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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 - Cancelaria de Stat,
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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este ajustarea prevederilor Legii nr.64 din 30 mai 1990 cu privire la Guvern la
prevederile Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.
Modificările propuse vizează inclusiv revizuirea împuternicirilor Guvernului în domeniul
muncii şi politicii de personal în serviciul public (art.14), revizuirea şi concretizarea subiectului
cu drept de numire/modificare/suspendare şi încetare a raporturilor de serviciu cu secretarii
de stat, conducătorii şi adjuncţii conducătorilor Cancelariei de Stat; asigurarea interimatului
de către viceministru/adjunct (art.20), etc. Totodată, autorul intervine cu unele amendamente
consecvente la prevederile Legii 98/2012, ce vizează atît aspecte redacţionale, cît şi aspecte
conceptuale (reglementarea prerogativei ministrului de a prezenta Guvernului spre
examinare propuneri cu privire la structura şi efectivul-limită a autorităţilor administrative din
subordinea ministerului (art.11 alin.(1)); atribuirea angajaţilor subdiviziunilor interne
autonome obligatorii a statutului de funcţionar public; etc.).

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

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
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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 autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.II pct.9 al proiectului: „Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică
centrală de specialitate (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2012, nr.160-164,
art.537), se modifică şi se completează după cum urmează:
9. Articolul 30: alineatul (9) va avea următorul cuprins: (9) Guvernul poate stabili
obligativitatea instituirii în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei
autorităţi administrative centrale a unor subdiviziuni interne autonome (subdiviziunea
analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, subdiviziunea integrare
europeană,[...])”.

Norma propusă stabileşte, inter alia, activitatea indispensabilă a subdiviziunilor „integrare
europeană” în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative
centrale.
Deşi practica reglementării activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale de către
Guvern şi structurării autorităţilor administraţiei publice centrale nu este uniformă, analiza
acesteia denotă preponderenţa instituirii unor subdiviziuni structurale specializate a căror
denumire şi activitate nemijlocită combină atît aspectul cooperării externe/internaţionale, cît şi
segmentul integrării europene. Asemenea structuri sunt constituite în autorităţi precum
Ministerul Justiţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Educaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Industriei
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Alimentare, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, etc.
În contextul dat, ţinînd cont de necesitatea asigurării fiabilităţii ambelor procese în condiţii de
economicitate maximă, cît şi întru excluderea riscului de segmentare excesivă a domeniului
în speţă (structurarea a 2/mai multe subdiviziuni în cadrul unei autorităţi) şi creşterea
numărului de personal per sistem, considerăm oportună revizuirea termenului propus de
autor la Articolul II pct.9 al proiectului (art. 30 alin.(9) din Legea nr.98 din 4 mai 2012). 

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea termenului „subdiviziunea
integrare europeană” cu termenul „subdiviziunea cooperare externă/internaţională şi
integrare europeană”.

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

Art.II al proiectului: „Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală
de specialitate (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2012, nr.160-164, art.537), se
modifică şi se completează după cum urmează:
4.Articolul 14, la alineatul (5) se exclude cuvîntul „exclusiv”;”.

Prevederile art.14 alin.(5) al Legii nr.98/2012 definesc „inspectoratul de stat” în calitate de
structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se
constituie exclusiv pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat în
subdomenii sau în sfere din domeniile de activitate a ministerului. Astfel, cadrul normativ în
vigoare restricţionează limita competenţei funcţionale exercitate de către inspectoratul de stat
(autoritate administrativă în subordinea ministerului), atribuind acestuia funcţii exclusive de
supraveghere şi control. Prin urmare, eliminarea din context a cuvîntului „exclusiv”, poate
constitui premise pentru cumularea competenţelor (de elaborare, control şi sancţionare) de
către entitatea vizată, exercitarea unor atribuţii excesive de către aceasta şi riscuri de
corupţie aferente proceselor în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi excluderea din proiect a
amendamentului propus.

Art.II pct.5 al proiectului: „Legea nr.98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică
centrală de specialitate (Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2012, nr.160-164,
art.537), se modifică şi se completează după cum urmează:
5. Articolul 15: […] g/1) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare
ale autorităţii administrative în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii
şi efectivului-limită stabilite de Guvern;”.

Redacţia propusă nu evidenţiază criterii/circumstanţe de iniţiere a procedurii de modificare a
statului de personal/schemei de încadrare a autorităţii publice. Circumstanţa în cauză,
instituie premise pentru interpretarea arbitrară a normei şi aplicarea discreţionară a acesteia
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de către subiecţii destinatari şi riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea criteriilor/circumstanţelor de
iniţiere a proceselor sus-menţionate. În acest sens, o soluţie alternativă este
completarea normei, după cuvintele „sau modifică” cu sintagma „în legătură cu
modificarea structurii, efectivului-limită/mărimii salariului lunar/de funcţie/tarifar”.

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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Februarie 2016

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