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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 este elaborat în vederea racordării legislaţiei
naţionale în domeniul siguranţei rutiere la cerinţele spaţiului comunitar stabilite prin
directivele europene (Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
decembrie 2006 privind permisele de conducere), precum şi realizării măsurilor stabilite în
Planul de acţiuni privind Acordul de asociere RM-UE, art.114 (a).
Prin proiect se propune completarea normelor de procedură care reglementează modul de
efectuare a examinării medicale pentru conducătorii de vehicule şi solicitanţilor de permise
de conducere, cu dizabilităţi.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor justifică necesitatea
promovării proiectului. Însă atenţionăm că în textul propus de autor au fost depistate multiple
construcţii normative (subpct.2), 4), 5) pct.2 etc. din proiectul hotărîrii) care pot favoriza acte
de corupţie la aplicare. Mai detaliat asupra obiecţiilor ne vom expune în cadrul evaluării în
fond, cu înaintarea recomandărilor de rigoare în vederea evitării apariţiei manifestărilor de
corupţie în momentul aplicării. 

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

La aplicare prevederile proiectului pot fi susceptibile de promovarea unor interese de grup.
Atenţionăm că indicarea în proiectul hotărîrii de Guvern a „Consiliului Naţional pentru
examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea
permisului de conducere” (pct.2, subpct.8 potrivit proiectului) ca fiind organul ierarhic superior
responsabil de soluţionarea dezacordurilor din concluziile medicale emise de Comisiile
raionale pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule, fără a exista un act
legislativ care instituie şi reglementează activitatea acestui Consiliu Naţional, va influenţa
transparenţa întregului proces de examinare medicală a conducătorilor auto şi sporeşte riscul
promovării unor interese private. Totodată, multiplele expuneri generale cu referire la modul
de efectuare a examinării medicale în cazul conducătorilor auto şi potenţialilor conducători,
persoane cu dizabilităţi (pct.2, subpct.2), 4), 5) etc. din proiect) vor permite stabilirea arbitrară
a unor competenţe sau proceduri de examinare, ceea ce afectează direct imparţialitatea şi
autonomia decizională a instituţiilor medicale menţionate şi contravine interesului public
general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat este plasat 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

Cu titlu general asupra proiectului – utilizarea noţiunii de „organ medical de
specialitate”. 

Menţionăm că utilizarea termenului de „organ medical de specialitate” este unul neconsacrat
în legislaţia naţională de specialitate. Astfel, atenţionăm că Hotărîrea de Guvern nr.12/2009
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propusă spre modificare şi completare, operează cu termenul de „autoritatea medicală
competentă” (pct.3 din Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi
a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere) şi nicidecum „organ medical de
specialitate” ca în cazul proiectului prenotat.
Constatăm că autorul a evitat să racordeze normele europene la legislaţia naţională, optînd
pentru o transpunere în mare parte a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, inclusiv şi sub aspectul
terminologiei utilizate, fără a ţine cont că cadrul naţional operează cu noţiunea de „autoritatea
medicală competentă”. Prin urmare, atenţionăm că directivele europene stabilesc prevederi
generale, iar fiecare stat ia măsurile necesare de armonizarea cadrului legal naţional,
conform principiilor fundamentale interne cu acqius-ul comunitar.

Recomandarea: Considerăm oportun de a substitui sintagma „organ medical de
specialitate” cu sintagma „autoritatea medicală competentă” în tot textul propus (pct.2
subpct.2, pct.4, pct.5 potrivit proiectului). În caz contrar, se poate deduce că autorul s-
a referit la două instituţii medicale diferite, ceea ce este contrar scopului propus.

