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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 Afacerilor Interne.

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. Scopul proiectului rezidă în excluderea distribuirii
exprese a efectivului-limită al Inspectoratului General al Poliţiei pe unităţi structurale. Astfel,
autorul propune ca cele 9231 de unităţi ale Inspectoratului să fie distribuite pe subdiviziuni
specializate printr-o procedură simplistă (act departamental), pentru a evita elaborarea unor
acte normative de modificare a Hotărîrii de Guvern nr.986/2012 cu privire la structura şi
efectivul-limită ale Inspectoratului General al Poliţiei, ori de cîte ori, se va iniţia modificarea
statelor de personal.

d. Suficienţa argumentării. Deşi, potrivit notei informative, proiectul a fost elaborat ca o
măsură de “evitare a procesului birocratic de elaborare a unei hotărîri de Guvern în situaţia
cînd din contul subdiviziunilor teritoriale urmează să fie suplinite numărul angajaţilor
subdiviziunilor specializate, precum şi asigurarea independenţei managementului resurselor
umane în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei”, totuşi, constatăm că excluderea
sintagmei “inclusiv: efectivul-limită al organului central în număr de 111 unităţi; efectivul-limită
al subdiviziunilor specializate în număr de 2611 unităţi; efectivul-limită al subdiviziunilor
teritoriale în număr de 6509 unităţi” din contextul pct.2 al Hotărîrii de Guvern nr.986/2012,
implică riscuri care trebuie evidenţiate. Un prim aspect ţine de crearea oportunităţii migrării
continue dintr-o unitate structurală în alta, fără criterii sau reglementări clare în acest sens.
Astfel, atenţionăm asupra necesităţii garantării unui număr suficient de colaboratori, în
special în subdiviziunile teritoriale, care să asigure ordinea şi securitatea publică pe întreg
teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, există riscul instituirii unor funcţii suplimentare,
inclusiv de conducere, contrar necesităţilor reale doar pentru promovarea şi favorizarea unor
persoane, datorită faptului că salarizarea este diferită între subdiviziunile teritoriale şi aparatul
central al Inspectoratului. Prin urmare, proiectul riscă să aibă un impact negativ asupra
transparenţei distribuirii cadrelor, precum şi a întregului management al resurselor umane din
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Inspectoratul General al Poliţiei.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la fundamentarea economico-financiară a proiectului, autorul stipulează că
“modificările în statele de organizare, vor fi efectuate în limita bugetului aprobat pentru
Inspectoratul General al Poliţiei al MAI”. Însă, menţionăm că normele proiectului în redacţia
propusă vor genera majorarea cheltuielilor bugetare, datorită faptului că salariul angajaţilor
Inspectoratului diferă în subdiviziunile teritoriale în raport cu aparatul central. Astfel, există
riscul eventualilor modificări nejustificate de personal, or crearea unor funcţii suplimentare, în
special de conducere în aparatul central, din contul funcţiilor subdiviziunilor teritoriale, ceea
ce va implica cheltuieli de personal suplimentare din bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
Prin urmare, constatăm că argumentele aduse la capitolul fundamentarea economico-
financiară sunt superficiale, iar autorul nu a făcut evaluările de rigoare, inclusiv pe termen
mediu, cu privire la volumul necesar de surse financiare preconizate pentru implementarea
celor propuse.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele Ministerului Afacerilor Interne, ca organ responsabil de
aprobarea statelor de personal şi a regulamentului Inspectoratului General al Poliţiei,
conform Legii nr.320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. În
acest sens, constatăm că normele elaborate sunt susceptibile de promovarea unor interese
private sau favorizarea unor persoane private, prin prisma excluderii prevederilor ce
statuează expres numărul de cadre în subdiviziunile Inspectoratului. Astfel, sesizăm riscul
promovării unor persoane dintr-o subdiviziune în alta, în scopul stabilirii unui salariu de
funcţie majorat (salarizarea fiind diferită în subdiviziunile teritoriale vis-a-vis de aparatul
central al Inspectoratului). La fel, pot fi create funcţii suplimentare (inclusiv de conducere) în
aparatul central, contrar necesităţilor obiective, din contul subdiviziunilor, ceea ce nu
corespunde interesului general.
În concluzie, deşi nota informativă susţine că normele propuse vor asigura independenţa
managementului resurselor umane în cadrul Inspectoratului, totuşi în opinia noastră proiectul
va crea oportunităţi de repartizare a cadrelor Inspectoratului în mod subiectiv, iar ca rezultat
Inspectoratul General al Poliţiei riscă să activeze într-un cadru legal obscur şi netransparent.

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
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decizional constatăm că proiectul, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, 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.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

În lipsa unor norme care vor stabili expres numărul de unităţi repartizate pe subdiviziuni în
cadrul Inspectoratului General al Poliţiei pe subdiviziuni, calificăm proiectul ca fiind unul
lacunar, în ceea ce priveşte transparenţa activităţii structurii în cauză. Astfel, prin normele
proiectului pot fi favorizate şi promovate persoane sau create funcţii suplimentare (inclusiv de
conducere) în Inspectoratul General al Poliţiei, contrar necesităţilor reale, ceea ce va afecta
întreaga activitate a structurii date, sub aspectul lipsei transparenţei organizării şi funcţionării
acesteia.

Recomandarea: Promovarea proiectului în redacţia actuală nu este oportună. 
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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 Octombrie 2016

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