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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 un grup de deputaţi 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act legislativ este reglementarea unor norme procedurale unice de desfăşurare a
concursului public de selectare a conducătorilor şi membrilor organelor de conducere a
instituţiilor aflate sub control parlamentar sau a căror numire ţine de competenţa nemijlocită a
Parlamentului.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, sunt întrunite exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV
din 27 decembrie 2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare, or potrivit art.16 al
proiectului, cheltuielile necesare pentru organizarea concursului vor fi suportate de
secretariatul Parlamentului – ce presupune necesitatea alocării unor resurse bugetare
suplimentare.
În acest sens, menţionăm faptul că potrivit exigenţelor de tehnică legislativă statuate de
prevederile art.20 lit.d) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001, în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură,
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nota informativă urmează să conţină aspecte ce justifică fundamentarea economico-
financiară a amendamentelor.
Astfel, se recomandă autorului suplimentarea conţinutului notei de argumentare cu
argumente ce vizează aspectele menţionate supra.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului stabilesc garanţii, exigenţe şi interdicţii unice pentru accederea în
anumite funcţii, contribuind la diminuarea efectelor corupţiei asupra domeniului vizat. În acest
sens, remarcăm faptul că potrivit art.7 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06 iunie 2007:
„1. Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi conform principiilor fundamentale ale
sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi să consolideze sisteme de recrutare, de
angajare, de încurajare a fidelităţii, de promovare şi de pensionare a funcţionarilor şi, dacă
este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care:
a) se bazează pe principiile de eficienţă şi de transparenţă şi pe criterii obiective, precum
meritul, echitatea şi aptitudinea;
b) cuprind proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona şi pentru a forma persoanele
numite să ocupe posturi publice considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie şi,
dacă este cazul, pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi;”.
Prin urmare, evaluarea conţinutului proiectului denotă încadrarea prevederilor acestuia în
principiile standardele anticorupţie internaţionale.
Astfel, ţinînd cont de vidul legislativ actual de reglementare a procedurii de selectare a
candidaţilor pentru unele domenii, cît şi în contextul celor invocate supra, apreciem oportună
iniţiativa adoptării unor proceduri de desfăşurare a concursului public de selectare a
conducătorilor şi membrilor organelor de conducere a instituţiilor aflate sub control
parlamentar sau a căror numire ţine de competenţa nemijlocită a Parlamentului. Totodată,
date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de expertiză
anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale anticorupţie
şi recomandăm autorului revizuirea proiectului prin prisma obiecţiilor invocate în Capitolul II al
prezentului raport de expertiză.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat 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
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1. Formulări lingvistice ambigui

Art.8 alin.(1) lit.i): „Pentru a participa la concursul public, orice persoană, trebuie să
corespundă următoarelor cerinţe generale:
[…] i) nu a avut afilieri politice pe parcursul ultimilor 3 ani”.

Norma citată supra operează cu noţiunea „afilieri politice” întru delimitarea criteriilor de
eligibilitate ce permit accederea în concursul public. În acest context menţionăm faptul că
cadrul normativ de resort nu operează cu termenul în speţă şi nu conferă o definiţie
pertinentă a acestuia, fapt ce condiţionează dificultăţi de percepere a criteriului statuat. Per
contrario, Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21 decembrie 2007 operează cu
noţiunea de „membri ai partidelor politice”, afilierea fiind menţionată doar în conţinutul art.1, 3
al Legii prenotate vis-a-vis de afilierea partidelor politice la organizaţii politice internaţionale.
Prin urmare, utilizarea termenului „afilieri politice” determină ambiguitatea normei per
ansamblu şi va determina dificultăţi la etapa implementării normei şi aplicării criteriului în
speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea criteriului stabilit la art.8 alin.(1)
lit.i) al proiectului. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Cu referire la conţinutul Anexei

