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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 Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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. Potrivit menţiunilor autorului din proiect şi nota
informativă, proiectul are drept scop: stabilirea principiilor şi condiţiilor de repartizare,
eliberare, utilizare şi restituire a autorizaţiilor pentru transporturile rutiere; instituirea unor
criterii clare de repartizare a autorizaţiilor din domeniul transporturilor rutiere de mărfuri şi
persoane şi crearea bazei normative necesare pentru funcţionarea sistemului informaţional
„e-Autorizaţie Transport”, care va asigura solicitarea, eliberarea, repartizarea şi analiza
cererilor online de autorizaţii unitare pentru efectuarea transporturilor auto internaţionale de
mărfuri şi călători.
Totodată, se precizează că implementarea sistemului informaţional „e-Autorizaţie Transport”
vine să digitalizeze serviciile publice prestate de către Agenţia Naţională Transport Auto,
ceea ce va contribui la sporirea nivelului de siguranţă la transportarea mărfurilor, precum şi la
armonizarea procesului de transportare a mărfurilor.
Examinînd prevederile proiectului supus expertizei anticorupţie şi notei informative, putem
deduce că scopul anunţat de către autor corespunde parţial scopului real al normelor
propuse.
În consecinţă, prin unificarea regulilor privind eliberarea autorizaţiilor de transporturi rutiere şi
prin constituirea unui sistem informaţional de utilitate publică, se va reduce influenţa
factorului uman şi se va simplifica procesul în cauză, atît pentru mediul de afaceri, cît şi
pentru instituţiile statului.
În aceeaşi ordine de idei, se remarcă că proiectul nu poate servi ca bază normativă necesară
pentru funcţionarea SI „e-Autorizaţie Transport”, conform menţiunilor autorului. Astfel, potrivit
prevederilor Legii nr.71 din 22.03.2007 cu privire la registre, registrele de stat de bază şi cele
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departamentale se instituie de Guvern sau de o altă autoritate publică abilitată prin lege, cu
adoptarea deciziei de instituire a registrului, iar înainte de punerea în exploatare a sistemului
informaţional automatizat destinat ţinerii registrului de stat, autoritatea publică care a instituit
registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ţinere a registrului.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine o
fundamentare suficientă şi valabilă privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
consecinţele realizării acestuia şi rezultatele scontate; principalele prevederi, elementele noi
propuse; gradul compatibilităţii proiectului cu reglementările legislaţiei comunitare;
fundamentarea economico-financiară; analiza preliminară a impactului de reglementare,
precum şi iniţiatorii proiectului, ceea ce corespunde cerinţelor stabilite de art.37 din Legea
nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la acoperirea financiară a proiectului, autorul menţionează că adoptarea şi
implementarea ulterioară a normelor înaintate nu necesită surse financiare din bugetul de
stat, iar cheltuielile necesare urmează a fi acoperite din mijloacele financiare ale Agenţiei
Naţionale Transport Auto (în continuare – ANTA).
Specificăm că, potrivit Hotărîrii Guvernului nr.539 din 23.04.2008 cu privire la crearea
Agenţiei Naţionale Transport Auto, se stipulează că autoritatea administrativă ANTA, se află
la autogestiune, cu finanţare din mijloacele acumulate din plăţile pentru eliberarea
autorizaţiilor.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Potrivit prevederilor art.4 al Legii nr.235 din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de
reglementare a activităţii de întreprinzător, analiza impactului de reglementare este unul din
principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Alineatul (2) art.13 din lege
stabileşte că actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ.
Se constată că autorul a publicat pe pagina web oficială a instituţiei Analiza preliminară a
impactului de reglementare, care cuprinde argumente cu privire la necesitatea elaborării
Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor de transporturi rutiere şi identifică, cu
prioritate, posibile avantaje, dar şi dezavantaje ale implementării acestuia.

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

În prim plan, proiectul promovează interesele operatorilor de transport rutier, prin reducerea
numărului de vizite la autoritatea abilitată de a elibera autorizaţiile de transport rutier pentru
depunerea cererilor, prin excluderea factorului uman la repartizarea electronică a
autorizaţiilor, precum şi prin micşorarea numărului de acte necesare de a fi prezentate pentru
obţinerea autorizaţiilor şi respectiv, prin reducerea costurilor în acest sens.
Considerăm că interesul de grup al mediului de afaceri urmărit prin proiect nu contravine
interesului public general, or, un mediu de afaceri în domeniul transporturilor prosper va
contribui la creşterea economiei naţionale a statului în ansamblu.
Totuşi, avînd în vedere factorii de risc identificaţi în prezentul Raport, în formula propusă,

