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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din
rezervele materiale de stat

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Rezerve Materiale.

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. Proiectul a fost elaborat în vederea eliberării unor bunuri
din rezervele materiale de stat pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale (vijelie)
din 01 decembrie 2015, în urma cărora au fost deteriorate acoperişurile unor instituţii publice
din unele localităţi ale raionului Călăraşi.
Proiectul este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind rezervele materiale de stat
şi de mobilizare nr.589-XIII din 22 septembrie 1995.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.
Aprobarea proiectului va contribui la asigurarea condițiilor de activitate a instituțiilor publice,
care au avut de suferit în urma calamităților naturale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.
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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.
Articolul 1 din Legea nr.589 din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de
mobilizare prevede că rezervele materiale de stat sunt un fond special de bunuri materiale,
constituit în scopul de a interveni operativ pentru asigurarea funcţionării stabile a economiei
naţionale, pentru protecţia populaţiei în situaţii excepţionale determinate de calamităţi
naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale, fenomene sociale sau economice,
conjuncturi externe, în caz de asediu şi de război, precum şi în scopul acordării de ajutor
material.
Reieşind din domeniul de reglementare a proiectului, considerăm că prevederile acestuia
respectă interesul public general.
Cu toate acestea, atragem atenţia organului emitent (Guvernul) asupra verificării
corectitudinii calculării costurilor bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale de stat,
în vederea justificării veridicităţii şi legalităţii stabilirii acestora pentru a se demonstra că
costurile sunt reale şi nu prejudiciază bugetul statului.

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. 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

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
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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.

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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

17 Februarie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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