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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. Scopul proiectului constă în completarea art.4 al Legii
nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice cu o nouă prevedere care instituie ca
contractele de achiziţii publice de medicamente, dispozitive medicale şi alte produse de uz
medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, procurate prin intermediul organizaţiilor
internaţionale de către Ministerul Sănătăţii sau de către o altă autoritate contractantă
desemnată de către Guvern, să fie exceptate de la aplicarea prezentei legi.
Potrivit autorului, „aprobarea proiectului va permite autorităţilor statului asigurarea unei
protecţii sporite şi eficiente a sănătăţii publice în Republica Moldova, dezvoltarea unor
segmente din sectorul ocrotirii sănătăţii, aprovizionarea Republicii Moldova cu un spectru larg
de medicamente şi produse de uz medical, calitative şi la preţuri de producător avantajoase,
precum şi realizarea mai multor programe naţionale cu mai puţine mijloace financiare din
contul bugetului de stat sau fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.”
Examinînd scopul proiectului cu obiectivele şi justificările enunţate în nota informativă,
stabilim că autorul a prezentat informaţii denaturate despre faptul că astfel de excepţii de la
regula generală au fost permise de cadrul legislativ anterior existent, deoarece atît
prevederile abrogate cît şi cele noi din domeniul achiziţiilor publice nu reglementează expres
un asemenea mecanism. Totodată, argumentele prezentate în nota informativă întru
justificarea promovării proiectului sunt insuficiente şi nevalabile, fapt ce generează
incertitudine şi suspiciuni în ceea ce priveşte scopul real al proiectului.
Astfel, prevederile respective pot promova interese ascunse prin evitarea aplicării
procedurilor de achiziţii publice stabilite de Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice asupra tuturor contractelor de achiziţii publice de medicamente, dispozitive medicale
şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, procurate prin
intermediul organizaţiilor internaţionale, inclusiv şi asupra contractelor de achiziţii publice
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care nu prevăd norme procedurale diferite în temeiul unui acord internaţional sau în baza
unei proceduri specifice a unei organizaţii internaţionale.
Considerăm că scopul proiectului este inoportun şi nejustificat. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
promovarea proiectului.
Acesta susţine în nota informativă că odată cu intrarea în vigoare la data de 01.05.2016, a
Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015, prevederile legii respective nu mai
oferă autorităţilor competente ale statului posibilitatea de a efectua careva achiziţii de
medicamente sau alte produse de uz medical prin intermediul organismelor internaţionale
care gestionează platforme de procurări specializate pentru achiziţionarea medicamentelor şi
altor produse de uz medical. Constatăm că această afirmaţie nu este valabilă, deoarece
aplicarea unui astfel de mecanism nu a fost reglementat de cadrul legislativ anterior (art.4 al
Legii privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007).
Totodată, evidenţiem că potrivit clauzei de armonizare a Legii nr.131 din 03.07.2015 privind
achiziţiile publice, aceasta transpune Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii şi parţial a Directivei 2014/24/UE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice care
nu prevăd expres excluderi speciale de la aplicarea prezentelor directive a contractelor
prenotate în proiect.
Însă, în acest context, remarcăm că legislaţia naţională în vigoare la art.4 lit.m) din Legea
nr.131 din 03.07.2015 cît şi cea abrogată la art.4 lit.l) din Legea nr.96 din 13.04.2007
stabilesc norme generale care exceptează de la prevederile legislaţiei din domeniul
achiziţiilor publice asupra „contractelor de achiziţii publice reglementate de diferite norme
procedurale şi atribuite în temeiul unui acord internaţional încheiat de Republica Moldova şi
unul sau mai multe state terţe privind bunurile sau lucrările necesare realizării sau exploatării
în comun a unei lucrări de către statele semnatare ori privind serviciile necesare realizării sau
exploatării în comun a unui proiect de către statele semnatare; …., conform procedurii
specifice a unei organizaţii internaţionale;”