2



unele norme ale proiectului ar putea prejudicia interesele şi drepturile operatorilor de
transport rutier.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei,
statul este obligat să ia măsurile necesare pentru a spori transparenţa administraţiei publice,
inclusiv în ceea ce priveşte procesele decizionale prin simplificarea procedurilor
administrative cu scopul de a facilita accesul publicului la autorităţile de decizie competente.
În contextul scopului proiectului de act normativ şi avînd în vedere intenţia de a exclude riscul
de coruptibilitate în procesul de examinare a cererilor, considerăm proiectul compatibil cu
standardele internaţionale anticorupţie.
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 expertizării, proiectul a
fost regăsit pe pagina oficială a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în
conformitate cu cerinţele Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare
pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea
publicului referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe
pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.56 din Regulament, potrivit proiectului –
„Pe durata valabilităţii autorizaţiei CEMT transportatorul are dreptul la un număr
nelimitat de curse, respectînd, totodată, condiţia ca numărul de curse consecutive cu
încărcătură ce pot fi efectuate în afara Republicii Moldova să fie de cel mult 3 (trei),
dacă rezoluţia CEMT nu prevede altfel.”

Menţionăm că în conţinutul proiectului se operează cu sintagma „operator de transport
rutier”, care, conform prevederilor Codului Transporturilor Rutiere, semnifică „orice
întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu vehicule rutiere deţinute în
proprietate, în leasing financiar sau locaţiune şi este supusă regimului de licenţiere”.
Totodată, această categorie se regăseşte în proiect în mod diferit, cum ar fi „transportator”,
„operator de transport”, „operator al mijlocului de transport”.
Constatăm deci, o formulare lingvistică ambiguă prin utilizarea termenilor diferiţi pentru
acelaşi fenomen, care poate crea confuzii la aplicare în privinţa categoriei respective.

Recomandarea: Recomandăm autorului uniformizarea noţiunii de „operator de
transport rutier” în întreg conţinutul proiectului.

La pct.116, lit.b) şi d) din Regulament, potrivit proiectului –
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„După recepţionarea contestaţiei depuse de către operatorul de transport rutier se vor
efectua următoarele:
… b) Comisia CEMT va examina contestaţia operatorului de transport, circumstanţele
de retragere a autorizaţiei CEMT şi va propune ANTA satisfacerea sau respingerea
contestaţiei operatorului de transport.
… d) Decizia de admitere, satisfacere sau respingere a contestaţiei operatorului de
transport se ia de către Comisia CEMT, care se aprobă prin ordin şi intră în vigoare la
momentul semnării, cu publicarea ulterioară pe pagina electronică a MTID şi ANTA.”

Considerăm noţiunea de „satisfacere” în contextul normei prenotate ca una cu sens echivoc,
cu precădere în privinţa deciziei „de admitere, satisfacere sau respingere”. Astfel, poate fi
dificilă distingerea noţiunii de „admitere” şi „satisfacere” în sensul dat.
Totodată, conform procedurii contestării unui act administrativ în procedura contenciosului
administrativ, acţiunile autorităţii publice emitente a actului supus examinării, pot fi: de a
admite sau respinge cererea în cauză.

Recomandarea: Se recomandă excluderea sintagmei „satisfacerea contestaţiei” din
conţinutul textului proiectului.

La secţiunea II din Regulament „Procedura de alocare a autorizaţiilor de transport
rutier de persoane unitare şi multiple”, potrivit proiectului;
La secţiunea III din Regulament „Reguli de eliberare şi utilizare a autorizaţiilor unitare
şi multiple pentru transporturile rutiere de persoane”, potrivit proiectului
Obiecţie generală – 

Atît în titlurile compartimentelor în cauză, cît şi în conţinutul secţiunilor se prezumă utilizarea
termenilor diferiţi pentru aceeaşi categorie de autorizaţii.
Astfel, se menţionează despre „autorizaţii de transport rutier internaţional”, „autorizaţii de
transport rutier”, „autorizaţii de transport rutier unitare şi multiple”, ceea ce denotă
incertitudine în privinţa tipului de autorizaţie reglementat.

