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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.851 din 21 decembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului, a
structurii şi efectivului-limită ale acesteia (anexa nr.2)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Turismului.

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. Proiectul a fost elaborat pentru exercitarea mai eficientă
a obiectivelor şi atribuţiilor Agenţiei Turismului, urmărind, în special, micşorarea presiunii
statului asupra mediului de afaceri, valorificarea oportunităţilor de atragere a investiţiilor,
amenajarea destinaţiilor turistice şi stimularea dezvoltării turismului în teritoriu.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
parţial necesitatea promovării proiectului, unele prevederi ale proiectului fiind inoportune, în
contextul analizei expuse în pt.2, Capitolul II „Conflicte ale normelor de drept”.
Din analiza proiectului, se constată oportunitatea instituirii Serviciului e-Transformare, cerinţă
impusă de Hotărîrea Guvernului nr.499 din 06.07.2012 cu privire la subdiviziunea e-
Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Avînd în vedere că efectivul-limită al autorităţii nu va fi modificat, implementarea proiectului
nu presupune cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat, cu condiţia că nivelul
funcţiilor din cadrul instituţiei vor rămîne conform schemei de încadrare şi statului de personal
aprobat.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Normele propuse vor asigura o elaborare şi implementare mai eficientă a politicilor în
domeniul turismului, precum şi atragerea investiţiilor, ceea ce corespunde 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. Se constată că proiectul expertizat se
regăseşte pe pagina oficială a Agenţiei Turismului, 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, prin plasarea proiectului de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La anexa nr.2, potrivit proiectului –
„Structura aparatului central al Agenţiei Turismului
…Direcţia economie, relaţii internaţionale şi marketing…”

Potrivit art.46, alin.(1),(2),(3) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, conţinutul
proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu
respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. Se interzice folosirea
neologismelor dacă există sinonime de largă răspîndire. În cazurile în care se impune
folosirea unor termeni şi expresii străine, se va alătura, după caz, corespondentul lor în limba
moldovenească.
Utilizarea noţiunii de „marketing” se constată a fi o expresie străină şi comportă un sens
neclar, ceea ce poate crea confuzii pentru cetăţeni.

Recomandarea: Deşi conceptul de „marketing” se identifică în prevederile legislaţiei
naţionale, recomandăm autorului examinarea posibilităţii de substituire a noţiunii
menţionate cu un corespondent în limba de stat. 
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2. Conflicte ale normelor de drept

La anexa nr.2, potrivit proiectului –
„Structura aparatului central al Agenţiei Turismului
…Direcţia economie, relaţii internaţionale şi marketing…”

Modificarea denumirii Direcţiei economico-financiare se constată a fi inoportună prin
incompatibilitatea acesteia cu normele legislaţiei naţionale în vigoare.
Astfel, Hotărîrea Guvernului nr.433 din 15.07.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru
de activitate a serviciilor financiare, aprobă regulamentul subdiviziunilor financiare din cadrul
ministerelor, Cancelariei de Stat, altor autorităţi administrative centrale subordonate
Guvernului şi structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile
administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine,
precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate
administrativă centrală are calitatea de fondator).
În conformitate cu pct.7 şi pct.8 din Hotărîrea menţionată supra, serviciul financiar se instituie
ca subdiviziune structurală autonomă, subordonată direct managerului entităţii publice, se
împuterniceşte cu funcţia generală de management financiar-bugetar şi poate avea statut de
direcţie generală, direcţie, secţie sau serviciu.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea subdiviziunii financiare conform
cerinţelor legislaţiei, cu denumirea şi acordarea de atribuţii corespunzătoare în acest
sens.

La anexa nr.2, potrivit proiectului –
„Structura aparatului central al Agenţiei Turismului
…Secţia juridică, reglementare şi statistică…”

Potrivit pct.pct.1, 6 din Hotărîrea Guvernului nr.1714 din 27.12.2002 cu privire la serviciul
juridic al autorităţilor administraţiei publice, se stabileşte că serviciul juridic intră în aparatul
autorităţilor administraţiei publice, instituite în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova,
Legii cu privire la Guvern şi alte acte normative în calitate de subdiviziune de sine stătătoare
şi se subordonează nemijlocit conducătorului acestor organe. Se obligă conducătorii
autorităţilor administraţiei publice să organizeze serviciul juridic în strictă conformitate cu
prevederile Regulamentului-cadru privind serviciul juridic al autorităţii administraţiei publice.
Totodată, pct.12 din Regulamentul-cadru privind serviciul juridic al autorităţii administraţiei
publice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1714/2002, stabileşte că: „Punerea în sarcina
serviciului juridic a funcţiilor, ce nu se referă la activitatea juridică, nu se permite.”
În aceste circumstanţe, se remarcă că norma prenotată prezintă incompatibilitate cu actul
normativ care reglementează eficienţa asistenţei juridice în autorităţile administraţiei publice.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea subdiviziunii juridice conform
cerinţelor legislaţiei, cu denumirea şi acordarea de atribuţii corespunzătoare în acest
sens.

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
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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.

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

11 August 2016

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