Nu în ultimul rînd, menţionăm că atît în Directiva 2004/18/CE (art.15 „Contracte atribuite în
temeiul normelor internaţionale”) cît şi în Directiva 2014/24/UE (art.9 “Contracte de achiziţii
publice atribuite şi concursuri de proiecte organizate conform unor norme internaţionale”) se
stabileşte că prevederile prezentelor directive, nu se aplică contractelor de achiziţii publice
reglementate de norme procedurale diferite şi atribuite în temeiul unui instrument juridic care
creează obligaţii juridice internaţionale, precum un acord internaţional, încheiat în
conformitate cu tratatele, între un stat membru şi una sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni
ale acestora, pentru lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în
comun a unui proiect de către semnatari; sau o organizaţie internaţională.
Luînd în considerare cele expuse, concluzionăm că noile prevederi legislative din domeniul
achiziţiilor publice stabilesc expres ca contractele de achiziţii publice reglementate de diferite
norme procedurale şi atribuite conform procedurii specifice a unei organizaţii internaţionale
nu cad sub incidenţa Legii 131/2015. La fel, art.7 alin.(2) al legii menţionate, statuează că: „În
cazul în care tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme
decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional”. Aşadar,
cadrul legal existent oferă instrumentele necesare în vederea procurării medicamentelor,
dispozitivelor medicale şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de
sănătate din Republica Moldova prin intermediul organizaţiilor internaţionale. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, proiectul de lege nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat,
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dimpotrivă va crea premise pentru o gestiune mai eficientă a resurselor bugetului de stat sau
fondurilor de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.
Analizînd proiectul şi argumentele prezentate în nota informativă prin prisma legislaţiei în
vigoare şi a situaţiei reale din sistemul de sănătate în domeniul achiziţiilor publice, stabilim că
prevederile proiectului sunt abuzive şi inoportune care vor afecta considerabil gestionarea
corectă a veniturilor bugetare, formate din granturile pentru susţinerea bugetului şi pentru
proiectele finanţate din surse externe (potrivit.art.28 alin.(1) lit.c) din Legea finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014), deoarece toate autorităţile publice
centrale şi locale trebuie să asigure gestionarea finanţelor publice în conformitate cu
principiile bunei guvernări, precum: transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi
eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate în activitatea entităţii publice.
În aceste condiţii, menţionăm că în cazul în care autorităţile competente ale statului ar
respecta cu stricteţe principiile bunei guvernări, legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi
nu ar promova anumite interese nelegitime, cu certitudine, resursele financiare alocate prin
intermediul organizaţiilor internaţionale pentru procurarea medicamentelor, dispozitivelor
medicale şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate din
Republica Moldova, ar fi gestionate mai eficient în favoarea bugetului de stat sau fondurilor
de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