Recomandarea: În scopul evitării interpretării eronate a normelor specificate,
recomandăm revizuirea acestora cu precizarea şi uniformizarea noţiunii şi tipului de
autorizaţie reglementat.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.69 din Regulament, potrivit proiectului –
„Se consideră eligibili operatorii de transport rutier care întrunesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice cu sediul sau domiciliul în Republica Moldova…”

Norma menţionată comportă potenţial coruptibil prin necorespunderea acesteia cu
prevederile legislaţiei în vigoare privind reglementarea statutului persoanei juridice.
În acest context, specificăm stipulaţiile art.67 din Codul Civil, potrivit cărora, persoana juridică
are un sediu, indicat în actele de constituire, or, domiciliul, în calitate de element de
identificare este atribuit persoanei fizice.

Recomandarea: Recomandăm excluderea cuvintelor „sau domiciliul”.

La pct.125 din Regulament, potrivit proiectului –
„Pentru fiecare unitate de transport care dispune de copie conformă a licenţei de
transport rutier de persoane contra cost sau care este utilizată pentru efectuarea
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transporturilor rutiere în cont propriu, va fi eliberat nu mai mult de 1 Carnet cu foi de
parcurs (INTERBUS) concomitent.”

Potrivit pct.3 din Regulamentul pentru implementarea Acordului privind transportul
internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la
Bruxelles la 28 septembrie 2000, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.456a din 24 aprilie
2007, precum şi art.1, alin.(4) din Acordul INTERBUS, se specifică că prevederile acestuia
nu se aplică serviciilor ocazionale pe cont propriu.
Acest fapt vine în contradicţie cu norma prenotată, care acordă posibilitatea eliberării
Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) pentru efectuarea transporturilor rutiere în cont
propriu.

Recomandarea: Recomandăm excluderea din categoria de solicitanţi ai Carnetelor cu
foi de parcurs (INTERBUS), a operatorilor de transport rutier care efectuează transport
în cont propriu.

La pct.133 din Regulament, potrivit proiectului –
„În caz de depistare a transmiterii Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) de la un
operator la altul, ambilor operatori nu le vor fi eliberate Carnete cu foi de parcurs
(INTERBUS) pe o perioadă de 90 zile, iar în cazul depistării repetate pe o perioadă de
180 zile”.

La pct.136, lit.c) din Regulament, potrivit proiectului –
„Retragerea Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) se efectuează de către ANTA în
următoarele cazuri:
… c) Carnetul cu foi de parcurs (INTERBUS) a fost transmis altui operator de transport
rutier;”

Constatăm un conflict între cele două norme examinate, capabil să genereze coruptibilitate la
stabilirea şi sancţionarea acţiunii de transmitere a Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS)
de către un operator de transport rutier către alt operator.
În această ordine de idei, în primul caz este prevăzută sancţiunea de suspendare a dreptului
de eliberare a actului cu caracter permisiv pentru o anumită perioadă, iar în al doilea caz,
pentru aceeaşi acţiune se prevede retragerea Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS).

Recomandarea: Recomandăm autorului individualizarea şi concretizarea sancţiunii
pentru acţiunea de transmitere ilegală a Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS).

La pct.134 din Regulament, potrivit proiectului –
„În caz de depistare a Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) cu deteriorări,
ştersături astfel încît elementele de identificare sînt nelizibile sau înscrierile în foile de
parcurs au foste fectuate cu cerneală, care ulterior pot fi şterse, operatorului nu i se va
elibera Carnet cu foi de parcurs (INTERBUS) pe o perioadă de 180 zile.”

La pct.136, lit.d) din Regulament, potrivit proiectului –
„Retragerea Carnetului cu foi de parcurs (INTERBUS) se efectuează de către ANTA în
următoarele cazuri:
… d) semne de falsificare, corectare intenţionată sau inscripţii efectuate cu cerneală în
Carnetul cu foi de parcurs (INTERBUS), care ulterior por fi şterse.”

Obiecţia privind factorul de coruptibilitate identificat urmează a fi examinată prin prisma
analizei asupra conflictului de norme din pct.133 şi 136 din Regulamentul supus expertizării.

Recomandarea: A se lua în consideraţie recomandarea asupra pct.133 şi 136 din
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Regulament.

La pct.137 din Regulament, potrivit proiectului –
„Carnetul cu foi de parcurs (CFP) se eliberează persoanelor fizice şi entităţilor care
efectuează transport rutier în cont propriu, deţinătoare a unităţilor de transport cu
capacitatea de îmbarcare de 6-9 locuri.”

La pct.141 din Regulament, potrivit proiectului –
„Se permite eliberarea concomitent a 2 (două) Carnete cu foi de parcurs (CFP), dar nu
mai mult de 12 bucăţi pe parcursul unui an calendaristic, persoanelor fizice,
deţinătoare a unităţilor de transport cu capacitatea de 6-9 locuri, precum şi entităţilor
care efectuează transport rutier în cont propriu.”

