NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea
unor hotărâri ale Guvernului

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Autor al proiectului este Centrul Național Anticorupție.
2. Cauzele care au condiționat elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul hotărârii Guvernului constă în abrogarea următoarelor hotărâri:

1) Hotărârea Guvernului nr.1085 din 30.12.2013 privind aprobarea structurii și
efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție;
2) Hotărârea Guvernului nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza anticorupție
proiectelor de acte legislative și normative.

Prevederile proiectului au drept scop abrogarea normelor juridice caduce, menționate
mai sus, în vederea implementării coerente a art.7 alin.(3) al Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Național Anticorupție și art. 28 alin.(9) al Legii integrității
nr.82/2017.
Legislația primară din domeniul prevenirii și combaterii corupției, în ultimii ani, a
suferit mai multe modificări în ceea ce privește organizarea activității Centrului
Național Anticorupție și efectuarea expertizei anticorupție, însă cadrul normativ
subordonat legii, nu a fost supus expres abrogării, rămânând în continuare în vigoare,
fapt ce creează confuzie la realizarea uniformă și armonioasă a prevederilor din
domeniu.

Totodată, se consemnează că temeiul legal în baza cărora au fost aprobate actele
normative supuse abrogării din proiect, nu mai sunt în vigoare. În acest context,
semnalăm art.102 alin.(2) din Constituția Republicii Moldova „Hotărârile se adoptă
pentru organizarea executării legilor” și art.16 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele
normative: „Actele normative ale autorităților administrației publice centrale de
specialitate și ale autorităților publice autonome sînt emise sau aprobate numai în
temeiul şi pentru executarea legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor
Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului. Actele
normative respective se limitează strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel
superior pentru executarea cărora se emit sau se aprobă şi nu pot contraveni
prevederilor actelor respective.”, care justifică necesitatea promovării proiectului
pentru a elimina cadrul normativ desuet.

Prin urmare, se remarcă că temeiul actelor normative de nivel superior în baza cărora a
fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.1085/2013, a suferit modificări prin Legea
nr.180/2015 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative și Hotărârea

Guvernului nr.977/2006, a fost abrogat, concomitent, cu Legea nr.90/2008 cu privire
la prevenirea și combaterea corupției.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
N/a

4. Principalele prevederi din proiect

Abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1085 din 30.12.2013 privind aprobarea structurii și
efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție urmărește eliminarea normelor
care vin în contradicție cu art.7 alin.(3) al Legii nr.1104/2002 prin care se instituie că
structura şi efectivul-limită ale Centrului, numărul și reședința subdiviziunilor teritoriale
şi raza lor de activitate se aprobă de către Parlament la propunerea directorului
Centrului, și nu prin hotărâre de Guvern. Această hotărâre, fiind în vigoare,
distorsionează echilibru între reglementările concurente, privind entitatea publică
competentă de aprobare a structurii și efectivului-limită ale Centrului.

La fel, temeiul legal de aprobare a Hotărârii Guvernului nr.977 din 23.08.2006 a fost
abrogat prin adoptarea Legii integrității nr.82/2017. În acest sens, se specifică art.28
alin.(9) din Legea integrității nr.82/2017, care statuează expres că „(9) Expertiza
anticorupție se face în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a
proiectelor de acte legislative și normative, aprobată de Colegiul Centrului Național
Anticorupție, care stabilește obiectivele și etapele efectuării expertizei anticorupție,
descrierea tipologiei factorilor de risc care determină apariția riscurilor de corupție și
structura detaliată a raportului de expertiză anticorupție. Metodologia se publică pe
pagina web a Centrului Național Anticorupție.”.
În prezent, Centrul Național Anticorupție, efectuează expertiza anticorupție în baza
Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte legislative și
normative, aprobată de Hotărârea Colegiului, nr.6 din 20 octombrie 2017, care pune în
aplicare Legea nr.82/2017, ultim, act normativ primar adoptat în acest sens. Astfel, este
necesar ca Hotărârea Guvernului nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza anticorupție
proiectelor de acte legislative și normative, să fie abrogată expres pentru degrevarea
legislației de normele desuete.
Pentru implementarea uniformă și eficientă a prevederilor Legii nr.1104/2002 cu privire
la Centrul Național Anticorupție și Legii integrității nr.82/2017, se propune aprobarea
hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea expresă a Hotărârii Guvernului nr.1085 din
30.12.2013 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național
Anticorupție și Hotărârii Guvernului nr.977 din 23.08.2006 privind expertiza
anticorupție proiectelor de acte legislative și normative.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli financiare.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Aprobarea proiectului nu va genera modificări în textul altor acte normative.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Anunțul privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la abrogarea
unor hotărâri ale Guvernului este plasat pe site-ul Centrului Național Anticorupție, la
compartimentul Transparența, secțiunea „Proiecte elaborate”.
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