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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Institutului de Standardizare din

Moldova 
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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 constă în realizarea angajamentelor
asumate în art.173 din Acordul de Asociere RM-UE potrivit căruia Republica Moldova trebuie
să implementeze reformele administrative şi instituţionale care sunt necesare pentru
asigurarea unui sistem efectiv şi transparent în domeniul standardizării şi în executarea art.5
alin.(4) al Legii metrologiei nr.19 din 04 martie 2016. Principalele prevederi ale proiectului
reglementează funcţiile, atribuţiile şi drepturile Institutului de Standardizare din Moldova (în
continuare ISM).
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la crearea unei instituţii publice
durabile şi eficiente.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele autorului privind condiţiile care au impus
elaborarea proiectului sunt parţial justificate. Astfel, unele amendamente nu sunt justificate în
nota informativă, cum ar fi: trecerea ISM la autonomie financiară şi delegarea funcţiilor
directorului general.
În proiect au fost identificate unele deficienţe, însă asupra acestora ne vom expune în
compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele Institutului de Standardizare din Moldova. Dat
fiind faptul că în proiect au fost identificate deficienţe la atribuţiile directorului general al ISM,
inclusiv şi alte aspecte, există riscul prejudicierii interesului public.

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor 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.

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.13 din proiect „Raporturile de muncă cu directorul ISM încetează, prin ordinul
conducătorului Ministerului Economiei, în condiţiile stabilite în Codul muncii al
Republicii Moldova şi în contractul de management semnate între părţi”.

Utilizarea sintagmei „contractul de management” nu este necesară, deoarece raporturile de
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muncă cu directorul ISM încetează în condiţiile prevăzute în Codul muncii al Republicii
Moldova, iar contractul de management la compartimentul dat include temeiurile din Cod.
Mai mult decît atît, potrivit art.32 alin.(5) al Legii privind administraţia publică centrală de
specialitate nr.98 din 04.05.2012 „conducătorii instituţiilor publice din sfera de competenţă a
ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se angajează şi se eliberează din
funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii”. Există riscul aplicării şi interpretării discreţionare a
normei în procesul de implementare. 

Recomandarea: Pentru a nu admite interpretări discreţionare a normei, propunem de
exclus sintagma „şi contractul de management semnat între părţi”.

La pct.14 subct.10) din proiect „alte atribuţii, în limitele competenţei”.

Sintagma „alte atribuţii” este discreţionară, deoarece acordă dreptul Institutului de
Standardizare din Moldova de a exercita şi alte atribuţii, fără careva restricţii în acest sens. În
cazul în care nu se va stipula exhaustiv atribuţiile de bază ale directorului general al ISM, va
subzista pericolul interpretării discreţionare a conţinutului prevederii date.

Recomandarea: Propunem de exclus sintagma „alte atribuţii, în limitele competenţei”
şi de prevăzut exhaustiv atribuţiile de bază ale directorului general a INM. 

La pct.16 din proiect „În lipsa directorului, funcţiile acestuia sunt exercitate de către
persoana din cadrul ISM desemnată prin ordin de către director”.

Delegarea funcţiilor directorului ISM, în lipsa acestuia, unei persoane
din cadrul instituţiei nu este suficient reglementată, deoarece nu este clar statutul persoanei
care va exercita funcţia dată (şef de direcţie sau şef de secţie), pe cînd acest aspect este
important din punct de vedere procedural. La etapa actuală, instituţia dată este condusă de
către un director şi un vicedirector, ceea ce presupune că funcţiile manageriale sunt realizate
de către o persoană cu funcţie de conducere. În cazul dat, sunt necesare concretizări în ceea
ce priveşte delegarea funcţiilor de către directorul ISM.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar norma în cauză,
astfel încît să fie clar stabilit statutul persoanei căreia i se va delega atribuţiile
manageriale.

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
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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.

9. Alte obiecţii

La pct.4 din proiectul hotărîrii, pct.1 din Anexa nr.8 a Hotărîii Guvernului nr.743/2002
se completează cu sintagma „Institutul Naţional de Metrologie” obiecţie de ordin
general la proiect.

Cu referire la trecerea Institutului de Standardizare din Moldova la autonomie financiară,
autorul nu a adus careva argumente justificative în nota informativă, deşi acestea sunt
reglementări esenţiale din punct de vedere procedural. De asemenea, menţionăm că
proiectul nu conţine prevederi privind asigurarea financiară ISM, modalitatea de formare şi
utilizare a mijloacelor speciale a ISM (prestarea serviciilor cu plată) şi destinaţia mijloacelor
financiare.

Recomandarea: Pentru o apreciere obiectivă a necesităţii trecerii ISM la autonomie
financiară, se recomandă autorului completarea notei informative cu informaţii
relevante în acest sens şi completarea proiectului cu reglementări privind sursele de
finanţare a activităţii de standardizare.

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

25 Iunie 2016

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