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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 Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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. Prin proiect se propune modificarea structurii
organizatorice a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Astfel, în scopul
eficientizării sistemului de management al finanţelor publice „Serviciul contabilitate” urmează
a fi reorganizat în „Serviciul financiar”. Concomitent, „Serviciul audit intern” va fi reorganizat
în „Direcţia control şi audit intern”. Totodată, unităţile de personal ale subdiviziunilor noi
create vor fi asigurate ca urmare a comasării „Direcţiei dezvoltarea drumurilor” şi „ Direcţiei
întreţinerea drumurilor” în „Direcţia drumuri şi poduri”.

d. Suficienţa argumentării. Evidenţiem că în redacţia iniţială a proiectului, autorul
propunea reorganizarea „Direcţiei întreţinerea drumurilor” în „Serviciul control intern” motivînd
modificarea prin necesitatea asigurării suportului necesar în vederea contracarării
fenomenului corupţiei. În redacţia actuală, autorul a renunţat la aceste argumente.
Astfel, menţionăm că autorul nu a argumentat decizia de a renunţa la ideea iniţială de a crea
o subdiviziune cu atribuţii de control intern separată de subdiviziunea audit intern.
Mai mult, s-a propus comasarea într-o singură direcţie a unor subdiviziuni (de control şi de
audit intern), care potrivit Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern,
au scopuri şi obiective diferite.
Concomitent, argumentul autorului precum că modelul propus a fost preluat din exemplul
Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne este eronat, deoarece
conform Hotărîrii Guvernului nr.986 din 24.12.2012 cu privire la structura şi efectivul-limită ale
Inspectoratului General al Poliţiei, în cadrul inspectoratului funcţionează Direcţia audit intern
şi nicidecum Direcţia control şi audit intern.

1



1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Proiectul nu prevede o majorare de personal. Respectiv, nu sunt necesare cheltuieli
financiare suplimentare din bugetul de stat.

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

Comasarea unor subdiviziuni cu scopuri şi obiective diferite va genera conflicte de interese.
În acest sens considerăm că proiectul în redacţia propusă va fi în detrimentul 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, 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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor la momentul examinării, proiectul a
întrunit 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

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

2. Conflicte ale normelor de drept

Modificarea propusă la anexa nr.2 – poziţia „Serviciul audit intern” se substituie cu
poziţia „Direcţia control şi audit intern”.

În conformitate cu art.3 din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public
intern, auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care le oferă managerilor
asigurare şi consultanţă, desfăşurată pentru a îmbunătăţi activitatea entităţii publice.
Pentru a respecta principiul independenţei (art.18 din Legea nr.229/2010) în procesul de
audit intern, managerul entităţii publice organizează funcţia de audit intern instituind o unitate
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de audit intern în structura organizaţională a entităţii publice (alin.(1) art.18 din Legea
nr.229/2010). Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a managerului entităţii
publice şi îi raportează în mod direct acestuia (alin.(4) art.18 din Legea nr.229/2010).
Propunerea autorului de a crea „Direcţia control şi audit intern” contravine celor expuse
supra. Or, potrivit ierarhiei de subordonare (conform noii structuri propuse de autor) şeful
unităţii de audit intern se va subordona nemijlocit şefului de direcţie, dar nu Managerului
entităţii publice.

Recomandarea: În formula propusă de autor proiectul nu este oportun spre
promovare, deoarece riscă să prejudicieze independenţa, integritatea, obiectivitatea
auditului intern al instituţiei.

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

Modificarea subpct.5) pct.16 din anexa nr.1 care va avea următorul cuprins – să
exercite inspecţia şi controlul privind respectarea reglementărilor legale în activităţile
de profil, iar după caz să antreneze, în comun cu alte organe centrale de specialitate
ale administraţiei publice, organizaţii şi întreprinderi, specialişti pentru controlul
respectării legislaţiei ce reglementează funcţionarea tuturor categoriilor de transport.

Redacţia actuală a subpct.5) pct.16 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.695/2009 este
axată pe controlul respectării legislaţiei la nivel naţional pe domeniul ce reglementează
funcţionarea tuturor categoriilor de transport.
Autorul utilizează sintagma „controlul intern” în redacţia nou propusă, ceea ce limitează aria
de reglementarea a normei la nivel instituţional.
Astfel, considerăm că norma va crea bariere în procesul de control al respectării legislaţiei la
nivel naţional.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unei norme noi referitoare la drepturile
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Ministerului cu privire la controlul intern fără a modifica redacţia actuală a subpct.5)
pct.16 din anexa nr.1.

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

01 Martie 2016

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