Conţinutul anexei la prezentul proiect de act legislativ vizează aplicabilitatea normelor
procedurale date unui spectru larg de subiecţi în contextul accederii acestora în funcţie.
Sub acest aspect, remarcăm faptul că în proiect sunt vizaţi subiecţi cărora, potrivit cadrului
normativ în vigoare, se aplică alte proceduri de selectare/numire în funcţie, după cum
urmează
- Preşedintele, membrii Curţii de Conturi, potrivit prevederilor art.18 al Legii Curţii de Conturi
nr.261 din 05 decembrie 2008:
„Articolul 18. Numirea membrilor Curţii de Conturi.
(1) Preşedintele Curţii de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la
propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi. Preşedintele
Parlamentului propune candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Curţii de Conturi după
consultarea obligatorie a fracţiunilor parlamentare.
(2) Membrii Curţii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preşedintelui Curţii de
Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
(3) Mandatul de membru al Curţii de Conturi poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.
(4) În cazurile prevăzute la art.21 alin.(1) lit.b), c) şi d), Parlamentul va numi pentru durata
rămasă a mandatului de membru candidatura propusă de Preşedintele Curţii de Conturi.
(5) Vicepreşedintele Curţii de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea
Preşedintelui Curţii de Conturi, din numărul membrilor acesteia.
(6) Membrii Curţii de Conturi depun declaraţii cu privire la venituri şi proprietate în condiţiile
legii”.
- Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General şi adjunctul Procurorului General,
potrivit prevederilor art.17-18 al Legii nr.3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură:
„Articolul 17. Numirea în funcția de Procuror General
(2) Candidatul la funcția de Procuror General este selectat pe bază de concurs public,
organizat de către Consiliul Superior al Procurorilor, care cuprinde următoarele etape:
a) preselecția candidaților în baza dosarelor depuse;
b) interviul susținut în fața Consiliului Superior al Procurorilor.
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(3) Modul de organizare și desfășurare a concursului se stabilește printr-un regulament
aprobat de către Consiliul Superior al Procurorilor. Etapa interviului se transmite on-line în
timp real. Consiliul Superior al Procurorilor asigură accesul reprezentanților mass-media la
ședința în care are loc interviul.
(10) Candidații sînt evaluați de către fiecare membru al Consiliului Superior al Procurorilor în
baza criteriilor aprobate de Consiliu. Punctajul final reprezintă media punctajului oferit de
către toți membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatul care a acumulat cel mai
mare punctaj este propus, de către Consiliul Superior al Procurorilor, Președintelui Republicii
pentru a fi numit în funcția de Procuror General.
Articolul 18. Numirea în funcție a adjuncților Procurorului General
(1) Candidatul la funcția de adjunct al Procurorului General este propus de către Procurorul
General.
(2) În funcția de adjunct al Procurorului General poate fi numită persoana care are o
experiență de cel puțin 7 ani în funcția de procuror, în ultimii 3 ani activează în funcția de
procuror și dispune de capacități organizatorice.
(3) Adjuncții Procurorului General sînt numiți în funcție fără concurs, prin ordinul Procurorului
General, cu acordul scris al Consiliului Superior al Procurorilor”.
- Directorul şi directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate, conform prevederilor
art.13 al Legii 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova:
„Articolul 13. Conducerea Serviciului
(1) Serviciul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament, la propunerea
Preşedintelui Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani. Eliberarea din funcţie a directorului
se face de Parlament la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova sau a deputaţilor în
Parlament, în special în caz de emitere/adoptare de către acesta a unui act administrativ sau
încheiere a unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese ori în
caz de aflare în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.
(4) Directorul Serviciului are directori adjuncţi, care sînt numiţi în funcţie de Preşedintele
Republicii Moldova, la propunerea directorului Serviciului”.
- Guvernatorul, prim-viveguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de
supraveghere şi Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei, potrivit prevederilor art.23
al Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995:
“Articolul 23. Componenţa organelor de conducere, modul de numire şi revocare a membrilor
acestora
(1) Consiliul de supraveghere este compus din 7 membri după cum urmează:
a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale;
c) un membru, care este şi viceguvernator al Băncii Naţionale;
d) patru membri, care nu sînt salariaţi ai Băncii Naţionale.
(2) Comitetul executiv este compus din 5 membri, după cum urmează:
a) un preşedinte, care este şi Guvernator al Băncii Naţionale;
b) un vicepreşedinte, care este şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale;
c) trei membri, care sînt şi viceguvernatori ai Băncii Naţionale.
(3) Guvernatorul Băncii Naţionale este numit de Parlament la propunerea Preşedintelui
Parlamentului.
(4) Prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorii sînt numiţi de Parlament la propunerea
Guvernatorului Băncii Naţionale.
(5) Membrul Consiliului de supraveghere indicat la alin.(1) lit.c) este numit de Parlament la
propunerea Guvernatorului Băncii Naţionale, iar membrii Consiliului de supraveghere indicaţi
la alin.(1) lit.d) sînt numiţi de Parlament la propunerea Comisiei economie, buget şi finanţe a
Parlamentului, conform procedurii stabilite de către aceasta”.
- Preşedintele şi membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, conform prevederilor
art.42 al Codului AudioVizualului nr.260 din 27 iulie 2006:
„Articolul 42.Componenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului

