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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 Justiţiei.

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 constă în instituirea cadrului normativ privind modul de organizare şi efectuare a
controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizaţi şi a procedurii de organizare şi
funcţionare a Comisiei de control. Proiectul de act normativ este elaborat întru executarea
prevederilor art.35 alin.(5) al Legii nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii
autorizaţi. 

d. Suficienţa argumentării. În conţinutul notei informative autorul a enunţat argumente
elocvente ce vizează scopul şi condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin implementarea amendamentelor propuse,
întrunind generic exigenţele stabilite 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.

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 interesul public general manifestat prin necesitatea
efectuării controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizaţi. Însă, reieşind din
faptul că proiectul nu conţine suficiente reglementări privind transparenţa activităţii Comisiei
de control, ne referim în special la publicarea raportului de activitate şi a deciziilor Comisiei
de control, privind procedura de constituire a acesteia, precum şi lipsa normelor privind
responsabilităţile şi sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului, există
riscul prejudicierii interesului public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect au fost atestate incompatibilităţi cu standardele internaţionale anticorupţie, şi
anume respectarea transparenţei în procesul decizional a activităţii Comisiei de control.
Potrivit art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, fiecare stat parte ia, conform
principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea de
proceduri sau reglementări care să permită publicului obţinerea informaţiei asupra
organizării, funcţionării activităţii, precum şi asupra deciziilor şi actelor juridice care îi privesc,
publicarea informaţiilor.
Suntem de părere că proiectul trebuie să fie completat cu prevederi care ar asigura
transparenţa decizională din cadrul Comisiei de control.
Astfel, considerăm că urmează a fi publicată informaţia cu privire la raportul de activitate şi
deciziile Comisiei. 

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Justiţiei, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acest proiect.

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

La pct.11 lit.f) din proiect „să întocmească actele de control veridic, reieşind din actele
cu care a făcut cunoştinţă”.

În proiect se utilizează două noţiuni pentru aceeaşi situaţie, şi anume „acte de control” şi

2



„raport de control” (pct.9 lit.b) din proiect). Este necesar de utilizat o singură noţiune, pentru a
nu admite interpretări confuze în procesul de implementare a prevederilor. 

Recomandarea: În vederea excluderii prevederilor contradictorii în proiect, propunem
de a utiliza o singură noţiune în ceea ce priveşte procesele de control ale Comisiei de
control.

La pct.19 „Controlul neplanificat se desfăşară în baza sesizărilor, plîngerilor şi a
informaţiilor care indică în mod rezonabil în privinţa existenţei unei abateri în
activitatea profesională a administratorilor…” şi pct.20 „Controalele neplanificate se
organizează astfel încît periodicitatea lor să nu depăşească o dată pe an”.

Nomele date sunt contradictorii, întrucît, pe de o parte, pct.19 prevede că controlul
neplanificat se va desfăşura în baza sesizărilor, plîngerilor şi a informaţiilor care indică în
privinţa existenţei unei abateri în activitatea profesională a administratorilor autorizaţi, ceea
ce presupune că verificarea se va efectua ori de cîte ori se vor înregistra solicitări în acest
sens, pe cînd pct.20 stipulează că controalele neplanificate se vor organiza, astfel încît
periodicitatea lor să nu depăşească o dată pe an. Prin urmare, este necesar de exclus acest
conflict, întrucît în procesul de implementare va genera confuzii şi interpretări preferenţiale. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude conflictul de norme existent.

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 pct.4 din proiect „Comisia de control se constituie ad-hoc din cel puţin 3 membri
desemnaţi prin ordinul Ministrului Justiţiei: cel puţin 2 colaboratori ai Ministerului
Justiţiei şi 1 administrator autorizat desemnat de Uniunea administratorilor…”. 

