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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru modificarea şi completarea Legii privind activitatea
de reglementare tehnică nr.420-XVI din 22 decembrie 2006

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Prezentul proiect are drept scop ajustarea cadrului legal
cu privire la activitatea de reglementare tehnică la rigorile noilor proiecte de acte legislative
(aflate în stadiu de adoptare) din domeniul standardizării şi supravegherii pieţei. Prin
implementarea proiectului vor fi excluse neînţelegerile şi dublările de norme conţinute în
prevederile cadrului legislativ din domeniile menţionate.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, urmare a acţiunilor de armonizare a legislaţiei
naţionale la rigorile actelor comunitare au fost elaborate un set de proiecte de acte legislative
şi normative în domeniul standardizării, supravegherii pieţei, cerinţelor cu privire la libera
circulaţie a mărfurilor etc. Astfel, în vederea excluderii dublărilor de norme conţinute în Legea
nr.420-XVI/2006 şi în proiectele menţionate, dar şi în vederea actualizării prevederilor
cadrului legislativ referitor la activităţile de reglementare tehnică, se impune promovarea
proiectului dat.
În sensul celor expuse, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă
justifică necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care
evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Implementarea proiectului va contribui la asigurarea liberei circulaţii a produselor, stabilirea
condiţiilor pentru armonizarea legislaţiei tehnice naţionale cu cerinţele actelor comunitare şi
condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a produselor sigure şi conforme, care să favorizeze o
piaţă concurenţială şi să elimine barierele tehnice din calea comerţului. În acest sens
proiectul este conform interesului public.

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, dată fiind obiecţia expusă în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.10 – modificare cuprinsului alin.(7) art.8.

Modificarea propusă de autor (substituirea cuvîntului ”aprobă” cu sintagma „pentru care nu
există legislaţie comunitară de armonizare”) nu are o continuitate logică. Redacţia nouă va
genera neclarităţi cu privire la atribuţiile autorităţilor de reglementare cu privire la aprobarea
metodelor de încercări, inclusiv metodelor de prelevare a probelor necesare pentru
implementarea şi executarea reglementărilor tehnice.

Recomandarea: Norma necesită a fi revăzută în vederea expunerii corecte a textului
acesteia. Anticipăm că autorul a dorit substituirea cuvîntului „aprobate”.

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
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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.

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Martie 2016

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