4



(1) Consiliul Coordonator al Audiovizualului este compus din 9 membri, desemnaţi de
Parlamentul Republicii Moldova. La desemnarea componenţei Consiliului Coordonator al
Audiovizualului se va respecta cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.
(2) Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului vor fi
selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia parlamentară juridică, pentru numiri
şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare. Candidaţii la funcţia de
membru al consiliului pot fi propuşi de asociaţii obşteşti, fundaţii, asociaţii sindicale, asociaţii
de patroni, culte religioase. Dosarele candidaţilor se depun la comisia de profil. La înaintarea
spre confirmare de către Parlament a candidaţilor, comisia de profil prezintă un raport, iar
Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi, un coraport.
(3) Membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului sînt numiţi prin hotărîre de Parlament.
În cazul cînd un candidat la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului
nu întruneşte numărul necesar de voturi, comisia parlamentară de profil şi Comisia
parlamentară juridică, pentru numiri şi imunităţi înaintează, în termen de 2 săptămîni, o nouă
candidatură”.
- Preşedintele şi membrul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu prevederile
art.16-17 al Codului Electoral nr.1381-XIII din 21.11.97:
„Articolul 16. Constituirea Comisiei Electorale Centrale [Alin.(1) art.16 abrogat prin Legea
nr.36 din 09.04.2015, în vigoare 14.04.2015] (2) Comisia Electorală Centrală este constituită
din 9 membri: un membru este desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8
membri sînt desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a
majorităţii şi a opoziţiei. Componenţa nominală a Comisiei se confirmă prin hotărîre a
Parlamentului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
Articolul 17. Componenţa şi mandatul Comisiei Electorale Centrale (1) Preşedintele,
vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale sînt aleşi din rîndul membrilor
Comisiei Electorale Centrale cu majoritatea de voturi din numărul total al membrilor acesteia.
Şedinţa de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale
Centrale va fi prezidată de doi membri ai Comisiei Electorale Centrale, aleşi cu majoritatea
simplă de voturi ale membrilor acesteia, în a căror sarcină se pune supravegherea procedurii
de dezbatere a candidaturilor şi de alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului
Comisiei Electorale Centrale, cu consemnarea rezultatelor într-un proces-verbal. Şedinţa de
alegere a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei Electorale Centrale va avea
loc nu mai tîrziu de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărîrii de confirmare a noii
componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Revocarea din funcţiile nominalizate se
efectuează în cazurile prevăzute la art.16, 19 şi 20 din prezentul cod. (2) În cazul în care, la
prima votare, candidatul la funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al Comisiei
Electorale Centrale nu a întrunit majoritatea de voturi, se organizează votarea repetată la
care pot participa şi candidaţii care au candidat la aceeaşi funcţie la prima votare. (3)
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei Electorale Centrale activează
permanent. Ceilalţi membri ai Comisiei sînt convocaţi de preşedintele Comisiei după caz.
Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei deţin funcţii de demnitate publică
obţinute prin numire. (4) În caz de vacanţă a unei funcţii din cele menţionate la alin.(1),
vacanţa se completează urmînd aceeaşi procedură ca în cazul alegerii. (5) În decursul a
două zile de la data constituirii, Comisia Electorală Centrală aduce la cunoştinţă publică
componenţa, sediul şi modul de contactare pentru relaţii. (6) Mandatul Comisiei Electorale
Centrale este de 5 ani. La expirarea acestui termen, componenţa comisiei poate fi
modificată. În cazul în care mandatul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei
electorale, mandatul se prelungeşte de drept pînă la finele acestei perioade şi intrarea
ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile”.
- Directorul şi directorul adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie, conform prevederilor art.8
al Legii nr.1104 din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie:
„Articolul 8. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului Centrului
(10) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de doi adjuncţi, numiţi în funcţie de
Parlament la propunerea directorului pe perioada mandatului directorului. Selectarea
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candidaţilor la funcţia de director adjunct se face în bază de concurs organizat de către
director, în procesul de evaluare fiind atraşi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai mediului
academic. Pentru a fi selectat, candidatul trebuie să întrunească criteriile prevăzute la alin.
(4). Activitatea directorului adjunct încetează în condiţiile alin. (7), (8) şi (9). Revocarea din
funcţie a directorului adjunct se adoptă de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi din
iniţiativa directorului”.
- Preşedinte şi membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, conform prevederilor
art.10-11 al Legii nr.192 din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare:
„Art.10.– (1) Comisia Naţională este condusă de Consiliul de administraţie.
(2) Consiliul de administraţie este un organ colegial compus din 5 membri, inclusiv
preşedintele şi doi vicepreşedinţi ai Consiliului de administraţie, care sînt, respectiv,
preşedinte şi vicepreşedinţi ai Comisiei Naţionale.
Art.11. – Membrii Consiliului de administraţie sînt desemnaţi de Parlament pentru un mandat
de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul prealabil pozitiv al comisiei
parlamentare de profil. Fiecare membru al Consiliului de administraţie are dreptul la două
mandate consecutive”.
- Directorul şi directorul adjunct al Centrului Naţional pentru protecţia Datelor cu caracter
personal, conform prevederilor art.22 al Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia
datelor cu caracter personal
„Articolul 22.Conducerea Centrului.
Centrul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament la propunerea
Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a unui grup de cel puţin 15
deputaţi, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită
poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutive.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de un adjunct, numit în funcţie de
Parlament la propunerea directorului Centrului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un
mandat de 5 ani”.
- Preşedintele şi membru al Plenului Consiliului Concurenţei, conform prevederilor art.35,
42-43 al Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012:
„Articolul 42. Calitatea de membru al Plenului Consiliului Concurenţei. Incompatibilităţi şi
restricţii.
(1) Membrii Plenului Consiliului Concurenţei, inclusiv preşedintele, sînt numiţi în funcţie prin
hotărîre a Parlamentului, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, cu avizul comisiei
parlamentare de profil.
Articolul 35. Structura Consiliului Concurenţei
(2) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial decizional compus din 5 membri,
inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care sînt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai
Consiliului Concurenţei.
Articolul 43. Jurămîntul membrilor Plenului Consiliului Concurenţei
Membrii Plenului Consiliului Concurenţei, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, la numire în
funcţie, depun următorul jurămînt: „Jur să slujesc Republica Moldova cu credinţă, să respect
Constituţia şi legile Republicii Moldova, să protejez proprietatea publică, democraţia şi
bunăstarea poporului”.

