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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

(Hotărîrile de Guvern nr.881/2014 şi nr.907/2014)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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. Potrivit autorului, normele au drept scop aproximarea
Hotărîrii de Guvern nr.881/2014 şi a Hotărîrii de Guvern nr.907/2014 la condiţiile reale ale
economiei naţionale. Recent a fost adoptată Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016, care
descrie modul de efectuare a controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi
măsurărilor din domeniile de interes public, al produselor preambalate şi al sticlelor utilizate
ca recipiente de măsură, de asemenea stabileşte obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care
activează în domeniul metrologiei legale. Potrivit art.26 din legea prenotată „Guvernul, în
termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi: a) va prezenta Parlamentului propuneri
pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege; b) va aduce actele
sale normative în concordanţă cu prezenta lege”. Astfel, modificările propuse au fost
elaborate în contextul ajustării hotărîrilor sus-citate la prevederile Legii nr.19/2016.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi condiţiile ce au impus necesitatea elaborării şi
promovării proiectului. Totodată, acesta a enumerat finalităţile urmărite prin implementarea
noilor reglementări, principalele prevederi şi evidenţierea elementelor nou-propuse. Astfel,
considerăm că sunt întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 al Legii nr.317-XV din
18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale. Totodată, menţionăm că scopul declarat de către autor în nota de
argumentare corespunde prevederilor proiectului nemijlocit. Însă, atenţionăm că textul propus
necesită a fi corelat prin prisma normelor de tehnică legislativă, stabilite în Legea
nr.317/2003. 
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea normelor propuse de proiect nu vor necesita alocări suplimentare din bugetul
de stat.

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

Proiectul a fost elaborat în vederea uniformizării termenologiei utilizate de legislaţia din
domeniul metrologiei, precum şi actualizării cerinţelor legale vis-a-vis de sticlele utilizate ca
recipiente de măsurare, ceea ce corespunde interesului public general.

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. În partea ce ţine de transparenţa în
procesul decizional, reliefăm că proiectul, nota informativă şi datele de contact ale autorului,
au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Economiei, astfel, fiind asigurat accesul
la prezentul proiect, conform cerinţelor statuate la art.10 din Legea privind transparenţa în
procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.2 subpct.2) lit.i) potrivit anexei proiectului - „La Anexa nr.1 se introduc
următoarele modificări: … - La punctul 12 după cuvântul „verificarea” se completează
cu cuvântul „poate fi efectuată””.

Utilizarea sintagmei „poate fi efectuată” denotă o lipsă de precizie în ceea ce priveşte modul
de efectuare a verificărilor. La fel, autorul nu a adus careva argumente ce ar justifica
necesitatea unei asemenea expuneri. Astfel, norma dată se prezintă inoportună în contextul
proiectului, întrucît se acordă o ambiguitate în expunere, care nu exclude posibilitatea
efectuării şi altor modalităţi de verificare, decît cea prin eşantionare, fără a fi specificate care
sunt acestea. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude propunerea sus-citată din textul
proiectului. 
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La pct.2 subpct.2) lit.i) potrivit anexei proiectului - „La Anexa nr.1 se introduc
următoarele modificări: … - La punctul 18 după cuvântul „ambalatorului” se
completează cu cuvintele „sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, la sediul
importatorului”.

Din norma propusă nu este clar ce se are în vedere prin sintagma „în cazul în care acest
lucru nu este posibil”, întrucît Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016, la art.14 alin.(7),
stabileşte expres că „Controlul metrologic legal al preambalatelor se efectuează la sediul
ambalatorului sau al importatorului, pînă la introducerea pe piaţă, ori în reţeaua de comerţ,
conform documentelor normative”. Astfel, verificările se efectuează la sediul subiectului
supus verificărilor, fără careva excepţii de la regulă. În cazul dat, utilizarea sintagmei sus-
citate acordă normei un caracter ambiguu, întrucît acordă o continuitate, în ceea ce priveşte
verificările efectuate la sediul ambalatorului.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul text: „La punctul 18 după cuvântul
„ambalatorului” se completează cu cuvintele „sau la sediul importatorului.”.

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
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Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

La pct.2 subpct.2) lit.d) potrivit anexei proiectului - „La punctul 7 subpct.2) după
cuvântul „ambalatorului” se completează cu cuvintele „şi/sau ale importatorului””.

Semnalăm că punctul 7 la care se propune modificarea este compus dintr-un singur aliniat.
Astfel, indicarea subpunctului 2) în textul propus este eronată.

Recomandarea: Recomandăm excluderea sintagmei „subpct.2)”.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Decembrie 2016

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