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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 Cancelaria de Stat.

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 notei informative, necesitatea elaborării
proiectului a fost dictată de imperativitatea consolidării capacităţilor instituţionale şi
funcţionale ale Cancelariei de Stat, prin prisma reformării administraţiei publice, care a fost
indicată ca o prioritate necesară de a fi realizată de către Guvernul Republicii Moldova în
Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 (în continuare –
Strategia), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.911 din 25.07.2016.
Finalitatea urmărită prin proiect este de a optimiza structura statului de personal al
Cancelariei de Stat, fapt ce va spori consolidarea statutului acesteia de „Centru al
Guvernului” şi, respectiv, consolidarea principalelor funcţii/sarcini ale Cancelariei.
În acest context, din conţinutul proiectului se constată intenţia de reducere a numărului
statului de personal (de la 239 la 171 de unităţi), precum şi modificarea structurii instituţiei, în
vederea corespunderii funcţiilor acesteia conform Strategiei.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ menţionează
condiţiile ce au impus elaborarea acestuia, principalele prevederi şi elementele noi
promovate prin proiect, ceea ce corespunde parţial cerinţelor prevăzute de art.37 al Legii
nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, având în vedere lipsa argumentării economico-
financiare a proiectului de act normativ, în contextul analizei la compartimentul
„Fundamentarea economico-financiară a proiectului” a prezentului Raport.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Nota de argumentare nu face menţiuni privind cheltuielile financiare necesare realizării
proiectului, deşi în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii, procedura de reducere a
numărului de personal, inclusiv pentru funcţionari publici, prezumă cheltuieli suplimentare,
inclusiv achitarea indemnizaţiei de eliberare din serviciu.

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

În conformitate cu Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020,
Cancelaria de Stat este autoritatea responsabilă de crearea cadrului general pentru definirea
priorităţilor de activitate a Guvernului, de suportul metodologic şi organizatoric pentru
sistemul de planificare, elaborare şi implementare a politicilor publice de către autorităţile
administrative centrale.
Astfel, prin consolidarea rolului Cancelariei de Stat şi prin menţinerea în serviciul public a
celor mai responsabili, integri şi performanţi funcţionari publici, finalităţile urmărite prin
implementarea reglementărilor proiectului justifică interesul public general.
Totodată, prin raţionalizarea şi reducerea cheltuielilor de personal, având în vedere
conjunctura economică actuală critică şi dificultatea identificării resurselor financiare
necesare pentru asigurarea angajamentelor existente, proiectul corespunde politicii în
domeniul cheltuielilor publice stipulate în Cadrul bugetar pe termen mediu (2017-2019),
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1011 din 26.08.2016.

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 sunt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul de
act normativ nu a fost regăsit pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat la compartimentul
„Transparenţă decizională”, fapt ce nu îi asigură o transparenţă corespunzătoare şi, în
consecinţă, acesta nu întruneşte cerinţele privind asigurarea transparenţei în procesul
decizional, în conformitate cu prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv
prin informarea publicului referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea
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proiectului 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

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.

3



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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Octombrie 2016

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