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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, 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. Proiectul urmăreşte majorarea mărimii procentului
reţinut din venitul obţinut din vînzări transferat lunar de prestatorii de servicii de telefonie
mobilă în Fondul republican şi mărirea sumei încasate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului
încasate în acelaşi scop.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
parţial necesitatea promovării proiectului, deoarece nu au fost prezentate date exacte care ar
elucida insuficienţa mijloacelor financiare în Fondul republican şi fondurile locale de susţinere
socială a populaţiei. În lipsa unui studiu de fezabilitate şi a unei analize prealabile, proiectul
riscă să prejudicieze nejustificat interesele prestatorilor de servicii de telefonie mobilă. Nu
negăm importanţa Fondului republican şi a fondurilor locale, însă împovărarea prestatorilor
de servicii de telefonie mobilă nu este argumentată. Prin urmare, în lipsa unui studiu detaliat,
proiectul riscă să prejudicieze interesele prestatorilor şi ale solicitanţilor certificatelor de
înmatriculare ale automobilelor.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului implică cheltuieli financiare, care vor fi suportate de prestatorii de
servicii de telefonie mobilă şi de solicitanţii certificatului de înmatriculare al automobilului prin
intermediul încasării unei sume mai mari de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
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Comunicaţiilor. 

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Atenţionăm că proiectul va afecta activitatea prestatorilor de servicii de telefonie mobilă. În
aşa fel, este oportună efectuarea analizei impactului de reglementare, conform lit.e) art.20 al
Legii nr.780/2001 privind actele legislative care stipulează: „Concomitent cu elaborarea
proiectului de act legislativ, grupul de lucru întocmeşte o notă informativă care include actul
de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează
activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în
baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de
impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării
drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului”.

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

Odată cu implementarea proiectului, va fi majorat procentajul reţinut din venitul prestatorilor
de servicii de telefonie mobilă, existînd riscul de prejudiciere a intereselor acestora. Totodată,
proiectul promovează interesele persoanelor socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor
(prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile
cu copii, care sunt parte a păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei. Prin urmare,
proiectul respectă interesul 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Parlamentului
Republicii Moldova, 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
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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

Articol unic din proiect de modificare a lit.b) şi c) alin.(1) art.4 din Legea nr.827/2000:
„litera b) cifra „2,5” se substituie cu cifra „3,5”; litera c), cifra „50” se substituie cu
cifra „75”. 

Apreciem iniţiativa autorului de a spori mijloacele existente în Fondul republican şi fondurile
locale de susţinere socială a populaţiei, însă este de menţionat faptul că odată ce se va mări
procentajul reţinut din venitul obţinut din vînzări transferate lunar de prestatorii de servicii de
telefonie mobilă, există riscul ca furnizorii de astfel de servicii să majoreze în final costul
pentru serviciile prestate pentru a echilibra venitul transferat în Fondul republican. Prin
urmare, în ultimă instanţă, poate fi lezat utilizatorul de servicii de telefonie mobilă. Avînd în
vedere că impunerea unor astfel de cerinţe agenţilor economici riscă să denatureze climatul
de afaceri, recomandăm autorului consultarea prestatorilor de servicii de telefonie mobilă
pentru a justifica oportunitatea iniţiativei de majorare în cauză.
Subsecvent, autorul susţine necesitatea promovării proiectului prin faptul că cuantumurile nu
au fost revăzute din 2007, însă autorul nu a prezentat o analiză exactă sau date statistice ale
transferurilor efectuate de operatori care ar atesta că suma contribuită în Fondul republican şi
fondurile locale de susţinere socială a populaţiei este în descreştere. Din contra, anual
veniturile prestatorilor de servicii de telefonie mobilă sunt diferite (de cele mai multe ori în
creştere), prin urmare şi transferurile în fonduri sunt diverse, nu neapărat în descreştere.
Consecutiv, majorarea sumei încasate la perfectarea certificatului de înmatriculare, la fel nu
este justificată şi nu sunt prezentate datele referitoare la numărul de certificate eliberate
anual. 

Recomandarea: Efectuarea unui studiu de fezabilitate şi a analizei impactului de
reglementare pentru a identifica soluţiile cele mai optime de fortificare a fondului
republican, fără a impune cerinţe excesive prestatorilor de servicii de telefonie
mobilă. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Aprilie 2016

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