- Preşedintele şi membru al Consiliului de observatori al IPNA Compania „Teleradio-
Moldova”, potrivit art.55-56, 60 al Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr.260-XVI din
27 iulie 2006:
„Articolul 55. Conducerea companiei
Conducerea companiei este exercitată de:
- Consiliul de Observatori;
- preşedintele companiei;
- directorul radiodifuziunii şi directorul televiziunii.
Articolul 56. Componenţa Consiliului de Observatori
(1) Consiliul de Observatori este compus din 9 membri, personalităţi publice cu calificări
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profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul,
gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţiile cu publicul, relaţiile
internaţionale, domeniul academic, mass-mediei şi ingineriei.
(2) Membrii Consiliului de Observatori desfăşoară activitate în nume propriu şi nu reprezintă
nici un alt interes extern pentru companie decît interesul public. Ei nu solicită şi nu acceptă,
din partea persoanelor interesate din afara companiei, instrucţiuni legate de activităţile
Consiliului de Observatori.
(3) Membrii Consiliului de Observatori sînt desemnaţi de Parlament, potrivit următoarei
proceduri:
a) Consiliul Coordonator al Audiovizualului emite o invitaţie publică pentru candidaţii la
funcţia de membru al Consiliului de Observatori, făcînd publice criteriile pentru suplinirea
funcţiei şi termenul limită pentru depunerea ofertelor;
b) Consiliul Coordonator al Audiovizualului selectează şi prezintă Parlamentului cîte 2
candidaţi pentru fiecare post vacant. Scopul urmărit de acest proces este selectarea unor
candidaţi calificaţi, cu o pregătire profesională variată şi integritate personală, chemaţi să
conducă radiodifuzorul public;
c) Parlamentul numeşte în funcţie membrii Consiliului de Observatori prin hotărîre la
propunerea comisiei parlamentare de profil şi a Comisiei parlamentare juridice, numiri şi
imunităţi. Cel puţin 2 membri vor fi femei şi cel puţin 2 membri ai Consiliului de Observatori
vor avea calificări profesionale în domeniul gestionării financiare şi gestionării întreprinderii
comerciale.
(4) Durata mandatului de membru al Consiliului de Observatori este de 4 ani.
(5) Iniţial, 3 membri ai Consiliului de Observatori sînt desemnaţi pentru un mandat de 2 ani, 3
pentru un mandat de 3 ani şi 3 pentru un mandat de 4 ani.
(6) Consiliul de Observatori îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament.
(7) Modul de activitate al Consiliului de Observatori este şedinţa deschisă, care se convoacă
de cîte ori este nevoie pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
(8) Consiliul de Observatori îşi alege, cu votul majorităţii membrilor săi, preşedintele şi
secretarul.
(9) Consiliul de Observatori desfăşoară activitate fără remuneraţie, cu excepţia secretarului,
care este angajat cu zi deplină de muncă şi remunerat de companie. Mărimea remuneraţiei
secretarului este stabilită de consiliu. Celorlalţi membri ai Consiliului de Observatori
compania le acordă, pentru participare la fiecare şedinţă, remuneraţie în proporţie de 20%
din salariul lunar al preşedintelui său. Remuneraţia membrului Consiliului de Observatori
plătită pe parcursul a 30 de zile nu poate depăşi 50% din salariul preşedintelui companiei.
Articolul 60. Preşedintele companiei
(5) Pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al companiei, Consiliul de Observatori anunţă
concurs şi elaborează ad-hoc un regulament de desfăşurare a concursului.
(6) Despre data desfăşurării concursului şi rigorile stabilite faţă de candidaţi, Consiliul de
Observatori publică un anunţ în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina sa web.
(7) Pentru a asigura transparenţa concursului, Regulamentul de desfăşurare a concursului,
care va include şi rigorile faţă de candidaţi, numele candidaţilor, CV-urile lor, precum şi
proiectele lor de intenţie asupra strategiei de dezvoltare a companiei, va fi făcut public.
(8) Consiliul de Observatori confirmă candidatul în funcţia de preşedinte al companiei cu
votul majorităţii membrilor săi.
(11) Preşedintele companiei trebuie să corespundă următoarelor exigenţe:
a) să fie profesionist în domeniul de funcţionare a audiovizualului public, să posede capacităţi
manageriale;
b) să aibă studii superioare;
c) să fie cetăţean al Republicii Moldova;
d) să cunoască limba de stat a Republicii Moldova.
(12) Funcţia de preşedinte al companiei este incompatibilă cu:
a) calitatea de membru al unui organ de conducere sau de angajat, partener, acţionar,
proprietar al unui radiodifuzor privat;
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b) calitatea de membru de partid sau de membru al unor alte organizaţii politice;
c) funcţia de membru al Guvernului Republicii Moldova, deputat în Parlament sau alte funcţii
remunerate în afara companiei;
d) funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
(13) Funcţia de preşedinte al companiei este compatibilă cu activitatea în domeniile: didactic,
ştiinţific, de creaţie în cadrul publicaţiilor de specialitate cu caracter literar, artistic, ştiinţific,
social dacă aceasta nu contravine intereselor companiei.
(14) Preşedintele companiei îşi exercită atribuţiile pînă la numirea succesorului său.

