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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 Finanţelor.

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, proiectul „are menirea să
îmbunătăţească procedura de examinare a demersurilor privind alocarea mijloacelor din
fondul de intervenţie”.
Prevederile întregului proiect, prin detalierea modalităţii de obţinere a mijloacelor din fondurile
de urgenţă, corespunde scopului anunţat în nota informativă şi va spori transparenţa în
procesul de alocare a resurselor fondurilor menţionate.

d. Suficienţa argumentării. Deşi scopul proiectului, în general, corespunde interesului
public, nota informativă întocmită de către autor nu conţine argumentări suficiente şi valabile
pentru a promova soluţiile proiectului, ceea ce denotă un caracter formal al acesteia. În acest
context, fundamentarea proiectului nu cuprinde informaţii cu privire la condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului, argumentele necesare în acest sens, numele participanţilor la
elaborarea proiectului, precum şi denumirea autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat
avizarea proiectului, cerinţe impuse de art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor propuse în proiect nu presupune cheltuieli financiare
suplimentare de la bugetul de stat.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Avînd în vedere scopul proiectului supus expertizei, prevederile acestuia vor corespunde
interesului public general, cu condiţia revizuirii normelor conform recomandărilor înaintate în
prezentul raport.

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. La momentul expertizării, proiectul nu a
fost regăsit pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor. În consecinţă, acesta nu întruneşte
cerinţele privind asigurarea transparenţei în procesul decizional, în conformitate cu
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008,
potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru
asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului
referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ şi plasarea proiectului pe pagina
web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.8, potrivit proiectului –
„În calitate de solicitanţi ai mijloacelor din fondurile de urgenţă pot fi:
a) din fondul de rezervă – autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile bugetare şi
organizaţiile necomerciale…”
coroborat cu

pct.9, potrivit proiectului –
„Demersurile privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă, însoţite de
materiale justificative şi calcule întemeiate, se remit autorităţilor publice centrale,
corespunzător domeniului de competenţă. În cazul fondului de intervenţie, demersurile
vor conţine în mod obligatoriu, materialele justificative specificate în anexa nr.1 la
prezentul Regulament.”

pct.7, potrivit Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale
Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 –
„Alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă se efectuează în temeiul hotărîrilor
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Guvernului, în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru fondurile respective
şi doar prin intermediul autorităţilor publice centrale şi locale, corespunzător
domeniului de competenţă.”

pct.10, potrivit Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale
Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 –
„Autoritatea publică centrală examinează demersul solicitantului privind alocarea
mijloacelor din fondurile de urgenţă şi, în caz de susţinere, elaborează şi promovează
proiectul respectiv de hotărîre a Guvernului…”

Prevederile enunţate supra au sens neclar privind procedura de obţinere a mijloacelor din
fondul de rezervă de către autorităţile publice centrale. În acest sens, autorităţile publice
centrale au calitatea atît de solicitant, de structură abilitată să examineze demersurile
solicitanţilor, cît şi de instituţie, prin intermediul căreia are loc alocarea mijloacelor.
Astfel, în situaţia în care, o autoritate publică centrală este solicitant a mijloacelor din
fondurile de rezervă şi deţine competenţa de a-l examina, nu este clar, către cine aceasta va
înainta demers.

Recomandarea: Recomandăm precizarea, printr-o normă expresă, a modalităţii de
soluţionare a demersurilor autorităţilor publice centrale care se află în situaţia
descrisă supra.
Astfel, se propune spre redacţie specificarea normei cu următorul conţinut: „În cazul
în care, autoritatea publică centrală are calitatea de solicitant, aceasta va înainta către
Guvern, proiectul hotărîrii de Guvern, însoţit de materialele justificative, conform pct.9
din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului”.

La pct.1, anexa nr.1, potrivit proiectului –
„…- demersul preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale a obiectului, în baza
deciziei acesteia, către preşedintele comisiei pentru situaţii excepţionale a autorităţii
publice centrale;
- acte de constatare a prejudiciului, întocmite de comisia obiectului,…”

Sintagmele „comisiei pentru situaţii excepţionale a obiectului” şi „comisia obiectului” în
contextul proiectului posedă potenţial coruptibil, dat fiind faptul că noţiunile menţionate nu
sunt reglementate de normele legale naţionale, ceea ce îi conferă un sens echivoc.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea sintagmelor precizate, astfel
pentru a fi identificabilă printr-un act normativ în vigoare.

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

La pct.9, potrivit proiectului –
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„Demersurile privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgenţă, însoţite de
materiale justificative şi calcule întemeiate, se remit autorităţilor publice centrale,
corespunzător domeniului de competenţă. În cazul fondului de intervenţie, demersurile
vor conţine în mod obligatoriu, materialele justificative specificate în anexa nr.1 la
prezentul Regulament.”

