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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.92/2014)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Economiei,
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. În cadrul promovării proiectului de lege cu privire la
energetică, sunt operate modificări cu privire la noţiunile generale, termenele şi modul de
raportare Parlamentului a activităţii desfăşurate de Agenţia Naţională pentru Reglementarea
în Energetică. În acest sens, se propune racordarea legilor speciale în domeniul energeticii la
prevederile proiectului propus.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV/2001.

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

Promovarea proiectului va asigura buna funcţionare a sectorului energetic. Respectiv,
considerăm că interesul public general nu este prejudiciat.
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2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte 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

Cu titlu general asupra proiectului.

Evidenţiem că la art.1 din proiectul de lege cu privire la energetică la noţiunea „laboratoare
electrotehnice” – laboratoarele cu dreptul de a efectua măsurări şi încercări de reglare-
recepţie şi profilactice în instalaţiile electrice şi obligaţia de a întocmi documentaţia aferentă
lucrărilor executate, necesită a fi autorizate de organul supravegherii energetice de stat.
Analizînd proiectul prin prisma Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător, deducem că nomenclatorul actelor permisive
eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea
activităţii de întreprinzător nu conţine autorizaţia de funcţionare a laboratoarelor
electrotehnice. Norma poate fi interpretată în sensul eliberării autorizaţiei fără a respecta
Legea nr.160/2011.

Recomandarea: Considerăm necesar efectuarea modificărilor de rigoare la Legea
nr.160/2011 pentru a nu admite conflicte ale normelor de drept.

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
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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

Cu titlu general asupra proiectului.

Evidenţiem că proiectul de lege cu privire la energetică prevede aplicarea sancţiunilor
financiare. Însă legile speciale nu stabilesc mărimea sancţiunilor, criteriile de aplicare şi
încălcările enumerate exhaustiv etc. În lipsa unor asemenea prevederi, Consiliul de
administraţie al ANRE poate aplica în mod discreţionar sancţiuni exagerate indiferent de
încălcarea admisă. Respectiv, va fi format un vid legislativ în partea ce ţine de aplicarea
sancţiunilor financiare în domeniul energetic.

Recomandarea: Normele menţionate pot fi acceptate odată cu modificările de rigoare
la legile speciale din domeniul energetic.

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

26 Aprilie 2016

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