În cele din urmă menţionăm faptul că potrivit anexei la Legea Nr.199 din 16 iulie 2010 cu
privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Preşedintele Consiliului pentru
prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, constituie o funcţie de demnitate
publică. Totodată, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(2), (4) al Legii nr.121 din 25 mai
2012 cu privire la asigurarea egalităţii: „Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării
şi asigurarea egalităţii este constituit din 5 membri, care nu au apartenenţă politică, sînt
numiţi de Parlament pe o perioadă de 5 ani, 3 dintre membri fiind reprezentanţi ai societăţii
civile. Cel puţin 3 dintre membrii Consiliului trebuie să fie specialişti licenţiaţi în drept. (4)
Pentru desemnarea candidaţilor în Consiliu, Parlamentul instituie o comisie specială formată
din membri ai Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice şi Comisiei juridice, numiri şi
imunităţi, care organizează un concurs public. Concursul se organizează cu cel puţin 30 de
zile înainte de expirarea mandatului membrilor desemnaţi anterior”.
Totodată, analizînd conţinutul Anexei la proiectul propus, remarcăm lipsa unor referinţe ce
enumeră membru al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii la categoria subiecţilor a căror numire se face de către Parlament.

Recomandarea: În contextul discrepanţelor delimitate supra, se recomandă autorului
revizuirea conţinutului anexei la proiectul de act legislativ propus pentru examinare.
Totodată, se recomandă autorului suplimentarea anexei cu prevederi ce vizează
numirea membrilor Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi
asigurarea egalităţii.

Art.8 alin.(4): „Suplimentar la cerinţele generale stipulate la alin.(1), persoana trebuie
să corespundă şi cerinţelor specifice prevăzute în legile speciale pentru ocuparea
funcţiei publice”.

Cercul de subiecţi vizat de prevederile regulamentului dat (conform conţinutului Anexei la
proiectul de lege) se regăsesc în anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii
de demnitate publică nr.199 din 16 iulie 2010.
Prin urmare, în virtutea exercitării unei „funcţii de demnitate publică” de către subiecţii în
speţă, utilizarea cuvintelor „ocuparea funcţiei publice” în conţinutul normei este improprie şi
nu corespunde cadrului normativ ce reglementează statutul subiecţilor şi funcţiilor exercitate
de către aceştea.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea cuvintelor „ocuparea funcţiei
publice” în conţinutul normei şi substituirea acesteia cu noţiuni adecvate statutului
subiecţilor vizaţi („funcţii de demnitate publică”).

Art.13 alin.(4): „Imediat după audierea tuturor candidaţilor, Comisia se întruneşte în
şedinţă închisă pentru a evalua prestaţia candidaţilor, în baza grilei de examinare şi a
baremului de evaluare prestabilit şi a adopta hotărîrea cu privire la candidaţii selectaţi
la interviul public”.
Art.14 alin.(1): „Se consideră selectat candidatul care a acumulat cumulativ cel mai
mare punctaj la etapele II şi III ale concursului”.
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Normele precitate sunt contradictorii, întrucît or art.13 alin.(4) vizează adoptarea unei hotărîri
cu privire la candidaţii selectaţi la interviul public, pe cînd art.14 alin.(1) face referinţă la
selectarea unui singur candidat. În condiţiile date, remarcăm faptul că proiectul conţine
norme contradictorii interne, fapt care riscă să determine impedimente în aplicarea corectă a
prevederilor legislative şi creează premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei
aplicabile.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normelor prenotate şi excluderea
conflictului intern delimitat.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Art.5 alin.(11) „Modul de constituire şi componenţa comisiei”: „Regulamentul cadru
privind procedura de selectare a reprezentanţilor societăţii civile se aprobă de către
Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului”.

Norma propusă atribuie altui subiect dreptul şi competenţa de a elabora, în mod autonom,
reglementări cu caracter normativ, fapt ce periclitează stabilitatea raporturilor juridice
reglementate.
În acest sens accentuăm faptul că în cazul aplicării normelor în cauză, elementele
coruptibilităţii nu sînt evidenţiate direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente
cu risc puternic de coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a
termenelor pentru prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi, etc.

Recomandarea: Întru depăşirea riscurilor evidenţiate supra, se recomandă autorului
atribuirea procedurii în cauză o secţiune separată în cadrul documentului propus
pentru expertiză, evitînd astfel, ramificarea excesivă a cadrului normativ de resort.
Acţiunile date vor asigura accesibilitatea, stabilitatea şi transparenţa reglementărilor
legale în domeniu.

