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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 Afacerilor Interne.

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 cu scopul de a preveni utilizarea
eronată sau furtul explozivilor de uz civil, precum şi ajustarea evaluării conformităţii cu
aplicarea legislaţiei naţionale întru determinarea originii explozivilor pierduţi sau furaţi.
Totodată, Reglementarea tehnică este elaborată întru completarea cerinţelor stipulate în
proiectul Reglementării tehnice „Cerinţe esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi
condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă” ce transpune prevederile Directivei Comunităţii
europene 2014/28/UE din 26 februarie 2014 privind apropierea legislaţiei statelor membre
referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil (transpusă prin
Reglementarea tehnică).

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi autorul menţionează în nota informativă că realizarea proiectului nu implică cheltuieli
financiare publice, reieşind din conţinutul proiectului Reglementării tehnice, se constată că la
punerea în aplicare a normelor acesta impune măsuri organizatorice necesare la etapa de
implementare, inclusiv pe segmentul de informare şi instruire a agenţilor economici referitor
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la responsabilitatea persoanelor fizice şi juridice din sectorul explozivilor să asigure un sistem
sigur de urmărire a explozivilor să asigure un sistem sigur de urmărire a explozivilor care să
permită identificarea în orice moment a celor care deţin explozivi.
Astfel, implementarea proiectului prenotat presupune cheltuieli financiare suplimentare în
ceea ce priveşte informarea şi instruirea (rechizite, remunerarea responsabililor de instruire
etc). De asemenea, crearea unui soft care va monitoriza procedura de trasabilitate a
explozivilor, (înregistrare, marcare, import, punere pe piaţă, datele despre agenţii economici
etc) presupune cheltuieli financiare.
În sensul dat, autorul urmează să stabilească sursele de acoperire a cheltuielilor pentru
instruire, informare, monitorizare etc.

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de desfăşurare a procesului
de circulaţie a expozivilor, înregistrarea şi monitorizarea acestora pentru eliminarea utilizării
eronate sau a furtului acestora. În acest sens, prevederile proiectului promovează interesele
cetăţenilor prin crearea de noi măsuri în ceea ce priveşte securitatea statului.

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 se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, 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

La capitolul III secţiunea 1 pct.6. „Ministerul Afacerilor Interne va atribui fiecărui loc de
producţie un cod de 3 cifre”.

În varianta propusă autorul a utilizat din eroare cuvîntul „loc” faţă de cuvîntul „lot”. În acest
sens, suntem în prezenţa unei paronimii (fenomen de asemănare a formei unor cuvinte
diferite ca sens) între cuvîntul “loc” prin care se înţelege un teritoriu, regiune, utilizat de autor

2



şi cuvîntul “lot”- grup de produse identice sau asemănătoare fabricate simultan sau succesiv.
Astfel, utilizarea în text a cuvîntului “loc” şi nu “lot” duce la schimbarea înţelesului normei, în
sensul în care prin sintagma “Ministerul Afacerilor Interne va atribui fiecărui loc de producţie”
se subînţelege ca “fiecărei ţări de producţie, sau regiuni de producţie” fapt ce poate fi
interpretat în sens diferit în raport cu situaţia descrisă de către autor.

Recomandarea: Propunem autorului la capitolul III secţiunea1 pct.6, după cuvîntul
„fiecărui” excluderea cuvîntului „loc” şi înlocuirea acestuia cu cuvîntul „lot”.

La capitolul III secţiunea a 2-a pct.11. „După ce a acordat propria sa autorizaţie,
Inspectoratul trimite autorizaţia altor state membre UE utilizînd sistemul electronic
comun” şi la pct.12 „După ce a acordat propria sa autorizaţie, autoritatea competentă
din statul memru UE de origine cere autorizarea din partea autorităţilor competente din
toate statele memre UE de tranzit utilizînd sistemul electronic comun”.

Sintagma „a acordat propria sa autorizaţie”. Autorul face să se piardă şirul logic al enunţului.
Or, nu este clar cum o autoritate sau o persoană fizică, juridică poate acorda propria sa
autorizaţie. În sensul dat, autorul urmează să revină asupra textului normei respective pentru
redarea ei într-o formă logică din punct de vedere al conţinutului şi corectă din punct de
vedere gramatical. 

Recomandarea: Propunem autorului redarea normei de la pct.11 într-o formă logică
din punct de vedere al conţinutului şi corectă din punct de vedere gramatical.
Aceeaşi propunere se referă şi la pct.12 din proiect.

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.15 „În cazul explozibililor în cartuşe şi a explozibililor în vrac, identificarea
unică este constituită dintr-o etichetă adezivă sau o imprimare directă pe fiecare
cartuş sau ambalaj”.

Conjuncţia desjunctivă „sau” utilizată de autor în norma dată, oferă agenţilor economici
dreptul discreţionar de a alege metoda de identificare unică. În sensul respectiv, aceasta se
poate face fie prin aplicarea unei etichete adezive fie prin imprimarea directă pe fiecare
cartuş sau ambalaj.
Considerăm că identificarea doar prin eticheta adezivă nu este o metodă sigură. Or, eticheta
respectivă poate fi uşor înlăturată şi înlocuită cu alta. În varianta respectivă, agenţii
economici, producătorii, importatorii etc, pot aplica în mod abuziv norma respectivă fie din
considerentul că eticheta adezivă este mai ieftină decît procedura de imprimare direct pe
marfă fie din alte considerente ilegale. Cert este că identificarea unică prin aplicarea etichetei
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adezive şi a imprimării directe pe produs constituie un grad mult mai înalt de securitate.
Astfel, pentru securizarea mărfurilor explozive şi pentru atingerea scopului scontat al
proiectului se consideră oportun excluderea sintagmei „sau” şi înlocuirea acesteia cu
sintagma „şi”.

Recomandarea: Propunem autorului la pct.15 în proiect precum şi la pct.16, pct.17,
pct.18, pct.19, pct.20, pct.21, excluderea sintagmei „sau” şi înlocuirea acesteia cu
sintagma „şi”, care ar avea următorul conţinut: „În cazul explozibililor în cartuşe şi a
explozibililor în vrac, identificarea unică este constituită dintr-o etichetă adezivă şi o
imprimare directă pe fiecare cartuş şi ambalaj”.

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

30 Mai 2016

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