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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 urmăreşte reglementarea sistemelor mici de
aprovizionare cu apă potabilă, crearea condiţiilor adecvate pentru implementarea măsurilor
pentru prevenirea bolilor condiţionate de apă, asigurarea unui management eficient şi durabil
al resurselor de apă.

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.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi aprobate acte noi în domeniul supravegherii
sanitare de stat a aprovizionării cu apă potabilă, pentru asigurarea unui nivel mai înalt de
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protecţie a sănătăţii avînd în vedere riscurile asupra sănătăţii umane pe care le implică apa
potabilă neconformă normelor sanitare.

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 Ministerului
Sănătăţii, 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 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

Pct.49 din proiectul regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea
calităţii apei potabile: „În situaţia în care calitatea apei este neconformă cerinţelor
prevăzute în anexa nr.1 la Normele sanitare 934/2/2007, în punctele de prelevare
stabilite conform normelor menţionate, producătorul de apă are obligaţia să respecte
procedura menţionată în acest punct”. 

Norma nominalizată este confuză din punct de vedere redacţional. Autorul face trimitere la
anexa nr.1 la Normele sanitare 934/2/2007, însă nu este clar că autorul se referă la
parametrii de calitate ai apei prevăzuţi în Hotărîrea Guvernului nr.934/2007. Pentru a evita
orice neclarităţi la aplicare, considerăm oportună reformularea normei în acest sens. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „În situaţia în care calitatea
apei nu corespunde parametrilor de calitate ai apei potabile prevăzuţi la anexa nr.1 a
Anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.934/2007, producătorul de apă este obligat să
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întreprindă măsuri de remediere a cauzelor care provoacă neconformităţile şi să
asigure respectarea parametrilor respectivi”. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.60 din proiectul regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea
calităţii apei potabile: „Dacă Centrul Naţional de Sănătate Publică, în urma evaluării
documentaţiei depuse, consideră că nu se poate recomanda derogarea, solicită date
suplimentare de la autoritatea teritorială de sănătate publică, respectiv de la
producător/distribuitor. Dacă şi în urma analizei datelor suplimentare solicitate nu sunt
îndeplinite condiţiile pentru recomandarea derogării, Centrul Naţional de Sănătate
Publică informează Ministerul Sănătăţii în acest sens”. 

Autorul nu prevede măsurile ce urmează a fi luate după informarea Ministerului Sănătăţii, din
acest motiv există riscul tergiversării reacţionării prompte în acest sens. Nefiind prescrisă
obligaţia întreprinderii unor acţiuni concrete după informare, Ministerul Sănătăţii va putea
neglija situaţia creată, luînd doar cunoştinţă cu aceasta. Lipsa prevederii exprese a procedurii
post-înştiinţare în proiectul regulamentului lasă la latitudinea Ministerului aplicarea normei la
propria discreţie. Avînd în vedere că Ministerul Sănătăţii este informat cu scopul de a
întreprinde unele măsuri, este oportună specificarea acestora exhaustiv, cumulativ, alternativ
sau exemplificativ pentru a asigura o continuitate procedurală. 

Recomandarea: Completarea normei cu prevederi referitoare la măsurile
corespunzătoare ce urmează a fi întreprinse de Ministerul Sănătăţii după informarea
despre neîndeplinirea condiţiilor pentru recomandarea derogării.

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
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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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

20 Aprilie 2016

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