Art.6 alin.(1) lit.g), alin.(2) lit.e), alin.(3) lit.e): „exercită alte atribuţii în conformitate cu
prezenta Lege”.
Art.7 alin.(1) lit.e): „să beneficieze de alte drepturi în condiţiile prezentei Legi”.

Utilizarea sintagmelor „în conformitate cu prezenta Lege” şi ”în condiţiile prezentei Legi”
conferă per ansamblu normelor precitate un caracter de trimitere şi drept consecinţă, creează
incertitudine cu referire la spectrul de drepturi de care dispun şi obligaţii ce îşi asumă
subiecţii vizaţi de norme.
Prevederile art.6,7 vizează „Atribuţiile Comisiei, a preşedintelui şi secretarului acesteia” şi
„Drepturile şi obligaţiile membrilor Comisiei”. Potrivit normelor de tehnică legislativă statuate
de prevederile Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001, dispoziţiile
de conţinut, inclusiv cele ce vizează drepturi şi obligaţii urmează a fi sistematizate şi unificate
într-un compartiment unic ce precede dispoziţiile de ordin procedural.
Prin urmare, ţinînd cont de normele de tehnică legislativă, accentuăm faptul că acestea
urmează să reglementeze exhaustiv drepturile şi atribuţiile subiecţilor vizaţi, cu excluderea
normelor de trimitere la alte prevederi a actului normativ ce vizează atribuţiile/drepturile
acestora, fapt ce va asigura o structurare adecvată a prevederilor legii, va exclude
interpretarea extensivă a normelor şi aplicarea discreţionară a acestora. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea conţinutului normelor precitate cu
reglementarea exhaustivă a drepturilor şi atribuţiilor subiecţilor vizaţi şi evitarea
sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.4 alin.(2) „Raporturile de colaborare cu societatea civilă”: „Parlamentul va informa
organizaţiile societăţii civile despre lansarea concursului public pentu selectarea
membrilor în comisia de concurs public. Informaţia va fi expediată instituţiilor
relevante şi plasată pe pagina web a Parlamentului”.

Norma propusă nu concretizează termenul de informare a subiecţilor vizaţi, fapt ce poate
crea precondiţii pentru interpretarea subiectivă a normei şi exercitarea unor discreţiii excesive
de către autoritate, manifestate inclusiv prin tergiversarea/neinformarea în timp util a
subiecţilor vizaţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de informare a
subiecţilor vizaţi.

Art.5 alin.(3) lit.b) „Modul de constituire şi componenţa comisiei”: „Din componenţa
comisiei fac parte: […] b) trei reprezentanţi ai Parlamentului”.

Formularea propusă reglementează insuficient calitatea membrilor în speţă, or nu este clar
dacă autorul face referinţă la deputaţi/membri comisiilor de profil/reprezentanţii
Secretariatului Parlamentului. Circumtanţa în cauză poate determina incertitudine la etapa
aplicării normei şi selectarea discreţionară a membrilor în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea categoriei de subiecţi
reglementate prin prisma celor sus-menţionate.

Art.9 alin.(3) Concursul public privind selectarea candidaţilor pentru suplinirea
funcţiilor publice vacante sau a funcţiilor publice care urmează să devină vacante se
organizează cu cel puţin şase luni înainte de expirarea mandatului sau imediat, dacă
funcţia publică a devenit vacantă. […]

Redacţia propusă este incertă sub aspectul reglementării termenului de efectuare a acţiunilor
prescrise. În acest context remarcăm faptul că potrivit proiectului, concursul presupune o
procedură ce necesită timp îndelungat.
Utilizarea cuvintelor „se organizează cu cel puţin şase luni înainte de expirarea mandatului”,
riscă să atribuie caracter incert normei, or redacţia propusă nu reglementează caracterul
obligatoriu al existenţei unui rezultat (candidat selectat) la momentul cînd funcţia a devenit
vacantă.
În condiţiile redacţiei propuse de către autor, în vederea realizării acţiunii prescrise –
organizarea concursului – subiectul responsabil poate interpreta stricto senso norma,
asigurînd doar iniţierea concursului şi desfăşurarea unor acţiuni preparatorii. În condiţiile
date, există riscul nerealizării scopului propus – asigurarea fiabilităţii proceselor manageriale
în cadrul autorităţilor a căror conducători sunt selectaţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor „se organizează” cu
cuvintele “se iniţiază” şi reglementarea termenelor de desfăşurare a fiecărei etape de
concurs astfel încît la sfîrşitul perioadei reglementate să fie asigurată delimitarea
candidatului selectat de Comisie.

Art.9 alin.(9): „Concursul public se consideră valabil dacă la el participă cel puţin doi
candidaţi, care au întrunit condiţiile generale de eligibilitate. În cazul în care nu au fost
depuse suficiente dosare de participare la concurs sau candidaţii nu întrunesc
cerinţele generale şi specifice, stabilite în conformitate cu legislaţiei în vigoare, se
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anunţă un concurs repetat, care se organizează în termen de 30 de zile”.

