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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Procuratura Generală,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în crearea unui cadru juridic
pentru investigarea şi tragerea la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale pentru
deciziile ilegale luate în executarea obligaţiilor care intră în atribuţiile acestora potrivit
legislaţiei.

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. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative,
nr.780-XV din 27.12.2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele statului în raport cu activitatea membrilor
organelor colegiale. Odată cu implementarea acestuia, vor fi stabilite reguli clare de
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desfăşurare a procesului de apreciere a contribuţiei personale a membrilor organelor
colegiale la adoptarea unei decizii ilegale, respectiv va face posibilă tragerea la răspundere a
acestora pentru încălcările admise. Astfel, promovarea proiectului nu este în detrimentul
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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a Procuraturii
Generale, 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. Astfel, proiectul nu întruneşte
cerinţele menţionate supra.

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

La art.4 alin.(1) din proiect. Procesul verbal al şedinţei se semnează obligatoriu de
către preşedinte, membrii organului colegial şi de secretarul şedinţei.

În textul proiectului la alin.(3) art.4 se prevede: „În cazul în care preşedintele organului
colegial, membrii sau secretarul organului colegial nu au fost prezenţi la şedinţă, procesul-
verbal al şedinţei se semnează de către persoana care a prezidat şedinţa şi de către membrii
supleanţi sau secretarul supleant, după caz, care au participat la şedinţă”.
În situaţia dată, fiind vorba de o concurenţă simplă dintre două norme ce sunt prevăzute la
acelaşi articol, constatăm că normele numite supra sunt contradictorii şi creează o
incertitudine în ceea ce priveşte procedura lor la aplicare. Or, norma permisivă de la alin.(3)
reduce imperativitatea sintagmei „obligatoriu” din norma de la alin.(1) art.4.
Astfel, pentru eliminarea contradicţiei şi redarea normei într-o formă coerentă şi logic din
punct de vedere juridic este oportună reformularea art.4 prin excluderea sintagmei
„obligatoriu” de la alin.(1) şi completarea alin.(1) cu textul normei de la alin.(3).

Recomandarea: Propunem autorului reformularea art.4 şi sintagmei „obligatoriu” de la

2



alin.(1) şi completarea alin.(1) cu textul normei de la alin.(3). În consecinţă, norma ar
avea următorul conţinut: alin.(1) „Procesul-verbal al şedinţei se semnează de către
preşedinte, membrii organului colegial şi de secretarul şedinţei.
În cazul în care preşedintele organului colegial, membrii sau secretarul organului
colegial nu au fost prezenţi la şedinţă, procesul-verbal al şedinţei se semnează de
către persoana care a prezidat şedinţa şi de către membrii supleanţi sau secretarul
supleant, după caz, care au participat la şedinţă”.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La art.8 Răspunderea membrilor organului colegial în cazul neprezentării la şedinţele
organului colegial. Alin.(2) "Cazurile în care se consideră că absenţa este motivată se
vor stabili prin acte normative şi statutare ce reglementează activitatea organului
colegial".

În varianta propusă, nefiind stipulate în mod expres cazurile în care se consideră că absenţa
de la şedinţe este motivată, autorul face menţiune la unele norme care urmează a fi adoptate
ulterior. Astfel, instituirea actelor normative şi statutare cu privire la activitatea organului
colegial şi cazurile în care absenţele se consideră motivate după promovarea proiectului
prezintă pericolul de a nu corespunde în totalitate normelor promovate în proiect.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea alin.(2) art.8 şi descrierea cazurilor
în care absenţa se consideră motivată.

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.
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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

14 Iunie 2016

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