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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 Ministerul Sănătăţii.

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 este elaborat în scopul sporirii importanţei şi
valorii civile a donării de sînge şi componente sanguine în bază de voluntariat, fără a fi plătită
precum şi oferirea suportului autorităţilor publice locale în dezvoltarea acestui domeniu.
Totodată, proiectul are ca scop crearea unui simţ al solidarităţii în rîndurile donatorilor
neremuneraţi şi conştientizarea faptului că donatorii voluntari sunt o sursă importantă a
resurselor de sănătate a ţării.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, instituţiile medico-sanitare publice raionale
fiind lipsite de un mecanism legal de respectare a garanţiilor sociale a donatorilor de sînge,
nu asigură alimentarea acestora.
Aşadar, în sistemul ocrotirii sănătăţii se creează o situaţie neechitabilă faţă de donatorii de
sînge, şi anume nu li se respectă în mod egal oferirea unei garanţii sociale, ce în final are un
impact negativ asupra dezvoltării procesului de donăre de sînge în mod voluntar, astfel
contribuind la menţinerea spiritului civic al populaţiei la acest capitol.
Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică pe deplin necesitatea promovării
proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.
Potrivit autorului, sub aspect economico-financiar, implementaea proiectului nu va necesita
noi mecanisme de gestionare şi repartizare a surselor destinate alimentării şi compensării
donatorilor de sînge şi componente sanguine, acesta fiind deja stabilit în pct.2 al Hotărîrii
Guvernului nr.1240 din 27.10.2006 „Finanţarea cheltuielilor stabilite se va electua în limita
mijloacelor financiare prevăzute anual în bugetul de stat pentru ocrotirea sănătăţii”, însă va
constitui cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat de 1527,0 mii lei, suma care urmează
a se aloca anual pentru asigurarea garanţiei sociale-alimentarea donatorilor de sînge şi
componente sanguine în perioada postdonare deserviţi de instituţiile medico-sanitare publice
finanţate din Fondul de asigurare asistenţă medicală obligatorie.
Pe de altă parte, prin eliminarea alocaţiilor destinate alimentaţiei donatorilor care oferă sînge
şi componente sanguine contra plată, cheltuielile statului în acest serviciu, dimpotrivă, vor fi
reduse.

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

Prevederile proiectului promovează interesele donatorilor de sînge care donează în mod
voluntar şi fără remunerare precum şi interesele pacienţilor care au necesitate de transfuzii
de sînge.
În sensul respectiv, implementarea proiectului nu este în detrimentul interesului public.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a Ministerul
Sănătăţii nici pe portalul oficial particip.gov, cerinţă impusă de prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile
publice sunt obligate de a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de
participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi
interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială a
instituţiei.
Astfel, recomandăm autorului publicarea proiectului.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.
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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.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 August 2016

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