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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 Educaţiei.

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 are drept scop organizarea de către
administraţia publică locală a alimentaţiei gratuite a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
şi a elevilor transportaţi din alte localităţi către şcolile de circumscripţie.
Potrivit autorului, proiectul este elaborat întru realizarea Planului de acţiuni pe anul 2016
pentru soluţionarea unor probleme identificate în domeniul educaţiei, aprobat prin dispoziţia
Guvernului nr.56-d din 26.04.2016 (punctul 1 subpunctul 1.2.1).

d. Suficienţa argumentării. Deşi proiectul este întemeiat prin prisma măsurilor ce se impun
prin Planul de acţiuni nominalizat supra în ceea ce priveşte soluţionarea problemei privind
crearea unui mecanism de alimentare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor
transportaţi din alte localităţi către şcolile de circumscripţie, totuşi, autorul nu a prezentat
argumente plauzibile cu referire la procedura de identificare a mijloacelor financiare
suplimentare necesare pentru organizarea alimentaţiei gratuite a categoriilor de elevi
menţionaţi supra.
În sensul dat, proiectul de act normativ respectiv nu creează un mecanism eficient care să
garanteze alimentarea gratuită a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor
transportaţi din alte localităţi către şcolile de circumscripţie or, orice plan are menirea de a
asigura atingerea obiectivelor impuse.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Prevederile proiectului presupun cheltuieli financiare pentru alimentarea gratuită a elevilor cu
cerinţe educaţionale speciale şi a elevilor transportaţi din alte localităţi către şcolile de
circumscripţie din bugetul autorităţilor publice locale. Nota informativă conţine parţial
fundamentarea economică-financiară, autorul indicînd că mijloacele financiare vor fi
prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, cît şi în proiectul bugetului de stat pe anul
2017.
În sensul dat, analizînd cadrul legal existent evidenţiem că potrivit anexei nr.5 la Legea
bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.2016, în vigoare 26.07.2016, transferuri
pentru alimentarea gratuită a elevilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul
2016 nu au fost repartizate. Totodată, conform art.12 alin.(1) al Legii nr.435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, autorităţile publice locale se bucură, în
condiţiile legii, de autonomie financiară, adoptă bugetul care este independent şi separat de
bugetul de stat.
Prin urmare, coroborînd norma prenotată la speţă relevăm că implementarea proiectului nu
dispune de resurse financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor pretinse. Respectiv,
proiectul necesită a fi completat cu o normă care va reglementa procedura de identificare a
resurselor financiare necesare pentru implementarea prevederilor proiectului şi, implicit,
autorul va include argumente justificative asupra faptului dat în nota informativă la proiect.

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

În esenţa sa, proiectul promovează interesele elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a
celor transportaţi din alte localităţi către şcolile de circumscripţie, fiind conform interesului
public general. Totuşi, lipsa mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor ce
se impun prin implementarea proiectului duce la ideea că acesta a fost elaborat doar pentru
a fi un act pur declarativ, fie este un act juridic promovat pentru a considera recomandarea
ca o cerinţă obligatorie pentru autorităţile publice locale, al cărui buget nu va putea acoperi
cheltuielile necesare pentru alimentarea categoriilor de elevi menţionaţi supra.
Astfel, pentru a nu prejudicia interesele autorităţilor publice locale, organul emitent urmează
să identifice sursa financiară şi cadrul legal relevant.  

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 efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul nu a fost regăsit pe pagina web a autorului, cerinţă impusă de norma
art.7 alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13.11.2008, care statuează că 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, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a autorităţii publice.
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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

Punctul 4 al hotărîrii „Se recomandă autorităţilor publice locale să extindă practica
alimentării gratuite asupra elevilor claselor V-XII, care provin din familii socialmente
vulnerabile, elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi elevilor transportaţi în şcolile
de circumscripţie”. 

Norma instituită de autor învesteşte autoritatea publică locală cu atribuţii de reglementare
normativă care sunt dificile de realizat. În pofida faptului că prevederile proiectului sunt cu
titlu de recomandare, acestea comportă un risc de coruptibilitate, ce oferă posibilitatea de
aplicare a normei în interpretarea preferată. Astfel, norma respectivă ar putea fi considerată
drept o obligaţie a autorităţilor publice locale, al cărui buget este unul auster. 

Recomandarea: Întrucît lipsa mijloacelor financiare suplimentare pentru acoperirea
cheltuielilor pentru alimentarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi elevilor
transportaţi în şcolile de circumscripţie poate crea condiţii dificil de realizat,
considerăm relevant ajustarea cadrului legal existent în vederea identificării surselor
financiare necesare.
Ținînd cont de cele menţionate, considerăm inoportun promovarea proiectului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 August 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

