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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 Sănătăţii.

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 perfecţionării
sistemului de servicii comunitare de sănătate mintală în conformitate cu Pactul european
pentru sănătate mintală şi bunăstare (Bruxelles, 2008), Rezoluţia Parlamentului European
privind sănătatea mintală (2008/2209 (INI)), Planul de Acţiuni European pentru Sănătate
Mintală 2013-2020 (EUR/RC63/11) şi alte standarde internaţionale şi europene în domeniul
ocrotirii sănătăţii mintale. Se propune ca sistemul de servicii comunitare de sănătate mintală
împreună cu serviciile spitaliceşti de sănătate mintală să asigure un proces continuu de
îngrijire în domeniul sănătăţii mintale. Propunerile autorului vin să contribuie la realizarea
obiectivelor „Strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate mintală la nivel de comunitate
şi integrarea acestora în asistenţa medicală primară pentru anii 2013-2016” (aprobată prin
ordinul Ministerului Sănătăţii nr.610/2013).
La modul concret, au fost reglementate unele noţiuni şi concepte fundamentale ca
reabilitarea psihosocială şi recuperarea persoanelor cu tulburări mintale, asistenţa la
domiciliu, managementul de caz în domeniul sănătăţii mintale ş.a. Au fost propuse modificări
pentru modul de organizare şi funcţionare, precum şi modelul serviciilor prestate de centrele
comunitare de sănătate mintală.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică pe deplin necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Au fost
respectate 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 nu
doar condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, dar şi principalele prevederi, evidenţierea
elementelor noi, argumentarea şi gradul de compatibilitate a proiectului cu legislaţia
comunitară şi standardele internaţionale în domeniu.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.55/2012 este prevăzută de Programul
unic al asigurării obligatorii de asistenţă şi se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor
prevăzute anual în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Serviciile de
asistenţă socială vor fi asigurate din contul bugetelor administraţiei publice locale, conform
legislaţiei în vigoare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele persoanelor beneficiari de servicii de sănătate
mintală. Acesta implică un amplu sistem de prestare a serviciilor prin intermediul unei vaste
reţele de prestatori de servicii la diferite nivele de îngrijire, inclusiv de către medicii de familie
la nivelul asistenţei primare, centrele comunitare de sănătate mintală, secţiile acute ale
spitalelor generale din raioane şi spitalele de psihiatrie. Astfel, promovarea proiectului este
conformă interesului public.

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 examinării, proiectul
hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.55/2012 cu
privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a
Standardelor minime de calitate, precum şi nota informativă la acesta erau publicate pe
pagina oficială a Ministerului Sănătăţii: www.ms.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
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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

Pct.7. În anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern:
8) la punctul 142 cuvintele „elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii şi coordonate
cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu Sindicatul „Sănătatea” ” se
exclud.

Propunerea autorului generează riscul creării unui mecanism insuficient de control din partea
statului asupra cerinţelor de calitate şi standardelor în domeniul resurselor umane implicate
în activitatea centrelor comunitare de sănătate mintală.
Recomandăm păstrarea formulei existente la moment în cadrul pct.142 din Anexa nr.2 la
Hotărârea Guvernului nr.55/2012 şi prin urmare excluderea propunerii din proiect.

Recomandarea: Recomandăm excluderea prevederii din proiect.

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

Hotărârea Guvernului nr.55 din 30 ianuarie 2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor
minime de calitate (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 2012, nr.29, art.79) se
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modifică şi se completează după cum urmează:
5) Punctul 6 va avea următorul cuprins:
12) urgenţe în sănătatea mintală – evenimente, observate sau trăite, care au implicat
moartea reală ori ameninţarea cu moartea, vătămarea gravă sau o ameninţare la
integritatea fizică personală sau a celor din jur.”

Atenţionăm asupra unei formulări care poate fi îmbunătăţită. Considerăm că formularea
propusă de autor nu dezvăluie în totalitate aspectele ce ţin de „urgenţe în sănătatea mintală”.
În definiţie nu sunt incluse tulburările cauzate de stresul posttraumatic, depresiile cu tentative
suicidale, psihozele etc. 

Recomandarea: Recomandăm completarea normei.

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

04 Iulie 2016

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