Din analiza normei prenotate se constată că aceasta are sens echivoc care, la aplicare,
poate admite interpretări abuzive, în dependenţă de interesul autorităţilor publice
responsabile de recepţionarea demersurilor privind alocarea mijloacelor din fondul de
intervenţie.
Astfel, conţinutul sintagmei „demersurile vor conţine în mod obligatoriu, materialele
justificative specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament” creează incertitudine privind
modul de prezentare a materialelor, cumulativ, separat sau grupate, în funcţie de caz.
Posibilitatea interpretării preferenţiale a prevederii în cauză poate genera riscuri de corupţie
pentru funcţionarii publici abilitaţi cu funcţia de examinare a demersurilor menţionate, prin
corupere, favoritism, depăşirea atribuţiilor de serviciu, influenţe necorespunzătoare.

Recomandarea: Se recomandă autorului specificarea necesităţii prezentării actelor
cumulativ.

La pct.1, anexa nr.1, potrivit proiectului –
„În cazul solicitării parvenite de la comisia pentru situaţii excepţionale a autorităţii
publice centrale:
- demersul preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale a autorităţii publice
centrale, în baza deciziei acesteia, către Preşedintele Comisiei pentru situaţii
excepţionale al Republicii Moldova, care trebuie să conţină expres solicitarea
(exprimată exact în mijloace financiare sau bunuri materiale), circumstanţele aferente,
precum şi măsurile întreprinse cu resursele proprii;”

La ptc.2, anexa nr.1, potrivit proiectului –
„În cazul solicitării parvenite de la comisia pentru situaţii excepţionale a autorităţii
publice locale de nivelul II:
- demersul preşedintelui comisiei pentru situaţii excepţionale a
municipiului/raionului/UTA Găgăuzia, în baza deciziei acesteia, către Preşedintele
Comisiei pentru situaţii excepţionale al Republicii Moldova, care trebuie să conţină
expres solicitarea (exprimată exact în mijloace financiare sau bunuri materiale),
circumstanţele aferente, precum şi măsurile întreprinse cu resursele proprii;”

În contextul prevederilor în cauză, nu poate fi identificată o legătură cauzală între înaintarea
demersului privind alocarea mijloacelor din fondul de intervenţie către autorităţile publice
centrale şi depunerea demersului către Preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale a
Republicii Moldova (în continuare - Preşedintele Comisiei). Mai mult, nu este clară finalitatea
înaintării demersului către Preşedintele Comisiei, ca factor de decizie, dacă acesta va emite
sau nu o decizie în acest sens, iar aceasta va influenţa cumva la adoptarea decizie privind
alocarea mijloacelor. Totodată, această circumstanţă nu este încadrată în timp, ceea ce
creează confuzii pentru solicitant, nefiind clar dacă demersurile se pot înainta concomitent
sau la un anumit interval de timp.
Astfel, la o interpretare convenabilă autorităţii publice abilitată cu atribuţia de a examina
demersurile privind alocarea mijloacelor, aceasta poate genera corupere, favoritism, obţinere
frauduloasă, precum şi utilizare neconformă a fondurilor publice.

Recomandarea: În contextul celor specificate, întru evitarea instituirii unei norme
discreţionare, recomandăm autorului fie stabilirea unor criterii clare privind nivelul de
intervenţie a Preşedintelui Comisiei şi a comisiei în general, ca factor de decizie, fie
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excluderea normelor menţionate.

La pct.2, anexa nr.1, potrivit proiectului –
„… - acte de constatare a prejudiciului, întocmite de comisiile locale, cu participarea
obligatorie a unui reprezentant al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
al Ministerului Afacerilor Interne şi a unui expert în domeniu (de exemplu: agricultură,
construcţii, transport, sănătate, educaţie etc.);”

În lipsa stabilirii unor criterii clare privind modalitatea de selectare a expertului în domeniu,
prevederea menţionată se identifică ca fiind una discreţionară, care oferă posibilitatea
comisiei pentru situaţii excepţionale ale autorităţii publice locale, în mod arbitrar, de a selecta
expertul participant la constatarea prejudiciului. Această situaţie poate determina, la aplicare,
situaţii de conflict de interese, depăşirea atribuţiilor membrilor comisiei şi, în consecinţă,
utilizare neconformă a fondurilor de urgenţă.

Recomandarea: Stabilirea condiţiilor de corespundere şi selectare a expertului în
domeniu pentru a participa la întocmirea actului de constatare a prejudiciului.

La pct.2, anexa nr.1, potrivit proiectului –
„… - alte acte justificative/confirmative (după caz), care pot justifica suplimentar
solicitarea.”

În formula propusă, norma prenotată acordă neîntemeiat autorităţii publice centrale,
examinatoare a demersului, competenţa discreţionară de a solicita suplimentar şi alte acte,
din moment ce anexa nr.1 a proiectului conţine deja lista actelor justificative necesare de a fi
prezentate.
Această prevedere este generatoare de corupţie, prin discreţia autorităţii de a solicita sau nu
de la unii solicitanţi anumite acte, la părerea lor justificative, în dependenţă de interese şi în
dependenţă de subiecţi.

Recomandarea: Recomandăm suplinirea normei cu sintagma „la decizia
solicitantului.”

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.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Septembrie 2016

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