
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la completarea punctului 21 din
Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat

prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Compania Naţională de Asigurări în Medicină.

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 autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este eficientizarea activităţii sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin
atribuirea mecanismului de utilizare şi distribuire a mijloacelor financiare acumulate în
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), a unui cadru normativ ce ar
crea un spectru mai larg de transparenţă în aplicarea acestui mecanism. În acest sens,
autorul propune stabilirea în competenţa Consiliului de administraţie a Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină (în continuare CNAM) a atribuţiilor ce vizează stabilirea şi aprobarea
obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele fondului de dezvoltare şi a fondului de
profilaxie.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă a proiectului reflectă temeiul legal,
principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin implementarea completării
propuse. Totodată, accentuăm faptul că potrivit normelor de tehnică legislativă stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, concomitent cu
elaborarea proiectului de act normativ, grupul de lucru întocmeşte o notă de argumentare
(informativă), semnată de persoana responsabilă, care evidenţiază inclusiv condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului şi subiecţii implicaţi în elaborarea acestuia. Prin urmare
concludem întrunirea parţială a exigenţelor de tehnică legislativă pertinente şi recomandăm
revizuirea notei de argumentare a proiectului prin prisma celor sus-menţionate.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesul Consiliului de administraţie a Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină care va exercita atribuţia de stabilire şi aprobare a
obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele fondului de dezvoltare şi a fondului de
profilaxie. Totodată, ţinînd cont de insuficienţa de justificare a iniţiativei şi potenţialele riscuri
de corupţie aferente procesului exercitării atribuţiei în speţă analizate în conţinutul prezentului
raport de expertiză anticorupţie, se recomandă autorului revizuirea iniţiativei prin prisma
recomandărilor expuse pentru a exclude riscul prejudicierii interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului sunt parţial compatibile cu standardele anticorupţie imputabile, or
transparenţa activităţii instituţiilor publice constituie standard anticorupţie indispensabil unui
stat de drept prevăzut de cadrul normativ internaţional şi reiterat de prevederile naţionale
pertinente. Implementarea standardului dat se impune în special prin prisma raportării la
prevederile actelor normative internaţionale (art.5, 7, 13 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din
06.07.2007; Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare
pentru lupta împotriva corupţiei).
În contextul dat, acentuăm faptul că potrivit normelor internaţionale, autorităţile naţionale
elaborează şi aplică politici de prevenire a corupţiei eficiente care favorizează participarea
societăţii şi care reflectă principiile de transparenţă şi responsabilitate, fortificînd sistemul
legislativ sub aspectul transparentizării procedurilor administrative şi prevenirii conflictelor de
interese. Totodată, autorităţile, în contextul elaborării şi promovării politicilor sectoriale,
asigură:
a) sporirea transparenţei proceselor de decizie şi promovarea participării publicului la aceste
procese;
b) asigurarea accesului efectiv al publicului la informaţie;
c) întreprinderea de activităţi de informare a publicului pentru a-l provoca să nu tolereze
corupţia, precum şi de programe de educare a publicului, în special în şcoli şi universităţi;
d) respectarea, promovarea şi protejarea libertăţii de cercetare, primire, publicare şi difuzare
a informaţiilor privind corupţia. Această libertate poate fi supusă la anumite restricţii, care
trebuie totuşi să fie prevăzute de lege şi necesare:
(i) respectului drepturilor sau reputaţiei altuia;
(ii) protecţiei, securităţii naţionale sau a ordinii publice ori a sănătăţii sau moralei publice.
De asemenea, art.5 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei ratificată
de către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie , menţionează: „5.Fiecare stat
parte elaborează şi aplică sau are în vedere, conform principiilor fundamentale ale sistemului
său juridic, politici de prevenire a corupţiei eficiente şi coordonate care favorizează
participarea societăţii şi care reflectă principiile de stat de drept, buna gestiune a problemelor
politice şi bunurile publice, de integritate, transparenţă şi responsabilitate”.
În cele din urmă, accentuăm faptul că potrivit Rezoluţiei (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) „statele
vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a deciziilor în administraţia
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publică să ţină cont de necesitatea stringentă a combaterii corupţiei, în special prin stabilirea
unei cât mai mari transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă
instituţională”.
În contextul celor sus-menţionate, ţinînd cont de deficienţele delimitate în prezentul raport de
expertiză anticorupţie, ce vizează modul de gestionare a resurselor financiare de către
instituţie şi neîntrunirea exigențelor Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 şi Hotărîrii Guvernului nr.967 din 09 august 2016 cu privire
la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional delimitate în
Capitolul I compartimentul „Asigurarea transparenţei în procesul decizional”, remarcăm
incompatibilitatea prevederilor proiectului cu standardele anticorupţie naţionale şi
internaţionale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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 normativ 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
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

Articolul 21 din statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările
ulterioare, după litera d) se completează cu o literă nouă d/1), cu următorul cuprins:
d/1) stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele
fondului de dezvoltare şi a fondului măsurilor de profilaxie”.

Completarea propusă stabileşte în competenţa CNAM atribuţii privind stabilirea şi aprobarea
obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele fondului de dezvoltare şi a fondului
măsurilor de profilaxie în lipsa unor criterii pertinente reglementate de cadrul normativ privind
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examinarea chestiunilor în speţă de către Consiliul de administraţie a CNAM. Circumstanţa în
speţă, determină incertitudine vis-a-vis de procedura de aprobare nemijlocită a deciziilor de
aprobare a obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele fondului de dezvoltare şi
fondului măsurilor de profilaxie şi condiţii propice pentru exercitarea unor atribuţii excesive de
către Consiliu în contextul exercitării atribuţiei vizate.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea criteriilor pertinente privind
examinarea chestiunilor în speţă de către Consiliul de administraţie a CNAM.

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.

9. Alte obiecţii

Articolul 21 din statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.156 din 11 februarie 2002 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2002, nr.27-28, art.232), cu modificările şi completările
ulterioare, după litera d) se completează cu o literă nouă d/1), cu următorul cuprins:
d/1) stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi priorităţilor de finanţare din mijloacele
fondului de dezvoltare şi a fondului măsurilor de profilaxie”.

În conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) al Legii privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003:
„Principalul element de structură al părţii dispozitive a actului normativ îl constituie punctul”.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvîntului “articol” cu cuvîntul
“punctul” în conţinutul şi titlul proiectului propus.

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
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expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Noiembrie 2016

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