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unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală
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 urmăreşte sporirea accesului populaţiei la
serviciile medicale la nivel de comunitate, dezvoltării serviciilor de alternativă celor spitaliceşti
pentru populaţie, inclusiv pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală. De asemenea,
la nivel de asistenţă medicală specializată de ambulator se vor presta servicii de depistare
precoce a patologiilor şi includerea unei serii noi proceduri acordate copiilor, persoanelor HIV
infectate etc. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente elocvente, 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

Autorul menţionează în nota de argumentare că realizarea prevederilor Programului unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală se efectuează din contul şi în limitele mijloacelor
prevăzute anual în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, acestea incluzînd
calculele estimative pentru implementarea modificărilor propuse.  

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi acordate mai multe servicii medicale în cadrul
Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ceea ce este conform
interesului public general şi nu prejudiciază interese de grup sau individuale.

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
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

Pct.9 lit.d) din proiect de completare a pct.14, alin.(1) din Hotărîrea Guvernului
nr.1387/2007 cu o literă nouă: „promovarea şi recrutarea donatorilor de
sînge/componente sanguine voluntari şi neremuneraţi”.

Formularea normei în varianta expusă de autor este confuză şi nu exprimă clar serviciul ce
urmează a fi prestat de medicul de familie în acest sens. Termenul „recrutare” denotă
încorporarea sau înrolarea unei persoane în cadrul unui angajament/serviciu, ceea ce nu
reprezintă cazul voluntarilor de a dona sînge. Se creează impresia eronată că medicul de
familie va selecţiona/motiva anumite persoane întru donarea de către acestea de sînge.
Donarea de sînge este o acţiune socială, altruistă, care necesită a fi efectuată doar din cauza
iniţiativei volitive ale donatorului şi nicidecum sub presiunea medicilor de familie. 

Recomandarea: Expunerea normei în mod clar, fără echivoc (spre exemplu:
„promovarea donării de sînge sau de componente sanguine în mod voluntar şi
neremunerat” sau „sporirea conştientizării publicului larg asupra importanţei donării
de sînge voluntare şi neremunerate” sau „stimularea donării de sînge voluntare şi
neremunerate”). 

Pct.20 lit.d) din proiect de modificare şi completare a Anexei nr.3 la Hotărîrea
Guvernului nr.1387/2007: „sintagma „recoltare pentru test Papanicolau” se substituie
cu sintagma „prelevarea probei citologice”. 
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Cu toate că autorul substituie sintagma „test Papanicolau” cu sintagma „probe citologice” la
pct.21 lit.d) din proiect de modificare a Anexei nr.4 se propun a fi introduse noi poziţii – 74/1
Investigaţia citomorfologică în frotiu exfoliativ, test Papanicolau şi 74/2 Investigaţia
citomorfologică în mediul lichid, test Papanicolau. Astfel, remarcăm că autorul utilizează doi
termeni diferiţi pentru a defini acelaşi test, ceea ce ar putea crea confuzii la aplicare.
Sugerăm autorului să opteze pentru o variantă a definirii acestui tip de test şi respectarea
unei continuităţi de-a lungul întregului proiect. 

Recomandarea: Operarea cu sintagma „prelevarea probei citologice” pe tot parcursul
proiectului. 

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

Pct.2 subpct.5 din proiect de modificare a pct.4 alin.(5) din Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală: „Serviciile medicale, prestate de către instituţiile
medico-sanitare, vor fi contractate de către Compania Naţională de Asigurări în
Medicină în baza tarifelor negociate cu acestea, fără a depăşi tarifele şi costurile
serviciilor medicale, aprobate conform legislaţiei în vigoare”. 

Pentru a asigura respectarea tarifelor şi costurilor serviciilor medicale stabilite de cadrul
normativ, considerăm oportună completarea normei cu indicarea expresă a Hotărîrii
Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, care prevede
modul de stabilire şi calculare a tarifelor pentru serviciile medico-sanitare prestate de
instituţiile medico-sanitare.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „conform legislaţiei în vigoare” cu sintagma
„conform Hotărîrii Guvernului nr.1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile
medico-sanitare”. 

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

03 Martie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