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 pct.2 subpct.2) potrivit proiectului – „În cazul conducătorilor de vehicul din Grupa
1, permisul poate fi acordat în „condiţii excepţionale” atunci când standardele de
câmp vizual şi de acuitate vizuală nu pot fi respectate; în aceste cazuri, conducătorul
de vehicul trebuie să se supună unui examen medical efectuat de un organ medical de
specialitate pentru a demonstra că funcţia vizuală nu este afectată şi în alte moduri
(inclusiv sensibilitatea la lumină puternică şi contrast şi vederea în condiţii de
luminozitate redusă). Conducătorul de vehicul sau solicitantul trebuie să se supună şi
unei probe practice pozitive”. 

În contextul normei sus-citate autorul face trimitere la careva „condiţii excepţionale” în care
conducătorul auto sau solicitantul unui permis de conducere ce nu întruneşte criteriile
stabilite pentru „standardele de cîmp vizual şi de acuitate vizuală”, poate totuşi să primească
concluzii medicale permisive pentru eliberarea actului de conducere. Însă trebuie de
remarcat faptul că aceste „condiţii excepţionale” nu sunt identificate expres în normă, fiind
stipulat doar unele prevederi de ordin general că „trebuie să se supună unui examen medical
efectuat de un organ medical de specialitate” şi „trebuie să se supună şi unei probe practice
pozitive”. O asemenea abordare este inoportună în cazul unei reglementări de procedură,
întrucît se vor crea condiţii pentru manifestări de corupţie între persoanele care nu întrunesc
standardele de cîmp vizual şi de acuitate vizuală şi organul medical de specialitate, în
vederea obţinerii unor concluzii medicale pozitive.
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Recomandarea: Optăm pentru o reglementare detaliată cu stabilirea unor norme
procedurale, din care se va putea distinge exact limitele „condiţiilor excepţionale” în
care trebuie să se încadreze persoanele cu afecţiuni oculare în cadrul examinării
medicale a conducătorilor. În caz contrar, doar simpla stipulare a unor „condiţii
excepţionale”, va stimula stabilirea lor individuală pentru fiecare caz în parte, ceea ce
se prezintă ca un factor de corupţie.

La pct.2 subpct.2) potrivit proiectului – grupa 1 lit.c) „După apariţia recentă a diplopiei
sau după pierderea vederii la un ochi, trebuie să existe o perioadă de adaptare (şase
luni) pe durata căreia se interzice condusul vehiculelor. După această perioadă,
persoana se consideră aptă pentru conducerea vehiculului conform avizului favorabil
din partea specialiştilor oftalmologi şi a experţilor auto”.

La pct.2 subpct.2) potrivit proiectului – grupa 2 lit.c) „După o pierdere importantă a
vederii la un ochi, trebuie să existe o perioadă de adaptare (şase luni) pe durata căreia
se interzice condusul vehiculelor. După această perioadă, condusul se permite numai
în urma unui aviz favorabil din partea specialiştilor oftalmologi şi a experţilor auto”.

Utilizarea sintagmei „condusul se permite numai în urma unui aviz favorabil din partea
specialiştilor oftalmologi şi a experţilor auto” acordă drepturi excesive autorităţilor medicale
competente, mai exact Comisiilor raionale pentru examinarea medicală a conducătorilor de
autovehicule. Astfel, în proiect se operează cu termenul de „specialişti oftalmologi”, fără a fi
expres stabilit că specialiştii oftalmologi vor fi din cadrul Comisiilor de examinare medicală a
conducătorilor auto sau din cadrul unei instituţii medicale ordinare. La fel, nu este prevăzut
concluziile căror „experţii auto” vor fi considerate valide şi cine exact le eliberează, întrucît
termenul dat este unul de ordin general. Deşi nu negăm necesitatea existenţei unui termen
de reabilitare şi stabilizare a sănătăţii, totuşi, evitarea indicării exacte a subiecţilor
responsabili de eliberarea concluziilor medicale finale va crea condiţii oportune de a stabili
procedura obţinerii „avizelor favorabile” în mod subiectiv, pentru fiecare caz în parte, fără o
uniformizare legală sub aspect procedural.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea amendamentelor prin prisma celor
sus-menţionate, în sensul reglementării unei proceduri transparente de eliberare a
avizelor medicale permisive pentru cazurile enunţate, cu stabilirea exactă a subiecţilor
responsabili de examinare şi eliberare.

