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unor hotărîri ale Guvernului (nr.977/2006, nr.808/2014)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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 autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este accelerarea procesului de realizare a angajamentelor care reies din Acordul de
Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În acest sens, autorul intervine cu
2 amendamente laconice a cadrului normativ subsecvent ce vizează restricţionarea
termenului de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte normative iniţiate în
vederea realizării angajamentelor care reies din Acordul de Asociere dintre Republica
Moldova şi Uniunea Europeană şi elaborarea proiectelor de acte normative potrivit
prevederilor Legii nr.235-XVI din 20.07.2006.

d. Suficienţa argumentării. Aprecierea conţinutului notei informative a proiectului prin
prisma exigenţelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.37 al Legii privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
nr.317-XV din 18 iulie 2003, denotă insuficienţa de argumentare a proiectului.
În contextul dat, atenţionăm faptul că iniţierea proiectului vizat trebuie însoţită de argumente
elocvente ce ar reflecta inclusiv nivelul scăzut de receptivitate şi promptitudine a experţilor
anticorupţie în special şi a Centrului Naţional Anticorupţie per general, tergiversarea
intenţionată a procesului legislativ şi prelungirea tendenţioasă şi frecventă a termenului de
expertizare a iniţiativelor legislative remise în adresa autorităţii.
În contextul dat, ţinînd cont de riscurile aferente delimitate în conţinutului Capitolului II al
prezentului raport de expertiză anticorupţie şi imposibilitatea exprimării opiniei instituţionale la
etapa avizării şi consultării publice a proiectului, Centrul Naţional Anticorupţie consideră
inoportune prevederile proiectului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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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 autorilor proiectelor actelor normative, care în
temeiul amendamentului propus, vor solicita urgentarea expertizării proiectelor de acte
normative. Totodată, în contextul riscurilor delimitate în conţinutului Capitolului II al
prezentului raport de expertiză anticorupţie şi potenţialul impact negativ, amendamentul
propus riscă să prejudicieze interesul 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 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

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
coruptibilitate.

2



4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.1 al proiectului: „punctul 10 din Regulamentul cu privire la organizarea procesului
de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.977 din 23 august 2006 privind expertiza
anticorupţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1020) cu
modificările şi completările ulterioare se completează la final cu următoarea
propoziţie:
Cu excepţia proiectelor de acte normative elaborate în vederea realizării
angajamentelor care reies din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, care vor fi expertizate în
termenul stabilit de pct.9 al prezentului Regulament.”

Amendamentele citate supra restricţionează termenul de efectuare a expertizei anticorupţie a
proiectelor de acte legislative propuse în vederea realizării angajamentelor care reies din
Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, ratificat prin Legea
nr.112 din 02.07.2014.
În contextul amendamentelor propuse, prim-plan accentuăm faptul că reglementarea modului
de organizare a procesului de efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte
legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, constituie o garanţie a prevenirii
corupţiei şi un instrument aplicat de Centrul Naţional Anticorupţie în vederea exercitării
atribuţiilor legale conform prevederilor corespunzătoare statuate de art.5,7 al Legii cu privire
la prevenirea şi combaterea corupţie nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 şi art.4-6 al Legii cu privire
la Centrul Naţional Anticorupţie nr.1104-XV din 06 iunie 2002.
Eficienţa, eficacitatea şi viabilitatea procesului de expertiză anticorupţie, demonstrată pe
parcursul aplicării instrumentului dat, se datorează inclusiv redacţiei în vigoare a
Regulamentului cu privire la organizarea procesului de efectuare a expertizei anticorupţie a
proiectelor de acte legislative şi normative.
Reglementările date, asigură conjunctura normativă necesară în vederea desfăşurării
adecvate a procesului de expertiză anticorupţie şi în conformitate cu prevederile standardelor
internaţionale în domeniu, asigurînd condiţii corespunzătoare în vederea examinării
minuţioase a numeroaselor iniţiative legislative parvenite.
Subsidiar, menţionăm faptul că deşi în perioada 1 ianuarie 2016 -24 martie 2016 au fost
supuse expertizei anticorupţie 185 de proiecte de acte normative (circa 2000 pagini de
proiect), fiind în marea majoritate înaintate în contextul realizării angajamentelor asumate în
cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Centrul
Naţional Anticorupţie a reacţionat prompt la iniţiativele legislative parvenite, asigurînd o
examinare minuţioasă şi minimalizarea numărului de cazuri de prelungire a termenului 10 zile
de examinare a proiectelor propuse, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Guvernului.
În condiţiile celor sus-menţionate, accentuăm faptul că stabilirea termenului de 10 zile,
coroborat cu insuficienţa reglementărilor vis-a-vis de natura proiectelor examinarea cărora se
raportează la acest termen, va distorsiona procesul de expertiză anticorupţie. Expertiza
anticorupţie a proiectelor de acte normative complexe necesită implicarea unor resurse
umane mai mari (aplicarea instrumentelor de analiză operaţională cu antrenarea specialiştilor
din domenii diferite şi consultarea diferitor surse de informaţii), cît şi o perioadă de timp
corespunzătoare, fapt care sporeşte numărul factorilor de corupţie delimitaţi, exclude
numeroase riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate şi atribuie un plus de valoare
normelor propuse Guvernului pentru aprobare.
Totodată, datorită presiunii termenului restrîns, există riscul examinării necorespunzătoare a
amendamentelor propuse şi aprobării/adoptării unor norme defectuoase, fapt care deşi va
contribui la îndeplinirea formală a angajamentelor asumate potrivit Acordului de Asociere, nu
va asigura sincronizarea mecanismelor reglementate, adoptarea unor politici irealizabile sau
care nu corespund necesităţilor societăţii.
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Totodată, accentuăm faptul că riscurile aferente aprobării amendamentelor propuse de către
autor se amplifică în contextul aplicării normelor de tehnică legislativă statuate de cadrul
normativ naţional pertinent, potrivit cărora neprezentarea avizului la iniţiativa legislativă
propusă pentru examinare, prezumă lipsa de obiecţii şi propuneri a subiectului interpelat
(conform art.39 alin.(2) al Legii 317-XV din 18 iulie 2003 Lege privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale: „Dacă în termenul
stabilit la alin.(1) nu s-a obţinut răspunsul autorităţii sau a instituţiei interesate şi nu a fost
solicitată prelungirea termenului de avizare, proiectul de act normativ se consideră avizat fără
obiecţii şi propuneri”).

Recomandarea: Se recomandă autorul revizuirea amendamentului propus şi
excluderea acestuia din conţinutul proiectului înaintat.

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

25 Martie 2016

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