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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 Justiţiei.

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. Potrivit notei informative, proiectul instituie cadrul
normativ privind modul de organizare și desfășurare a concursului public de selectare a
reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, componența numerică și modul de
funcționare a Comisiei de selectare. În sensul dat, proiectul a fost elaborat în vederea creării
condițiilor necesare bunei implementări a Legii nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea
Națională de Integritate. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
suficient promovarea proiectului, fiind prezentate argumente plauzibile care evidențiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite
exigenţele legale ale art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

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
justificări a interesului public
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Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de selectare a reprezentanților
societății civile care vor fi numiți în calitate de membri ai Consiliului de Integritate. Prin
urmare, prevederile proiectului nu prejudiciază 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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul 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.

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

Pct.13 subpct.2) din proiect: ”să notifice în scris președintele Comisiei despre faptul
survenirii conflictului de interese, natura acestuia, durata posibilă și să se abțină de la
participarea la ședințele Comisiei;”

Astfel, deşi ideea autorului este de a atribui membrilor Comisiei obligaţia de a se abţine de la
participare în cazul survenirii conflictului de interese, din formularea utilizată de autor prin
norma instituită nu rezultă faptul dat, ci doar obligaţia de abţinere în lipsa unui motiv, fapt ce
vine în contradicţie cu norma pct.13 subpct.1) din proiect, care indică la obligaţia membrilor
de a participa la şedinţele Comisiei.
În concluzie, pe de o parte, autorul instituie ca obligație pentru membrii Comisiei de a
participa la ședințele acesteia, iar pe de altă parte, de a se abține de la participare.

Recomandarea: : Pentru a exclude orice echivoc, considerăm oportun reformularea
pct.13 prin excluderea din supct.2) a sintagmei „şi să se abţine de la participare la
şedinţele Comisiei” şi includerea subpunctului 3) care va avea următorul cuprins: „să
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se abțină de la participarea la ședințele Comisiei în cazul survenirii conflictului de
interese”. 

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

La proiect în ansamblu –

În conformitate cu art.1 alin.(2) al Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din
10.02.2000, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de
lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în
termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ
competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea
pagubei ce i-a fost cauzată.
Prin prisma normei prenotate la speță, relevăm că examinînd prevederile proiectului s-a
stabilit lipsa mecanismului de contestare a hotărîrii Comisiei de selectare a reprezentanților
societății civile în Consiliul de Integritate.

Recomandarea: Instituirea normei imperative pentru realizarea dreptului persoanei
care nu a promovat concursul de a contesta hotărîrea Comisiei în instanţa de judecată
competentă, în cazul în care nu este de acord cu rezultatele evaluării sale. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

02 Septembrie 2016

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