Utilizarea cuvintelor „suficiente dosare” atribuie neclaritate procedurii de anunţare a
concursului repetat, or lipsa unor prevederi clare ce stabilesc cu certitudine numărul minim
de candidaţi ce trebuie să depună dosarul pentru a participa la concurs creează precondiţii
pentru interpretarea extensivă a normei şi anunţarea arbitrară a concursului repetat. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea propoziţiei a II-a a normei. În acest
sens propunem substituirea sintagmei: “nu au fost depuse suficiente dosare de
participare la concurs sau candidaţii nu întrunesc cerinţele generale şi specifice,
stabilite în conformitate cu legislaţiei în vigoare” cu sintagma “la concurs a fost admis
un singur candidat”.

Art.13 alin.(2): „Candidaţii admişi la interviul public sunt anunţaţi despre data, locul
ora desfăşurării interviului”.

Norma precitată nu reglementează termenul de înştiinţare a candidaţilor admişi, fapt care
creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către subiectul responsabil în
acest sens şi riscă să determine neinformare în termen util.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de înştiinţare a
candidaţilor admişi.

Art.8 alin.(1) lit.h): “Pentru a participa la concursul public, orice persoană, trebuie să
corespundă următoarelor cerinţe generale: […] h) are o activitate notorie în domeniul
de activitate”.

Criteriul reglementat este formulat neclar, fapt care poate determina aprecierea discreţionară
a normei de către Comisie şi accederea nejustificată a unor candidaţi în concurs.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea criteriului propus şi exemplificarea
circumstanţelor ce pot fi calificate ca fiind activitate notorie în domeniu.

Art.15: „Candidatul care se consideră lezat în drepturi poate să conteste acest lucru la
Comisie, în termen de 48 ore. Comisia va adopta o decizie pe marginea constestaţiei în
termen de 3 zile. Contestaţia va fi depusă pînă la publicarea hotărîrii Comisiei”.

În formula propusă, Comisia va cumula competenţa de a emite decizia şi a examina
contestaţia candidatului, fapt ce riscă să determine exercitarea unor atribuţii excesive şi
riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă delegarea atribuţiei de examinare a contestaţiei unei
alte Comisii.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.8 alin.(3) lit.a): „Se consideră că nu are reputaţie ireproşabilă şi nu poate candida,
persoana care:
a) a fost concediată din organele publice de drept, de reglementare, supraveghere şi
control, din motive compromiţătoare;”.

Utilizarea cuvintelor „din motive compromiţătoare” în contextul definirii condiţiilor generale de
eligibilitate a candidatului la concursul public atribuie neclaritate criteriului definit.
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Circumstanţa în cauză poate determina interpretarea arbitrară a normei şi aprecierea
discreţionară a circumstanţelor ce pot fi atribuite la categoria „motive compromiţătoare”.
Astfel, adoptarea normei în redacţia propusă riscă să condiţioneze condiţii legislative propice
de stabilire a unor cerinţe excesive pentru candidaţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea criteriului şi definirea clară a
circumstanţelor ce pot fi atribuite la categoria „motive compromiţătoare”.

Art.9 alin.(6) lit.k): „scrisori de recomandare din partea unor persoane notorii şi cu o
reputaţie ireproşabilă sau din partea unei instituţii cu o reputaţie notorie în domeniu.”

Norma precitată nu reglementează exhaustiv cîte scrisori de recomandare urmează să
prezinte candidatul, fapt care permite subiectului ce examinează dosarul exercitarea unor
atribuţii excesive, manifestate inclusiv sub forma impunerii unor cerinţe suplimentare arbitrare
beneficiarilor de drepturi.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea numărului minim de scrisori
de recomandare care urmează a fi prezentat de către autor.

Art.11 alin.(3): „Durata probei scrise este stabilită de Comisie, în funcţie de gradul de
dificultate şi de complexitate a subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore astronomice,
[...]”.

Norma propusă nu reglementează durata minimă a probei scrise, fapt ce riscă să creeze
precondiţii pentru stabilirea unor ceriţe excesive vis-a-vis de candidaţi sub aspectul stabilirii
arbitrare a duratei probei scrise.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea duratei minime a probei scrise.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Art.4 alin.(2) „Raporturile de colaborare cu societatea civilă”: „Parlamentul va informa
organizaţiile societăţii civile despre lansarea concursului public pentu selectarea
membrilor în comisia de concurs public. Informaţia va fi expediată instituţiilor
relevante şi plasată pe pagina web a Parlamentului”. 

Utilizarea termenului „instituţiilor relevante” în conţinutul propoziţiei a doua a art.4 alin.(2) al
proiectului atribuie incertitudine normei per ansamblu, or este dificilă delimitarea cercului de
subiecţi vizaţi în context. Astfel, în condiţiile legislative propuse, există riscul interpretării
subiective a normei şi remiterii selective a informaţiilor în speţă, fapt care subminează
egalitatea şi determină un nivel redus de acces la informaţiile privind lansarea concursului
public pentu selectarea membrilor în comisia de concurs public.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea termenului „instituţiilor relevante”
prin prisma celor sus-menţionate.

