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ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la Regulamentul privind modul şi
condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile

apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare
excepţională

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

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. Conform autorului, proiectul a fost elaborat pentru
„reglementarea unui mecanism viabil care ar prevedea regulile privind modul şi condiţiile de
folosire a reţelelor poştale, pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă
majoră şi de stare excepţională, la cerinţele instituţiilor statului”.
Prevederile proiectului stabilesc modul de prestare a serviciilor poştale în caz de forţă majoră
şi de stare excepţională, modul de transmitere şi centralizare a datelor de evidenţă a
bunurilor rechiziţionabile, modul de verificare şi inventariere a bunurilor rechiziţionate, modul
de efectuare a rechiziţiilor şi prestărilor de servicii poştale în interes public, modul de predare-
primire a bunurilor rechiziţionate, precum şi mecanismul de responsabilizare a subiecţilor.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Autorul a respectat
prevederile art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Nota informativă stabileşte condiţiile ce
au impus elaborarea proiectului, evidenţiază, argumentează şi analizează elementele noi,
gradul de compatibilitate cu cadrul naţional în domeniu, precum şi efectele prevederilor
asupra fortificării capacităţii de apărare a Republicii Moldova şi asupra activităţii de
întreprinzător.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune crearea de structuri specializate noi şi
nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare de la bugetul de stat.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public manifestat printr-o protecţie adecvată a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, prin utilizarea la maximum a întregii infrastructuri
disponibile, în mod special a reţelelor poştale, pentru reducerea riscului declanşării situaţiilor
excepţionale şi a cazurilor de forţă majoră, iar în cazul producerii acestora – pentru
organizarea lichidării consecinţelor lor şi asigurarea protecţiei populaţiei şi teritoriului
Republicii Moldova.

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. La momentul examinării proiectul
hotărârii de Guvern privind modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru
necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională,
precum şi nota informativă la acesta erau publicate pe site-ul Ministerului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor www.mtic.gov.md şi pe portalul informativ www.particip.gov.md,
ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. 8-12 ale
Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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

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.

9. Alte obiecţii

Pct.63. Controlul legalităţii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în
cadrul utilizării reţelelor poştale ale furnizorilor serviciilor poştale se efectuează de
către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii
Moldova.
Pct.64. În cazul producerii incidentelor de securitate în cadrul sistemelor
informaţionale de evidenţă, administratorul sistemului va întreprinde măsurile
necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, va efectua analiza
acestuia şi va înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea în termen de 24
ore în momentul producerii incidentului de securitate a Centrului Naţional pentru
Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.
Pct.65. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Naţional pentru Protecţia
Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile sunt obligate să ofere suportul
necesar şi să asigure accesul la informaţiile necesare relevante obiectului controlului.

Reglementările propuse de autor pentru pct.63-65 sunt norme care se regăsesc în Legea
nr.133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Considerăm inoportună includerea
în proiectul care reglementează rechiziţionarea şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale
pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare
excepţională, a mai multor prevederi referitoare la protecţia datelor cu caracter personal,
deoarece acestea depăşesc obiectul reglementării proiectului.
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Recomandarea: Având în vedere că prevederile propuse pentru pct.63-65 sunt
consfinţite de art.19, 26 şi 27 din Legea nr.133/2011 privind protecţia datelor cu
caracter personal, propunem excluderea acestora din proiectul regulamentului.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Septembrie 2016

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