Constituirea Comisiei de control a activităţii profesionale a administratorilor autorizaţi ad-hoc
nu este justificată din punct de vedere procedural, întrucît potrivit art.35 alin.(1) al Legii
nr.161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizaţi, Ministerul Justiţiei efectuează
controlul din oficiu al activităţii administratorului o singură dată în primii 5 ani de la eliberarea
autorizaţiei, iar în cazul parvenirii unor sesizări, plângeri sau a informaţiilor cu privire la
încălcarea de către administrator a obligaţiilor sale profesionale dispune efectuarea unor
controale pentru investigarea acestor solicitări. Prin urmare, este necesar de a constitui o
Comisie de control permanentă şi nu ad-hoc, pentru a delega împuternicirile privind
verificarea respectării de către administratori a obligaţiilor sale profesionale. În caz contrar,
există riscul ca Ministerul Justiţiei să-şi instituie, de la caz la caz, Comisii de control în format
diferit, în dependenţă de interes sau scop.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude sintagma „ad-hoc”.

La pct.32 din proiect „În termen de 15 zile lucrătoare din momentul comunicării
raportului privind controlul, administratorul autorizat este în drept să formuleze în
scris obiecţiile sale în adresa Comisiei de control cu anexarea probelor justificative”.
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Lipsesc reglementări privind procedura de examinare de către Comisia de control a
obiecţiilor administratorului autorizat referitoare la raportul privind controlul şi procedura de
informare despre rezultatele Comisiei. Lipsa acestor norme va lăsa la discreţia Comisiei de
control de a decide, la propria discreţie, referitor la modalitatea şi termenii de examinare a
contestaţiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres procedura de
examinare de către Comisia de control a obiecţiilor administratorului autorizat
referitoare la raportul privind controlul şi procedura de informare despre rezultatele
Comisiei.

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

Obiecţie de ordin general.

Ţinem să menţionăm că proiectul nu conţine norme privind plasarea pe pagina web a
Ministerului Justiţiei a informaţiei privind activitatea Comisiei de control, cum ar fi rapoartele
de activitate şi deciziile acesteia. Considerăm că astfel de informaţii sunt de interes general,
întrucît prezintă măsurile întreprinse faţă de administratorii care au admis încălcări. Lipsa
prevederilor în cauză va prejudicia interesul public, prin accesul limitat la informaţie.

Recomandarea: În vederea asigurării accesului publicului la informaţia referitoare la
activitatea Comisiei de control, propunem de completat proiectul cu norme privind
transparenţa proceselor decizionale ale comisiei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.25 din proiect „Lipsa nemotivată a administratorului autorizat de la birou în
perioada controlului, refuzul nejustificat de a prezenta documentele şi accesul la
informaţiile solicitate de membrii Comisiei de control, se califică drept limitare în
exercitarea atribuţiilor de control a Ministerului Justiţiei…”.

Norma dată nu prevede măsurile care urmează a fi întreprinse de către Comisia de control
faţă de administratorul autorizat în cazul limitării exercitării atribuţiilor de control a Ministerului
Justiţiei. Aceste măsuri sunt necesare din punct de vedere procedural, pentru a putea
asigura realizarea controlului activităţii profesionale a administratorilor autorizaţi, condiţie
prevăzută la art.35 al Legii nr.161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizaţi.
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Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea măsurile care urmează a fi
întreprinse de către Comisia de control faţă de administratorul autorizat.

Obiecţie de ordin general la proiect.

Proiectul nu conţine prevederi privind responsabilitatea membrilor Comisiei de control pentru
neexecutarea prevederilor Regulamentului privind modul de efectuare a controlului activităţii
profesionale a administratorilor autorizaţi, cum ar fi neprezentarea raportului de control de
termen de 15 zile lucrătoare administratorului autorizat sau neinformarea administratorului
referitor la obiecţiile expuse faţă de raport şi altele. Lipsa responsabilităţii clare a membrilor
Comisei de control, precum şi a sancţiunilor clare şi proporţionale pentru încălcarea
prevederilor proiectului va prejudicia interesele administratorilor autorizaţi.

Recomandarea: Propunem de completat proiectul cu prevederi privind
responsabilităţile şi sancţiunile aplicate faţă de membrii Comisiei de Control.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 Octombrie 2016

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