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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 Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

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 a fost elaborat în vederea implementării
acţiunii 54 din Planul de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale
anticorupţie pe anii 2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.76 din 16.05.2014,
precum şi a prevederilor statuate în Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în
procesul decizional.
Astfel, autorul propune completarea Regulamentului cu norme care să prevadă
obligativitatea plasării în conţinutul paginilor web oficiale ale autorităţilor publice a
informaţiilor privind achiziţiile publice (plan anual de achiziţii, anunţuri de intenţie, rezultate) şi
a modulului anticorupţie (persoană responsabilă, plan de integritate şi raport de executare).
Totodată, se propune excluderea obligativităţii plasării pe pagina oficială a autorităţilor
publice a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate a conducerii autorităţii publice.
La fel, autorul consimte necesitatea publicării a datelor de contact ale persoanelor
responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie,
motivul pentru care nu se consideră necesară organizarea consultărilor publice, dar şi
anunţul privind retragerea unui proiect de decizie din procesul de elaborare.

d. Suficienţa argumentării. Reieşind din raporturile juridice ce urmează a fi reglementate,
precum şi din temeiul de elaborare a proiectului, în opinia noastră, considerăm că proiectul
este suficient argumentat şi necesită să fie promovat în continuare.
Totuşi, unele norme nu sunt ajustate în măsură deplină la prevederile acţiunii 54 din Planul

1



de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii
2011-2015, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.76 din 16.05.2014.
Astfel, acţiunea prevede că calitatea paginilor web ale autorităţilor publice urmează să fie
îmbunătăţită prin completarea listei de informaţii obligatorii cu: declaraţiile de interese
personale ale conducerii, achiziţii publice (plan anual de achiziţii, anunţuri de intenţie,
rezultate, etc) şi a modulului anticorupţie (persoana responsabilă, plan de integritate şi raport
de executare, etc).
După cum putem observa, unele informaţii ce urmează să fie plasate pe pagina web a
autorităţilor publice lipsesc în proiectul prenotat, iar altă informaţie, precum declaraţia de
venituri şi proprietate a conducerii autorităţii publice se propune a fi exclusă.
Aspectele sus-menţionate urmează să fie analizate în compartimentul „Evaluarea în fond a
proiectului” cu înaintarea recomandărilor de rigoare.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

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

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.
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2. Conflicte ale normelor de drept

Completarea punctului 15 din Regulament cu punctul 20 cu indice 1 – date privind
achiziţiile publice care vor cuprinde planul anual de achiziţii, anunţuri de intenţie,
rezultate.

În opinia noastră considerăm insuficiente doar publicarea informaţiilor respective.
Autorităţile publice, sub „paravanul” normei prenotate vor putea eluda publicarea unor
informaţii de interes public care necesită în mod primordial de a fi făcute publice.
Transparenţa informaţiilor din domeniul achiziţiilor publice este o cerinţă expresă statuată şi
în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată de către Republica
Moldova prin Legea nr.158 din 06.07.2007.
Astfel, norma articolului 9 din Convenţie – Achiziţiile publice şi gestiunea finanţelor publcie –
reglementează în mod expres obligativitatea statelor de a asigura o transparenţă maximă în
cadrul procedurilor de achiziţie publică.
Art. 9 – Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic,
măsurile necesare pentru a stabili un sistem corespunzător de achiziţii publice care să se
bazeze pe transparenţă, concurenţă şi criterii obiective pentru luarea de decizii şi care, între
altele, să fie eficiente pentru prevenirea corupţiei. Aceste sisteme, pentru aplicarea cărora se
poate ţine seama de valori-cadru, prevăd mai ales:
a) difuzarea publică a informaţiilor privind procedurile de achiziţii publice şi contracte, aici
fiind cuprinse informaţiile despre apelurile de oferte şi de informare corespunzătoare asupra
atribuirii de contracte, fiind lăsat suficient timp potenţialilor ofertanţi pentru a stabili şi înscrie
oferta lor;
b) stabilirea anterioară a condiţiilor de participare, inclusiv criteriile de selecţie şi de atribuire,
şi regulile apelurilor de oferte şi publicarea lor;
c) folosirea criteriilor obiective şi predeterminate pentru luarea de decizii privind achiziţiile
publice, cu scopul de a facilita verificarea ulterioară a aplicării corecte a regulilor sau
procedurilor;
d) un sistem de recurs intern eficient, inclusiv un sistem de apel eficient, care să garanteze
exerciţiul căilor de atac în cazul încălcării regulilor sau procedurilor stabilite conform
prezentului paragraf;
e) dacă este cazul, măsuri pentru a reglementa problemele care afectează personalul
însărcinat cu achiziţiile publice, cum ar fi: obligaţia unei declaraţii de interese pentru anumite
achiziţii, proceduri de selecţie a personalului respectiv şi obligaţii în materie de formare.

Recomandarea: Propunem ca norma în final să fie completată cu sintagma „şi alte
informaţii de interes public relevante domeniului” sau cu o altă sintagmă care ar
obliga autorităţile publice să publice pe pagina web oficială a autorităţii toate
informaţiile publice relevante domeniului achiziţiilor publice, prin prisma reglementării
Legii privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015.

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
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Completarea modulului anticorupţie (persoană responsabilă, plan de integritate şi
raport de executare)

În opinia noastră, completarea modulului prenotat doar cu aceste informaţii nu este
suficientă.
Ţinînd cont de necesitatea instituirii unor norme transparente privind modulul anticorupţie
înaintăm următoarele propuneri de modificare a acestuia.

Recomandarea: Subpunctul 20 cu indice 2 – modulul anticorupţie (persoană
responsabilă, plan de integritate şi raport de executare) urmează să fie expus în
următoarea redacţie:
Modulul anticorupţie (persoană responsabilă, plan de integritate, raport cu privire la
implementarea Planului de integritate, raport privind implementarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie, informaţia privind instituirea liniilor telefonice specializate
anticorupţie şi/sau de informare, precum şi alte informaţii de interes public relevante
domeniului).

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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

14 Aprilie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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