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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 Educaţiei.

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 excluderea componenţei nominale
a Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic din cuprinsul
Hotărîrii Guvernului nr.1019/2014 şi instituirea aprobării componenţei prin ordinul Ministrului
Economiei. Totodată, se exclude funcţia vicepreşedintelui din componenţa Consiliului şi se
exclude obligaţia de a convoca şedinţele Consiliului de cel puţin patru ori pe an. 

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
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Proiectul modifică modul de stabilire a componenţei nominale a Consiliului coordonator
naţional în domeniul învăţămîntului. Respectiv, interesul public general nu va fi prejudiciat.

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
Educaţiei, 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

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.3 din proiect de completare a pct.16 din Regulamentul Consiliului coordonator
naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic (Anexa la Hotărîrea Guvernului
nr.1019/2014): „după cuvîntul „convoacă” se exclude sintagma „cel puţin de patru ori
pe an sau ori”, după cuvîntul „necesar” se exclude sintagma „mai frecvent,”, cuvîntul
„vicepreşedintelui” se substituie cu cuvintele „secretarului prin coordonare cu
preşedintele”. 

Excluderea prevederii exprese a convocării şedinţelor cel puţin de patru ori pe an acordă

2



discreţii excesive Consiliului de a convoca şedinţele mai rar sau chiar de o singură dată pe
an. Acest fapt este inoportun, deoarece Consiliul are o serie de atribuţii şi competenţe care
pentru a fi realizate calitativ şi prompt necesită întrunirea Consiliului periodic şi sistematic
pentru abordarea subiectelor de importanţă majoră (spre exemplu: monitorizarea reformelor
din domeniul învăţămîntului profesional tehnic). Astfel, există riscul ca autorul să opereze
respectivele ajustări la pct.16 pentru a micşora numărul şedinţelor desfăşurate anual. 

Recomandarea: Expunerea pct.16 în următoarea redacţie: „Şedinţele Consiliului se
convoacă de cîte ori este necesar, dar nu mai puţin de trei ori pe an, la propunerea
preşedintelui sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului…”. 

Pct.3 din proiect de completare cu un nou pct.6/1: „Componenţa nominală a
Consiliului coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic se
aprobă prin ordinul Ministrului Economiei, în temeiul recomandărilor autorităţilor şi
instituţiilor prevăzute în Regulament”. 

Autorul propune aprobarea componenţei nominale a Consiliului prin ordinul Ministrului
Economiei, fapt care denotă aprobarea componenţei la propria discreţie. Luînd în
considerare faptul că Consiliul se instituie pe lîngă Guvern, precum şi în vederea excluderii
oricăror riscuri includerea unor membri relevanţi sau irelevanţi în componenţa Consiliului este
oportună aprobarea acesteia de către Guvern. 

Recomandarea: Excluderea pct.6/1 din textul proiectului. În cazul în care autorul
consimte necesitatea promovării normei în redacţia propusă este oportună aducerea
de argumente concludente, or nota informativă nu face nicio referire la acest aspect. 

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
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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 superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Iunie 2016

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