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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 Economiei.

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 ajustarea cadrului normativ la prevederile Legii metrologiei nr.19 din 04 martie
2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190) şi realizarea
angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul Acordului de Asociere RM-UE şi
Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru anii
2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele 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. Totodată, considerăm
necesară revizuirea spectrului de argumente expus prin prisma recomandărilor relevate în
conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea
eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

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
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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

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. 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

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.5 al proiectului: “Prezenţa, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare
iniţială CE corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale
adecvate şi, în consecinţă, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în
folosinţă în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au
fost deja efectuate. Verificarea iniţială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă
la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE”. 

Norma precitată este ambiguă, or în conţinutul acesteia autorul face referinţă la 2 termeni
diferiţi pentru definirea unui fenomen comun („controale adecvate” şi „controalele care au fost
deja efectuate”).
În contextul dat, există riscul interpretării subiective a normei de către subiecţii destinatari şi
aplicării discreţionare a acesteia, fapt care în consecinţă subminează aplicabilitatea normei şi
principiului excluderii dublării verificării/controlului.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea termenilor prenotaţi („controale
adecvate” şi „controalele care au fost deja efectuate”) şi concretizarea categoriei de
control efectuat asupra unui mijloc de măsurare pe care este aplicat marcajul de
verificare iniţială CE.

2. Conflicte ale normelor de drept
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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

Pct.3 al hotărîrii de Guvern: „3. Pozițiile 1.1.4, 2.1.1, 2.8, 3.4, 4.7, 5.2.4.2, 5.2.5, 8.3.4,
9.3.2, 9.3.3, 9.5, 10.1.5, 11.5 ale Tabelului din anexa la prezenta hotărîre vor fi excluse la
expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri”.

Prim plan remarcăm lipsa unei baze argumentative corelative în conţinutul notei informative a
proiectului ce justifică motivele ce impun exonerarea poziţiilor în speţă de controlul metrologic
legal.
Totodată, menţionăm faptul că utilizarea sintagmei „vor fi excluse la expirarea termenului de
3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri”, atribuie normei per general caracter
neclar. Redacţia propusă nu concretizează obligaţia unui subiect de a opera modificările în
speţă în proiect la expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în vigoare a hotărîrii de Guvern
date şi excluderea poziţiilor prenotate din categoria mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor
supuse controlului metrologic legal.
Circumstanţa în speţă poate determina dificultăţi de interpretare la etapa implementării
normelor propuse şi identificare nemijlocită a subiectului responsabil şi tergiversării per
ansamblu a procesului de revizuire nemijlocită a proiectului.
Prin urmare, în condiţiile în care modificările în speţă nu vor fi operate în termen, sunt create
precondiţii pentru aplicarea discreţionară a prevederilor normative la expirarea termenului de
3 ani de la intrarea în vigoare a hotărîrii de Guvern date şi riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului prim plan completarea notei informative cu
argumente elocvente ce vizează motivele ce impun exonerarea poziţiilor în speţă de
controlul metrologic legal.
Totodată, în condiţiile în care autorul justifică motivele şi inerenţa exonerării poziţiilor
în speţă de controlul metrologic legal la expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în
vigoare a hotărîrii de Guvern date, urmează a fi revăzute corespondent prevederile
pct.3 al proiectul întru excluderea riscurilor prenotate supra.
În acest sens, autorul poate adopta 2 soluţii alternative:
- revizuirea sintagmei „vor fi excluse la expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărîri” în context cu o sintagma ce va stabili expres exonerarea
poziţiilor în speţă de controlul metrologic legal (similar prevederilor pct.13 al Anexei la
hotărîrea de Guvern: „Dispozitivele medicale cu funcție de măsurare, indiferent de
modalitatea de introducere pe piață, nu se vor supune verificărilor metrologice
periodice la expirarea termenului de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei
hotărîri”);
- Concretizarea subiectului şi termenului de operare a modificările în speţă.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.
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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
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

24 Iunie 2016

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