Art.9 alin.(6) lit.i): „declaraţia cu privire la venituri şi proprietate, pe ultimii 3 ani;”.

Reiterînd cele expuse anterior la compartimentul „conflicte ale normelor de drept”,
menţionăm faptul că cercul de subiecţi vizat de prevederile proiectului se regăsesc în anexa
la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr.199 din 16 iulie
2010, fapt care determină aplicababilitatea normelor cu caracter imperativ statuate de
prevederile Legii prenotate vis-a-vis de subiecţii în speţă.
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Totodată, conform prevederilor art.11 al Legii nr.199 din 16 iulie 2010: „Articolul 11.
Declaraţia cu privire la venituri şi proprietate şi la interesele personale. (1) Demnitarul este
obligat să prezinte, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate. (2)
Demnitarul este obligat să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese”.

Recomandarea: Pentru a asigura respectarea regimului juridic şi implementarea
standardelor anticorupţie relevante în desfăşurarea concursului de selectare a
candidatului, se recomandă stabilirea obligaţiei de prezentare a declaraţiei de interese
personale de către fiecare candidat.

Art.13 alin.(4): „Imediat după audierea tuturor candidaţilor, Comisia se întruneşte în
şedinţă închisă pentru a evalua prestaţia candidaţilor, în baza grilei de examinare şi a
baremului de evaluare prestabilit şi a adopta hotărîrea cu privire la candidaţii selectaţi
la interviul public”.

Desfăşurarea în regim de şedinţă închisă a procesului de evaluare a prestaţiei candidaţilor
riscă să încalce principiul transparenţei şi competiţiei deschise şi egalităţii de şanse. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea caracterului închis al şedinţei
prenotate.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Art.15: „Candidatul care se consideră lezat în drepturi poate să conteste acest lucru la
Comisie, în termen de 48 ore. Comisia va adopta o decizie pe marginea constestaţiei în
termen de 3 zile. Contestaţia va fi depusă pînă la publicarea hotărîrii Comisiei”.

Ultima propoziţie reglementată în conţinutul art.15 al proiectului subminează eficienţa
mecanismului de contestare a deciziei Comisiei, or potrivit art.14 alin.(3) al proiectului:
„Hotărîrea Comisiei cu privire la selectarea candidatului la funcţia publică se plasează pe
pagina web oficială a parlamentului, în ziua în care este aprobată”. Astfel, analizînd coroborat
prevederilor art.14 alin.(3) şi art.15, remarcăm riscul imposibilităţii candidatului de a face uz
de dreptul de a contesta decizia Comisiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea ultimei propoziţii reglementate în
conţinutul art.15 al proiectului.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.5 alin.(8) „Modul de constituire şi componenţa comisiei”: „Fiecare membru al
Comisiei este obligat, înaintea demarării procedurilor de selectare prin concurs public
a candidaţilor la concursul de selectare, să declare despre existenţa conflictului de
interese. Constatarea ulterioară a tăinuirii conflictului de interese atrage răspunderea
contravenţională sau penală".

Prim-plan evidenţiem faptul că sintagmei „atrage răspunderea contravenţională sau penală”
utilizate în conţinutul normei trebuie să-i corespundă articole concrete, corespondente şi
aplicabile din Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 sau Codul Contravenţional
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008. Totodată, în circumstanţele în care acestea încă nu
există, respectivele completări trebuie efectuate concomitent cu adoptarea proiectului
analizat sau în regim de urgenţă, pentru a exclude riscul adoptării unor norme de răspundere
inaplicabile. Sub acest aspect accentuăm faptul că Codul penal nu incriminează
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nedeclararea conflictului de interese în prezent.
Totodată, Codul contravenţional reglementează la Capitolul XVI (CONTRAVENŢII CE
AFECTEAZĂ ACTIVITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE), art.313/2 – “Nedeclararea
conflictului de interese”. Astfel, potrivit prevederilor în cauză: “Nedeclararea conflictului de
interese de către persoana care activează în cadrul unei autorităţi publice, instituţii publice,
întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăţi comerciale cu capital majoritar
de stat se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale”.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, se recomandă autorului
substituirea cuvîntului „tăinuirii” cu cuvîntul „nedeclarării”. Totodată, se recomandă
autorului excluderea prevederilor ce vizează răspunderea penală sau formularea unei
incriminări corespunzătoare (o soluţie alternativă în acest sens poate constitui
adoptarea amendamentelor conţinute proiect de act legislativ înaintat cu titlul de
iniţiativă legislativă a unui grup de deputaţi nr268 din 15.06.2016). Subsidiar, pentru a
asigura aplicabilitatea sancţiunii în speţa dată, urmează a fi revizuit şi completat cercul
de subiecţi prevăzuţi de prevederile art.313/2 Cod Contravenţional.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Iulie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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