La pct.5) potrivit proiectului – grupa 1 lit.c) „solicitantul care a avut o primă criză de
epilepsie neprovocată poate fi declarat apt pentru condus după o perioadă de şase
luni în care nu au mai avut loc crize şi dacă s-a efectuat o evaluare medicală
corespunzătoare”.

La pct.5) potrivit proiectului – grupa 2 lit.c) „Solicitantul care a avut o primă criză de
epilepsie neprovocată poate fi declarat apt pentru condus după o perioadă de cinci ani
în care nu au mai avut loc crize şi în care nu s-a administrat tratament medicamentos,
dacă s-a efectuat un examen neurologic corespunzător”.

Considerăm expunerile date ca fiind generale şi ambigu, din care poate fi dedusă doar
procedura evaluării medicale în cazul depistării epilepsiei la conducătorii auto sau potenţialii
conducători (pentru grupul 2 – procedura „examenului neurologic corespunzător”). Astfel, nu
este stipulat expres caracteristicile evaluării şi a examenului, mai exact, dacă acestea sunt
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efectuate de către autoritatea medicală competentă (Comisia pentru examinarea medicală a
conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere) sau de
către instituţiile medicale la evidenţa cărora se află solicitanţii permiselor de conducere.
Menţionăm că prevederile sus-citate comportă un caracter general, fiind preluate din
directivele europene (Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
decembrie 2006 privind permisele de conducere), fără o reglementare sub aspect procedural
a „evaluării medicale” („examenului neurologic”) şi fără o racordare la sistemul medical
naţional existent.
Domeniul de reglementare propus prin proiect este unul prioritar pentru societate, întrucît
conţine norme de protecţie a drepturilor şi a demnităţii umane, precum şi a securităţii rutiere.
Prin urmare, prevederile elaborate trebuie concretizate şi redate astfel, încît să evite orice
interpretare subiectivă sau contrar scopului declarat de autor.

Recomandarea: Recomandăm de a revedea normele sus-enumerate prin prisma
analizei efectuate şi de a le completa cu prevederi care să stabilească expres cine
efectuiază examenele şi evaluările medicale menţionate, precum şi aspectele de
procedură în desfăşurarea acestora.

La pct.5) potrivit proiectului – grupa 1 lit.c) „Autorităţile de specialitate pot permite
conducătorilor de vehicul cu pronostic bun recunoscut să conducă înaintea încheierii
acestei perioade”.

La pct.5) potrivit proiectului – grupa 2 lit.c) şi lit.e) „Autorităţile de specialitate pot
permite conducătorilor de vehicul cu pronostic bun recunoscut să conducă înaintea
încheierii acestei perioade”.

Unele derogări legislative comportă un caracter coruptibil prin faptul că acordă oportunităţi de
evitare a aplicării unei proceduri sau a unui standard stabilit legal. Astfel, normele sus-
enunţate vor permite „autorităţilor de specialitate” să elibereze solicitanţilor care au suferit
crize epileptice, permise de conducere chiar şi pînă la expirarea termenului legal stabilit
pentru asemenea cazuri (6 luni, 5 ani, 10 ani). Riscul unei asemenea derogări creşte, în
special, în cazul conducătorii de vehicule din grupa 2 (care pot fi inclusiv, şoferi de transport
auto sau troleibuze) şi pentru care deţinerea unui permis de conducere valabil este un mijloc
de cîştig financiar. Drept urmare, derogările propuse de autor vor spori oportunitatea de
obţinere a permiselor de conducere şi pînă la expirarea termenilor stabiliţi (prin coruperea
angajaţilor „autorităţilor de specialitate”) de către persoanele diagnosticate cu epilepsie.
Respectarea cerinţelor stabilite pentru cazurile de epilepsie va minimaliza riscurile apariţiei
crizelor ulterioare, ce pot avea loc inclusiv, în timpul conducerii mijloacelor de transport.

