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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Biroul Naţional de
Statistică , ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit notei informative, proiectul vine să majoreze
sancţiunile pentru refuzul, neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date
statistice eronate. Obiectivul urmărit este de a responsabiliza respondenţii cu privire la
necesitatea prezentării datelor statistice. Totodată, proiectul urmăreşte acordarea dreptului
directorului Biroului Naţional de Statistică, adjuncţilor săi şi şefilor organelor teritoriale de
statistică de a constata şi examina contravenţia prevăzută la art.330 şi de a aplica sancţiuni
pentru comiterea acesteia.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a prezentat argumente relevante în nota informativă,
însă acestea nu justifică majorarea sancţiunilor pentru refuzul, neprezentarea la timp a
datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate. Recomandăm autorului
completarea notei informative cu argumente ce justifică majorarea sancţiunilor pentru
contravenţia prevăzută la art.330 din Codul contravenţional, prin prisma pericolului social al
acesteia. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Odată cu implementarea proiectului, vor fi majorate sancţiunile pentru refuzul, neprezentarea
la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau
prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet. Există riscul prejudicierii
intereselor de grup sau individuale prin sancţionarea aspră a persoanelor. Menţionăm că, nu
toate persoanele care prezintă date statistice incomplete sau eronate au intenţia de
nerespectare a prevederilor legale. Considerăm că respondenţii necesită a fi ghidaţi sau
ajutaţi în vederea prezentării datelor, or responsabilizarea acestora poate fi atinsă şi prin alte
metode, nu neapărat punitive. Funcţionarii organelor abilitate (BNS şi organele teritoriale de
statistică) trebuie să depună toată diligenţa în cooperarea cu respondenţii în vederea
asigurării bunei funcţionări a sistemului statisticii oficiale. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că proiectul prenotat, nota informativă, termenul-limită în care părţile
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Biroului Naţional de Statistică, 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 legislativ pe pagina web
oficială a instituţiei.

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
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Articol unic, pct.1 din proiect de modificare a art.330 din Codul contravenţional:
„…Achitarea amenzii nu eliberează contravenientul de la prezentarea datelor statistice
corecte, în volum complet şi în termenul stabilit”.

Autorul operează cu sintagma „în termenul stabilit”, ceea ce va permite interpretarea acestuia
la discreţia Biroului. Lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă loc pentru interpretări
abuzive din partea agenților publici. Astfel, apare discreţia excesivă a agentului public de a
aprecia şi stabili în fiecare caz separat termene care îi sînt convenabile, atît pentru propriile
acţiuni, cît şi pentru acţiunile altor subiecţi de drept cărora aceste termene le sînt aplicabile.
Astfel, există riscul de impunere a unui „termen stabilit” foarte scurt, care nu este rezonabil
sau fluctuaţia acestui termen în dependenţă de contravenient.

Recomandarea: Stabilirea unui termen clar de prezentare a datelor statistice.

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

Articol unic, pct.1 din proiect de modificare a art.330 din Codul contravenţional:
„…Refuzul, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau
agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum
incomplet se sancţionează cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei fizice, cu amendă de 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 300 la 400 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice”.

Sancţiunile propuse de autor nu sunt proporţionale cu pericolul social al acţiunii de
prezentare de date statistice eronate, de refuz de prezentare sau al inacţiunii de
neprezentare la timp a datelor statistice.
Stabilirea unei sancţiuni prea dure pentru încălcări minore duce la nedreptăţirea subiecţilor
sancţionaţi care, conştienţi fiind de pedeapsa prea aspră pe care urmează să o suporte, pot
încerca să recurgă la metode coruptibile pentru evitarea sancţionării, iar agentul public, care
la rîndul său realizează că sancțiunea este exagerată pentru tipul încălcării date, se va lăsa
mult mai ușor „convins”, considerînd că de fapt face o „faptă bună”.
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Recomandarea: Stipularea unor sancţiuni proporţionale cu acţiunea/inacţiunea
prevăzută la art.330 din Codul contravenţional. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Decembrie 2016

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