CHESTIONAR
privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr.90-XVI din
25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
În temeiul prevederilor de la pct.5 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.1181 din
22.12.2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei,
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări cu referire la Legea nr.90 din
25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, după cum urmează:
1. Vă rugăm să menţionaţi dacă prevederile Legii nr.90 din 25.04.2008 sunt
suficient de explicite ________ (da/nu)
În cazul în care răspunsul este „nu”, Vă rugăm să indicaţi normele neclare şi în ce
constă dificultatea înţelegerii sensului acestora _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Funcţionalitatea actului normativ
Vă rugăm să indicaţi dacă prevederile Legii nr.90 din 25.04.2008 sunt aplicabile,
parţial aplicabile sau inaplicabile/nefuncţionale ____________________________
În cazul în care răspunsul este „parţial aplicabile” ori „inaplicabile/nefuncţionale”,
Vă rugăm să indicaţi normele nefuncţionale şi cauzele inaplicabilităţii
acestora____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor şi a scopului actului normativ
Cum credeţi, care este gradul de îndeplinire a obiectivului actului normativ?
(indicaţi în %) ______________________________________________________
În cazul în care aveţi comentarii referitor la gradul de îndeplinire a obiectivelor, Vă
rugăm să le expuneţi__________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Cum credeţi, care este gradul de aplicare practică a Legii nr.90 din 25.04.2008?
(indicaţi în %) ______________________________________________________
În cazul în care aveţi comentarii referitor la gradul de aplicare practică a
prevederilor
Legii
nr.90
din
25.04.2008,
Vă
rugăm
să
le
expuneţi___________________________________________________________
__________________________________________________________________
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5. Gradul de punere în aplicare a cadrului juridic secundar
Apreciaţi gradul de punere în aplicare a Legii nr.90 din 25.04.2008 prin prisma
cadrului juridic secundar. Cum credeţi, actele departamentale secundare asigură
aplicarea integrală a mecanismului de reglementare prevăzut de actul normativ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Consecvenţa şi coerenţa actului normativ
Cum credeţi, Legea nr.90 din 25.04.2008 conţine prevederi contradictorii sau
prevederi care dublează sau care contravin prevederilor altor acte normative? Dacă
da, care sunt acestea? ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Gradul de suficienţă a resurselor materiale, financiare şi umane pentru
funcţionarea actului
Cum consideraţi, entitatea Dumneavoastră dispune de suficiente resurse materiale,
financiare şi umane pentru îndeplinirea prevederilor Legii nr.90 din 25.04.2008?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Neutralitatea actului normativ
Credeţi că Legea nr.90 din 25.04.2008 asigură pe deplin proporţionalitatea dintre
interesele publice şi cele private? ______ (da/nu) Rugăm să explicaţi răspunsul
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sunteţi de părerea că Legea nr.90 din 25.04.2008 conţine reglementări în exces sub
pretextul atingerii sau ocrotirii intereselor publice sau a unor interese private?____
Dacă da, care sunt normele şi care sunt interesele cărora li se aduc
atingeri?___________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Eficienţa actului normativ
Cum consideraţi, Legea nr.90 din 25.04.2008 optează pentru soluţia celui mai mic
cost pentru atingerea obiectivului de prevenire şi combatere a corupţiei, propune
cele mai adecvate măsuri?_____________________________________________
__________________________________________________________________
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Puteţi prezenta exemple concrete prin care au fost obţinute performanţe în
domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în cadrul autorităţii/instituţiei
Dumneavoastră?_____________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Concluzii şi recomandări
Credeţi că actul normativ necesită îmbunătăţiri? ________ (da/nu)
Dacă da, vă rugăm să expuneţi principalele recomandări şi propuneri de
perfecţionare________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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