Recomandarea: În scopul garantării securităţii rutiere, precum şi minimalizării
manifestărilor de corupţie recomandăm autorului de a exclude prevederile sus-
indicate.
Ca alternativă, dacă se insistă pe oportunitatea derogărilor, optăm pentru o
reglementare detaliată, cu prevederea exactă a condiţiilor în care pot fi aplicate
derogările propuse.

La pct.10 potrivit proiectului - „Pentru soluţionarea cazurilor de dezacord cu deciziile
Comisiilor raionale pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi în cazurile dificile,
inclusiv cînd este necesară luarea deciziei privind restricţionarea conducerii
vehiculului, inclusiv stabilirea măsurilor de adaptare tehnică a vehiculului, concluzia
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medicală finală se va emite de către Consiliul naţional pentru examinarea medicală a
conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de
conducere”.

Cu referire la „Consiliul naţional pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi
a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere” menţionăm că hotărîrile de Guvern
sunt emise întru executarea legilor, iar la moment instituirea Consiliului sus-citat nu este
prevăzută în nici un act normativ de nivel superior. Mai mult ca atît, proiectul este lacunar, în
ceea ce priveşte stabilirea unei proceduri clare de contestare, cu indicarea expresă a
termenului de depunere a contestării, termenul de examinare etc. Riscul de corupţie în cazul
dat, se va manifesta prin stabilirea concluziilor finale în mod subiectiv, fără o reglementare a
structurii şi competenţei Consiliului respectiv şi fără a fi prevăzut detaliat o procedură de
soluţionare a divergenţilor apărute pe marginea concluziilor medicale eliberate.
În final, deşi considerăm absolut necesară reglementarea unui mecanism de contestare a
concluziilor medicale stipulate, aceste aspecte trebuie stabilite de un act legislativ şi nu prin
normele proiectului prenotat.

Recomandarea: Reieşind din cadrul legal în vigoare, considerăm inoportun o
asemenea expunere în proiectul prenotat şi recomandăm autorului reglementarea
printr-un actul legislativ de nivel superior a aspectelor ce ţin de modul de funcţionare,
organizare şi competenţa Consiliului (în speţă, propunem completarea Legii
nr.131-XVI/2007 privind siguranţa traficului rutier).

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

La pct.10 potrivit proiectului - „Pentru soluţionarea cazurilor de dezacord cu deciziile
Comisiilor raionale pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a
candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi în cazurile dificile,
inclusiv cînd este necesară luarea deciziei privind restricţionarea conducerii
vehiculului, inclusiv stabilirea măsurilor de adaptare tehnică a vehiculului, concluzia
medicală finală se va emite de către Consiliul naţional pentru examinarea medicală a
conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de
conducere”.

Considerăm că proiectul nu acordă o reglementare suficientă şi detaliată a procedurii de
contestare a concluziilor medicale eliberate de către autorităţile medicale competente.
Afirmaţia în cauză se datorează faptului că normele propuse nu conţin prevederi care
stabilesc expres modul de contestare şi termenii legali pentru procedura dată. De asemenea,
lipsa unei asemenea structuri ca „Consiliul naţional pentru examinarea medicală a
conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere” instituit
prin acte normative, afectează transparenţa întregului sistem de examinare medicală a
conducătorilor auto şi a solicitanţilor de permise de conducere şi poate spori multiple
manifestări de corupţie la aplicare.
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Recomandarea: Reieşind din cadrul legal în vigoare, considerăm inoportun o
asemenea expunere în proiectul prenotat şi recomandăm autorului reglementarea
printr-un actul legislativ de nivel superior a aspectelor ce ţin de modul de funcţionare,
organizare şi competenţa Consiliului (în speţă, propunem completarea Legii
nr.131-XVI/2007 privind siguranţa traficului rutier).

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 Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 Noiembrie 2015

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