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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 Cancelaria de Stat.

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 menţiunilor autorului din nota informativă,
proiectul de act normativ a fost elaborat în scopul instituţionalizării raporturilor dintre
autorităţile publice centrale şi societatea civilă, dezvoltării la nivel naţional a unui mecanism
de promovare a participării organizaţiilor societăţii civile la procesul decizional, precum şi
pentru consolidarea platformei de comunicare cu societatea civilă în procesul de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică.
Din analiza comparativă a conţinutului proiectului şi notei informative, conchidem că scopul
real corespunde celui declarat de autor şi, respectiv, amendamentele propuse vin să
actualizeze Regulamentul Consiliului Naţional pentru Participare, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.11 din 19 ianuarie 2010.
Totodată, factorii de risc ai coruptibilităţii identificaţi şi analizaţi în prezentul Raport pot
obstrucţiona realizarea finalităţilor scontate.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ menţionează
condiţiile ce au impus elaborarea acestuia, locul actului în sistemul de acte normative şi
consecinţele realizării proiectului, ceea ce corespunde parţial cerinţelor prevăzute de art.37 al
Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, având în vedere lipsa materialelor informative şi
analitice, precum şi a specificaţiilor privind principalele prevederi, elementele noi promovate
prin proiect.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

1



În argumentarea proiectului autorul nu face referire la fundamentarea-economico financiară a
acestuia, prezumându-se că realizarea noilor reglementări nu necesită cheltuieli financiare şi
de altă natură.

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

Având în vedere scopul proiectului supus expertizei, prevederile acestuia vor corespunde
interesului public general, prin asigurarea unei activităţi eficiente şi transparente a Consiliului
Naţional pentru Participare. Totuşi, în formula propusă, proiectul riscă să nu îşi atingă scopul
propus, determinând deficienţe organizaţionale, dar şi subminarea intereselor unor membri ai
Consiliului în raport cu alţi membri (la alegerea preşedintelui în ordinea alfabetică).

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 de
act normativ a fost regăsit pe pagina web www.particip.gov.md, conform cerinţelor 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, plasarea proiectului 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
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coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.3, potrivit proiectului –
„la punctul 6, sintagma „30 de membri” se exclude;”

Prin excluderea numărului de membri ai Consiliului Naţional pentru Participare, se creează
riscul unei disfuncţionalităţi instituţionale ale activităţii Consiliului, ceea ce va acorda
prerogativa discreţionară Guvernului de a decide asupra numărului de membri la fiecare
aprobare a componenţei acestuia.
Mai mult, lipsa unei reglementări exprese a numărului membrilor, poate determina
impedimente la organizarea şi stabilirea deliberativităţii şedinţelor Consiliului, precum şi la
aprobarea deciziilor şi aprecierea rezultatelor votării.

Recomandarea: Recomandăm autorului stabilirea expresă, în conţinutul
Regulamentului Consiliului Naţional pentru Participare, a numărului membrilor
Consiliului.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.5, potrivit proiectului –
„la punctul 13, sintagma „doi ani” se substituie cu textul „trei luni, ales prin rotaţie,
respectând ordinea alfabetică” […]”

Potrivit pct.15 din Regulamentul Consiliului Naţional pentru Participare, Consiliul se
întruneşte cel puţin trimestrial. Astfel, în situaţia în care, în interiorul termenului de trei luni al
mandatului preşedintelui Consiliului va avea loc doar o şedinţă, acest interval de timp va
condiţiona rigori exagerate pentru realizarea atribuţiilor care îi vor reveni, în acest sens, fiind
afectată continuitatea şi eficienţa procesului de organizare şi conducere a activităţii
Consiliului.
Totodată, considerăm că procesul propus de selecţie a preşedintelui Consiliului, prin rotaţie,
respectând ordinea alfabetică, poate condiţiona lezarea drepturilor unor membri care, în
virtutea numelui de familie, nu vor putea accede la această funcţie. Circumstanţa dată poate
surveni în cazul în care numărul membrilor Consiliului va fi mai mare de opt, ţinând cont că
mandatul membrului este de doi ani.
Intenţia de excludere a factorilor subiectivi la alegerea preşedintelui este salutabilă, însă, în
speţă, aceasta ar putea cauza subminarea intereselor unor membri ai Consiliului în raport cu
alţi membri.

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea normei analizate sub aspectul
procedurii de alegere a preşedintelui Consiliului Naţional pentru Participare şi stabilirii
termenului mandatului acestuia.

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
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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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Decembrie 2016

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