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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Biroul Naţional de Statistică .

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Conform menţiunilor autorului din nota informativă,
proiectul supus expertizei anticorupţie are drept scop de a stabili lista serviciilor publice
desconcentrate şi efectivul-limită al acestora, numărul de unităţi al aparatului central şi al
subdiviziunilor teritoriale, întru realizarea prevederilor punctului 2 al Hotărârii Guvernului
nr.266 din 09.03.2016 cu privire la lista serviciilor publice desconcentrate administrate în mod
direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale.
Din analiza comparativă a prevederilor proiectului şi notei informative în ansamblu, se
constată că obiectivul real corespunde scopului declarat de către autor, totuşi, sub aspectul
analizei efectuate la compartimentul „Fundamentarea economico-financiară a proiectului”,
având în vedere argumentarea defectuoasă a cheltuielilor financiare necesare, proiectul riscă
să nu îşi atingă finalitatea scontată.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine informaţii
privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, respectiv, obligaţia autorităţilor
administrative centrale de a opera modificări în regulamentele proprii de activitate, specificînd
lista serviciilor publice desconcentrate şi efectivul-limită al acestora, numărul de unităţi al
aparatului central şi al subdiviziunilor teritoriale, principalele prevederi ale proiectului,
menţiuni privind cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea acestuia.
Totodată, apreciem insuficientă argumentarea economico-financiară a proiectului, în
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contextul analizei la compartimentul „Fundamentarea economico-financiară a proiectului” a
prezentului Raport, ceea ce determină corespunderea parţială a fundamentării acestuia cu
exigenţele art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului de act normativ implică cheltuieli suplimentare
care constituie anual 81,8 mii lei, însă, autorul nu asigură prognozarea, existenţa şi alocarea
resurselor financiare în acest sens, ceea ce califică argumentarea economico-financiară ca
fiind una insuficientă şi formală.
Astfel, fundamentarea economico-financiară presupune probarea existenţei surselor de
mijloace financiare susceptibile de a fi valorificate la etapa implementării prevederilor
proiectului, or în lipsa unei asemenea motivaţii, se creează riscul ca proiectul să nu fie
aplicabil la momentul intrării sale în vigoare.
Sub aspectul celor sus-menţionate, recomandăm autorului revizuirea notei informative prin
prisma argumentării adecvate a implicaţiilor financiare ale proiectului şi garanţia prognozării
şi alocării resurselor financiare în vederea realizării soluţiilor proiectului.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Noile prevederi propuse în proiect promovează interesele Biroului Naţional de Statistică, însă
această promovare nu contravine interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul şi
nota informativă au fost puse la dispoziţia părţilor interesate prin plasarea acestora pe pagina
web oficială a Biroului Naţional de Statistică şi www.particip.gov.md, corespunzător cerinţelor
privind asigurarea transparenţei în procesul decizional din Legea privind transparenţa în
procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia, autorităţile publice sunt
obligate 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, inclusiv prin informarea publicului referitor la iniţierea elaborării
proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a instituţiei. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.2, potrivit proiectului –
„punctul 2 se expune într-o nouă redacţie, după cum urmează:
2. Se stabileşte efectivul-limită al Biroului Naţional de Statistică în număr de 627
unităţi, inclusiv 196 unităţi ale aparatului central şi 431 unităţi ale subdiviziunilor
teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică, cu un fond de retribuire a muncii conform
legislaţiei în vigoare.”