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

Proiectul promovează interesele Ministerului Sănătăţii sau a autorităţii contractante
desemnate de către Guvern în vederea procurării medicamentelor, dispozitivelor medicale şi
altor produse de uz medical prin intermediul organizaţiilor internaţionale, pentru a evita
aplicarea procedurilor de achiziţii publice prevăzute de Legea nr.131/2015 privind achiziţiile
publice. Potrivit autorului, instituirea unui astfel de mecanism va genera economii
substanţiale la bugetul de stat şi va asigura protecţie sporită şi eficientă a sănătăţii publice în
Republica Moldova.
Ca rezultat al examinării proiectului şi a notei informative care nu justifică scopul enunţat,
constatăm că prevederile proiectului generează suspiciuni de corupţie manifestate prin
promovarea de interese ascunde, fiindcă cadrul legal în vigoare oferă autorităţilor
responsabile instrumente necesare în ceea ce priveşte atribuirea contractelor de achiziţii
publice de medicamente, dispozitive medicale şi alte produse de uz medical pentru
necesităţile sistemului de sănătate prin intermediul organizaţiilor internaţionale care dispun
de proceduri specifice de achiziţionare, potrivit art.4 alin.(1) lit.m) al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice.
Completarea propusă nu va permite instituţiilor publice monitorizarea eficientă a realizării
procesului de achiziţie de medicamente, ceea ce generează riscul utilizării iraţionale a
mijloacelor financiare destinate unor scopuri publice, mai ales în cazul cînd banii alocaţi de
organizaţiile internaţionale reprezintă credite rambursabile cu dobîndă.
La fel, această iniţiativă legislativă creează unele incertitudini în aplicarea cadrului
legal/normativ în activitatea autorităţilor contractate care eventual vor aplica prevederea
respectivă, deoarece apare posibilitatea salarizării personalului care a fost implicat în aceste
achiziţii după rigorile organizaţiilor internaţionale. Totodată, nu este reglementată şi
procedura de întocmire a documentelor financiare contabile în cazul aplicării excepţiei
propuse.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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Proiectul nu corespunde standardelor internaţionale anticorupţie stabilite prin art.9 al
Convenţiei ONU împotriva corupţiei (New York, 2003), ratificată de Republica Moldova prin
Legea nr.158-XVI din 06.07.2007, în ceea ce priveşte achiziţiile publice şi gestiunea
finanţelor publice. Prin urmare, potrivit articolului prenotat, se stabileşte că: „1. Fiecare stat
parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile necesare
pentru a stabili un sistem corespunzător de achiziţii publice care să se bazeze pe
transparenţă, concurenţă şi criterii obiective pentru luarea de decizii şi care, între altele, să fie
eficiente pentru prevenirea corupţiei. Aceste sisteme, pentru aplicarea cărora se poate ţine
seama de valori-cadru, prevăd mai ales:
a) difuzarea publică a informaţiilor privind procedurile de achiziţii publice şi contracte, aici
fiind cuprinse informaţiile despre apelurile de oferte şi de informare corespunzătoare asupra
atribuirii de contracte, fiind lăsat suficient timp potenţialilor ofertanţi pentru a stabili şi înscrie
oferta lor;
b) stabilirea anterioară condiţiilor de participare, inclusiv criteriile de selecţie şi de atribuire, şi
regulile apelurilor de oferte şi publicarea lor;
c) folosirea criteriilor obiective şi predeterminate pentru luarea de decizii privind achiziţiile
publice, cu scopul de a facilita verificarea ulterioară a aplicării corecte a regulilor sau
procedurilor;
d) un sistem de recurs intern eficient, inclusiv un sistem de apel eficient, care să garanteze
exerciţiul căilor de atac în cazul încălcării regulilor sau procedurilor stabilite conform
prezentului paragraf;
e) dacă este cazul, măsuri pentru a reglementa problemele care afectează personalul
însărcinat cu achiziţiile publice, cum ar fi: obligaţia unei declaraţii de interes pentru anumite
achiziţii, proceduri de selecţie a personalului respectiv şi obligaţii în materie de formare.
2. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile
corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor
publice. Aceste măsuri cuprind, în special:
a) proceduri de adoptare a bugetului naţional;
b) comunicarea în timp util a cheltuielilor şi a veniturilor;
c) un sistem de norme de contabilitate şi audit şi de control de gradul doi;
d) sisteme eficiente de gestiune a riscurilor şi de control intern; şi
e) dacă este cazul, măsuri corective în cazul neîndeplinirii exigenţelor prezentului paragraf.
3. Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile
civile şi administrative necesare, pentru a proteja integritatea registrelor şi declaraţiilor
contabile, evidenţelor financiare sau a altor documente privind cheltuielile şi veniturile publice
şi pentru a împiedica falsificarea.”
Totodată, în Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare
pentru lupta împotriva corupţiei (Adoptată de către Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997,
la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri), la pct.14 se menţionează că „statele vor adopta
procedurile cele mai potrivite pentru asigurarea transparenţei procedurilor la achiziţiile
publice, necesare să asigure o concurenţă cît mai cinstită şi să prevină tentaţia pentru
corupţie;..”
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil şi cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă sunt plasate pe pagina web oficială a
Parlamentului: www.parlament.md.
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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

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
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Septembrie 2016

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