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23.12.1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Găgăuz-

Yeri)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Adunarea Populară a UTA Gagauzia, autor nemijlocit -
Adunarea Populară a Găgăuziei , 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. Proiectul este elaborat în scopul ajustării prevederilor
legislative ale Republicii Moldova referitoare la statutul special al UTA Găgăuzia conform
normele constituţionale pentru asigurarea în cadrul acestor norme a funcţionalităţi unităţii
teritoriale autonome Găgăuzia.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la
aprofundarea relaţiilor dintre autorităţile UTA Găgăuzia şi autorităţile centrale, asigurînd un
grad înalt de credibilitate. În sensul respectiv, autorul nu argumentează necesitatea
promovării proiectului prin prisma modificărilor şi completărilor propuse la art.27 din Legea
nr.344-XIII din 23.12.1994 aspect analizat la compartimentul evaluarea în fond a proiectului.
Astfel, considerăm că argumentele aduse de autor în nota informativă sunt insuficiente.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele unităţii teritoriale administrative Găgăuzia şi
contravin intereselor Statului Republica Moldova.

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 Parlamentului
Republicii Moldova, 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.

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.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La alin.(1) cu indice 1. “Proiectele de legi pentru modificarea şi/sau completarea
prezentei legi pot fi adoptate de Parlament numai după avizarea lor pozitivă de către
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. Avizul se adoptă prin hotărîrea Adunării Populare
cu votul majorităţii deputaţilor aleşi”.

Conform art.72 alin.(3) lit.f) din Constituţia Republicii Moldova, prin lege organică se
reglementează organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general
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privind autonomia locală.
La art.73 este prevăzut: “Dreptul de iniţiativă legislativă aparţine deputaţilor în Parlament,
Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului, Adunării Populare a unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia.
În baza celor enunţate supra, sintagma “pot fi adoptate de Parlament numai după avizarea
lor pozitivă de către Adunarea Populară UTA Găgăuzia” de la alin.(1) cu indice 1, generează
condiţii excesive şi acordă Adunării Populare a UTA Găgăuzia dreptul discreţionar de a aviza
sau nu anumite proiecte de legi cu referire la statutul special al Găgăuziei.
În acest sens, situaţia dată crează un precedent periculos. Or, promovarea normei date ar
crea un impediment Parlamentului Republicii Moldova de a adopta ulterior orice proiect de
lege pentru modificarea sau completarea Legii nr.344-XIII din 23.12.1994 privind statutul
special al Găgăuziei (Gagauz Yeri).

Recomandarea: În consecinţa celor enunţate supra, promovarea normei date este
inoportună.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Iulie 2016

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