii Moldova. În acest context, în cadrul modelului
propus de AIM s-a ținut cont primordial de doi factori: (și) eficiența instituției oficiului avocatului
pe domeniul afacerilor în contextul Republicii Parlamentare și mecanismelor de control
parlamentar existent, și (ii) coraportul optimal cost-beneficii a instituției propuse.

Astfel, conceptul propus de AIM vine cu o analiză detaliată a avantajelor și dezavantajelor
fiecărui model examinat, încît factorii de decizie să dispună de un tablou exhaustiv și
multilateral. Totodată, conceptul vine cu un șir de propuneri argumentate în ceea ce privește:
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(i) mecanismul de numire în funcție dar și pârghiile de control asupra întregului
proces, cu evidențierea practicilor aplicabile în statele din regiune;
(ii) modelul și componența consiliului de supraveghere a oficiului avocatului pe
domeniul afacerilor, precum și funcțiile organului colegial;
(iii) limitele atribuțiilor și competențelor;
(iv) descrierea criteriilor care trebuie să le dețină un candidat;
(v) descrierea mecanismului de preselecție a candidatului bazată pe principiul
transparenței și meritocrației;
(vi) comparația paralelă cu practicile din statele democratice Europene și
Nord-americane.

Ținând cont de problemele întâmpinate de comunitatea de afaceri, în special IMM-urile, precum
și soluțiile propuse de antreprenori, Vă rugăm respectuos să acceptați lansarea unor consultări
publice pe platforma Consiliului Economic în vederea stabilirii oportunității creării oficiului
avocatului antreprenorilor.

AIM își exprimă disponibilitatea să vină cu suport și să contribuie pe durata întregului proces de
lucru aferent oficiului avocatului antreprenorilor, inclusiv a IMM-urilor.

Anexe: 30 (treizeci) file
Anexa 1 Studiul privind cele mai bune practici – 17 file
Anexa 2 Conceptul oficiului avocatului pe domeniul afacerilor – 13 file

Cu respect,

Liliana Busuioc

Director Executiv AIM
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