Prin norma prenotată autorul stabileşte efectivul-limită al Biroului Naţional de Statistică
(BNS), divizând numărul de unităţi de personal pentru aparatul central şi subdiviziuni
teritoriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1310 din 14.11.2006 cu
privire la aprobarea structurii-tip a regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea
organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii administrative din
subordinea acestuia.
Totuşi, potrivit recomandărilor din Instrucţiunea privind modul de elaborare a regulamentului
de organizare și funcționare și a structurii ministerelor, altor autorități administrative centrale
și a autorităților administrative din subordinea acestora (în continuare – Instrucţiune),
elaborate de Cancelaria de Stat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.1310/2006 şi publicate pe
pagina oficială a acesteia, expunerea efectivului-limită presupune indicarea numărului de
unități total alocat pentru autoritatea publică, inclusiv a numărului de unități alocat pentru
personalul auxiliar (muncitori), fiind exclusă stabilirea numărului de unități pentru o altă
categorie de personal (de exemplu funcționari publici). Numărul celorlalte categorii de
personal se va stabili în procesul de elaborare și avizare a statului de personal al autorității
publice.
Astfel, în lipsa unei astfel de stipulaţii în conţinutul proiectului de act normativ, prerogativa
discreţionară de a stabili numărul personalului auxiliar va putea fi lăsată directorului general
al BNS la etapa de aprobare a statului de personal, conjunctură care comportă un anumit risc
corupţional.

Recomandarea: În contextul celor menţionate, recomandăm autorului precizarea
numărului personalului auxiliar alocat din totalul efectivului-limită de personal. 

La pct.7, potrivit proiectului –
„Punctul 15 din capitolul III al anexei nr.1 va avea următorul cuprins:
15. Biroul este constituit din aparatul central, structura căruia este compusă din
cabinetul directorului general, direcţii, secţii şi servicii. În subordinea Biroului sunt
constituite subdiviziuni teritoriale (direcţii generale, direcţii, secţii şi servicii), care
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sunt servicii publice desconcentrate cu statut de persoană juridică.”

Constatăm o reglementare evazivă a structurii Biroului Naţional de Statistică, capabilă să
genereze competenţe discreţionare factorilor de decizie a BNS atât la stabilirea categoriilor
de personal care vor activa în aparatul central şi subdiviziunile teritoriale, cât şi la
determinarea modalităţii de numire, eliberare în/din funcţie a şefilor subdiviziunilor teritoriale.
În această ordine de idei, consemnăm menţiunile Instrucţiunii la acest capitol, care indică
faptul că în cazul în care autoritatea publică dispune de subdiviziuni teritoriale, se vor
menționa următoarele aspecte: dacă subdiviziunile teritoriale dispun de personalitate juridică;
modul de numire în funcție a conducătorului subdiviziunii teritoriale și atribuțiile nemijlocite
ale acestuia, în conformitate cu statutul subdiviziunilor teritoriale care dispun/nu dispun de
personalitate juridică; atribuțiile și drepturile subdiviziunilor teritoriale, în conformitate cu
statutul subdiviziunilor teritoriale care dispun/nu dispun de personalitate juridică; procedura
de aprobare a regulamentului privind organizarea și funcționarea subdiviziunilor teritoriale ale
serviciilor publice desconcentrate, după caz, a regulamentului-tip.
De asemenea, în compartimentul referitor la structură se vor expune norme privind
personalul care activează în subdiviziunile autorității publice, delimitîndu-se în categorii de
funcții - personal cu funcții de demnitate publică; personal din cadrul cabinetului persoanei ce
exercită funcție de demnitate publică; funcționari publici; personal contractual ale căror
raporturi de serviciu sînt reglementate de legislația muncii.
În cazul în care, în baza unor acte speciale, o categorie de personal exercită atribuții
specifice (inspectare, control, asigurare a ordiniii publice etc.) ce se doresc a fi menționate în
Regulament, acestea se vor expune imediat după enumerarea categoriilor de personal ce
activează în cadrul autorității publice.

Recomandarea: Se recomandă precizarea expresă a modalităţii de numire, eliberare
în/din funcţie a conducătorilor subdiviziunilor teritoriale ale BNS, atribuțiile și
drepturile subdiviziunilor teritoriale, procedura de aprobare a regulamentului privind
organizarea și funcționarea subdiviziunilor teritoriale, precum şi categoriile de
personal care vor activa în cadrul BNS.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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