CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL
REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

HOTĂRÎ R EA COLEGIULUI
пг. tj
din 30.04.2021

cu privire
Centrului
aprobarea
expertizei
legislative,

la modificarea Hotărârii Colegiului
nr.6 din 20.10.2017 cu privire la
Metodologiilor de efectuare a
anticorupţie a proiectelor de acte
normative şi departamentale

în temeiul art.10 din Legea nr.H 04-X V din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.209-2LI,
art.683), cu modificările ulterioare, Colegiul,
H O TĂ R Ă ŞTE:

1. Se aprobă modificarea Hotărârii Colegiului Centrului nr.6 din 20.10.2017 cu privire la
aprobarea Metodologiilor de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative,
normative şi departamentale, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
1) în denumire şi pe tot parcursul textului hotărârii, cuvintele ’’legislative” şi ’’legislative şi” se
exclud;

2) în Metodologia de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative:
a) în conţinut, textul ’’specializarea experţilor şi” se exclude;
b) punctul 7 va avea următorul cuprins:
”7. Domeniile de expertiză
7.1.
Asigurarea specializării experţilor care activează în cadrul Direcţiei legislaţie şi expert
anticorupţie se face prin atribuirea lor la domenii de expertiză.
7.2.
Repartizarea proiectelor supuse expertizei anticorupţie se face pe dome
corespunzătoare Clasificatorului general al legislaţiei, adoptat prin Legea 1325/1997:
i. Drept constituţional şi administrativ, justiţie şi afaceri interne, drepturile şi libertăţile
omului;
ii. Economie şi comerţ;
iii. Buget şi finanţe;
iv. Educaţie şi învăţământ, cultură, culte şi mass-media;
v. Legislaţia muncii, asigurarea sociala, ocrotirea sănătăţii şi familiei.”;
c) la punctul 8 subpunetul 8.1, textul ’’secţiei din care face parte şi a şefului” se exclude;
d) punctul 12:
la subpunetul 12.1., textul ’’unul din şefii de secţie” se substituie cu textul „persoana
desemnată responsabilă”;

la subpunctul 12.2., textul ”şi şefii de secţie ţin” se substituie cu cuvântul ”ţine”;
e) la punctul 13 subpunctul 13.3., textul ”sau, după caz, şefului de secţie din care face parte
expertul”, se exclude;
f) punctul 14:
la subpunctul 14.1, textul ’’şeful secţiei din care face parte expertul şi de către” se exclude;
la subpunctul 14.2., textul ’’secţie/” se exclude;
la subpunctul 14.3., cuvintele ’’şeful secţiei şi” se exclud;
g) la punctul 15 subpunctul 15.1, cuvintele ”şi şefii de secţii” se exclud;
h) la punctul 21 subpunctul 21.2, cuvintele ’’/completare” şi ’’/completării” se exclud;
i) în anexa nr.6 la Metodologie, primul alineat va avea următorul cuprins: ’’Potrivit art.19
alin. (2) Cod civil, ”,Se consideră prejudiciu patrimonial cheltuielile pe care persoana lezată le-a
suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului sau interesului recunoscut de lege
încălcat, distrugerea sau deteriorarea bunurilor sale (daună reală), precum şi profitul ratat ca
urmare a încălcării dreptului sau interesului recunoscut de lege (profit ratat). ”
3)
în Metodologia de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative
departamentale:
a) la punctul 5 noţiunea ”act normativ departamental”, textul ’’Legea nr.64 din 31 mai 1990 cu
privire la Guvern” se substituie cu textul ’’Legea nr.136 din 07 iulie 2017 cu privire la Guvern”;
b) punctul 7:
subpunctul 7.1. va avea următorul cuprins: ”7.1. în cazul în care expertiza anticorupţie se
efectuează de către autor, acesta în procesul de elaborare a proiectului va prioritiza interesul public.
Autorul nu va întocmi un raport de expertiză anticorupţie, însă la elaborarea proiectului de act
normativ va evita în cuprinsul acestuia normele care pot genera, la aplicare, apariţia riscurilor de
corupţie şi va menţiona în nota informativă despre acest fapt.”;
la subpunctul 7.4., textul ’’trebuie să cuprindă informaţii privind efectuarea expertizei
anticorupţie de către autor sau Centru” se substituie cu textul ”va cuprinde informaţii precum că
autorul a evitat la elaborarea proiectului norme care determină apariţia factorilor de risc şi riscuri de
corupţie, prevăzuţi în anexele nr.1-3 la prezenta Metodologie.”
■2. Prezenta hotărâre de adus la cunoştinţă efectivului Centrului, iar angajaţilor Direcţiei
legislaţie şi expertiză anticorupţie, sub semnătură.
3. Hotărârea dată se publică pe pagina WEB a Centrului Naţional Anticorupţie.
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