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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 Ministerul Afacerilor Interne.

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. Scopul proiectului este modificarea şi completarea
Normelor zilnice de hrană a cîinilor de serviciu din anexa nr.6 din Hotărîrea Guvernului
nr.423/1992 cu prevederi care reglementează înlocuirea hranei ce constă din produse şi
subproduse din carne şi cereale gătite (procesate termic, iar mai apoi răcite) cu hrana
uscată.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.
Potrivit autorului, promovarea proiectului îşi găseşte justificarea prin faptul că, cantitatea de
hrană preparată termic nu de fiecare dată asigură şi contribuie cu numărul caloriilor necesare
pentru buna dezvoltare şi creştere a cîinilor. Totodată, prin hrana uscată, cîinilor de serviciu
le va fi satisfăcut necesarul zilnic de nutrienţi (proteine, minerale, grăsimi şi vitamine), care
contribuie la creşterea în masă, precum şi la dezvoltarea normală a acestora, fără a necesita
suplimente alimentare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea proiectului se va efectua în limitele mijloacelor
financiare stabilite în bugetul de stat şi nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare.
Totodată, autorul menţionează că: „în cazul optării pentru hrana uscată, instituţiile vor fi
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scutite de cheltuieli suplimentare, generate de plăţile pentru achitarea serviciilor de gaze,
lumină, energie termică, apă”.

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

Prevederile proiectului promovează interesele instituţiilor a căror activitate implică lucrul cu
cîinii de serviciu, iar implementarea acestuia nu contravine interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Analizînd proiectul, constatăm că acesta nu este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, ceea ce nu corespunde Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei,
adoptată la New York la 31 octombrie 2003, şi semnată de Republica Moldova la 28
septembrie 2004 care, la art.10 prevede:
"Ţinând seama de necesitatea luptei împotriva corupţiei, fiecare stat parte, ia, conform
principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale publice, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea,
funcţionarea şi procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special:
a) adoptarea de proceduri sau de reglementări care să permită publicului obţinerea, a
informaţiilor asupra organizării, funcţionării şi proceselor decizionale de administraţie publică,
precum şi, ţinând seama de protecţia vieţii private şi a datelor personale, asupra deciziilor şi
actelor juridice care îi privesc;
b) simplificarea, dacă este cazul, a procedurilor administrative, cu scopul de a facilita accesul
publicului la autorităţile de decizie competente;
c) publicarea informaţiilor, inclusiv a eventualelor rapoarte periodice, despre riscurile de
corupţie în cadrul administraţiei publice".

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a
întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.
Astfel, proiectul nu corespunde cerinţelor Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, art.8 potrivit căruia etapele principale ale asigurării transparenţei
procesului de elaborare a deciziilor sînt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente
acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate;
d) examinarea recomandărilor cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea,
altor părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
În vederea respectării cerinţelor cu referire la transparenţa în procesul decizional,
recomandăm autorului plasarea proiectului şi a notei informative pe pagina oficială a
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Ministerului Afacerilor Interne.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Septembrie 2016

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