La pct.147 din Regulament, potrivit proiectului –
„În cazul utilizării de către persoana fizică a Carnetului cu foi de parcurs (CFP) pentru
unitatea de transport ce depăşeşte 9 locuri, acesta va fi suspendat din sistemul
informaţional „e-Autorizaţie transport” pentru o perioadă de 180 zile.”

Constatăm o incompatibilitate a prevederilor menţionate atît cu normele proiectului supus
expertizării, cît şi cu Acordul privind transportul rutier internaţional ocazional de călători
efectuat cu autobuzul şi autocarul (ASOR) (în continuare – Acordul ASOR), semnat la Dublin,
la 26 mai 1982.
Astfel, conform noţiunii din pct.7 al proiectului, Carnetul cu foi de parcurs (CFP) este un act
cu caracter permisiv care permite efectuarea transporturilor rutiere internaţionale ocazionale
de călători pentru operatorii de transport rutier cu autobuze, precum şi persoanelor fizice cu
unităţi de transport cu o capacitate de îmbarcare de 6-9 locuri.
Totodată, articolul I din Acordul ASOR stipulează că prevederile acestuia se aplică
transportului rutier internațional de călători efectuat prin intermediul serviciilor ocazionale
utilizând vehicule înmatriculate pe teritoriul unei părți contractante, care datorită construcției
și echipamentelor lor, sunt adecvate pentru a transporta mai mult de nouă persoane, inclusiv
conducătorul auto, și sunt destinate acelui scop.
În contextul conceptului de Carnet cu foi de parcurs (CFP) din Acordul ASOR, sunt
identificate în calitate de categorii eligibile, vehiculele care pot transporta mai mult de nouă
persoane, care, conform prevederilor Codului Transporturilor Rutiere corespund noţiunii de
autobuz/autocar.
Prin urmare, apreciem conflictuală limitarea categoriei de vehicul cu capacitatea de
îmbarcare de 6-9 locuri din pct.137 din Regulamentul analizat, pasibil de a efectua
transportul în baza Carnetului cu foi de parcurs (CFP), dar şi ilegală aplicarea sancţiunii din
pct.147.

Recomandarea: Racordarea conţinutului pct.137, 141 şi 147 din Regulamentul
expertizat la prevederile Acordului ASOR.

La pct.138 din Regulament, potrivit proiectului –
„Carnetul cu foi de parcurs (CFP) se eliberează persoanelor fizice şi entităţilor care
efectuează transport rutier în cont propriu la importul unităţilor de transport.”

Considerăm că norma prenotată depăşeşte cadrul legislativ internaţional cu privire la
domeniul aplicabil Carnetului cu foi de parcurs (CFP).
Evidenţiem în acest aspect Acordul ASOR, care specifică că prevederile acordului se aplică
transportului rutier internațional de călători efectuat prin intermediul serviciilor ocazionale sau
curselor fără călători la bord ale vehiculelor implicate în aceste servicii.
Prin urmare, Carnetul cu foi de parcurs (CFP), din moment ce se reglementează în baza
Acordului ASOR nu poate fi eliberat pentru importul unităţilor de transport.
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Recomandarea: Recomandăm autorului examinarea posibilităţii de excludere a normei
menţionate supra din conţinutul proiectului.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.4 din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorizaţiile pentru transporturile rutiere sunt eliberate, prin intermediul sistemului
informaţional „e-Autorizaţie transport”, contra costului stabilit de legislaţia în vigoare,
în limita stocului disponibil, cu respectarea principiilor de repartizare stabilite de
prezentul Regulament, precum şi în funcţie de necesităţile operatorilor de transport
rutier, înregistraţi în sistemul informaţional „e-Autorizaţie transport”.

La pct.80 din Regulament, potrivit proiectului –
„Ridicarea autorizaţiilor CEMT de către transportatori se efectuează contra unei taxe,
mărimea şi termenul de achitare fiind stabilite de legislaţia în vigoare.”

La pct.82 din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorizaţiile CEMT, repartizate din contul autorizaţiilor CEMT retrase, vor fi eliberate
operatorilor de transport care nu au beneficiat de autorizaţii CEMT în ordinea
cronologică de înregistrare în sistemul „E-autorizaţie transport” şi contra unei taxe
stabilite de legislaţie.”

Din analiza prevederilor în cauză se remarcă o normă de blanchetă care face trimitere, în cel
mai general mod, la legislaţia în vigoare, deşi costul autorizaţiilor şi termenul de achitare
constituie un element important care poate determina factori de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea termenului de achitare a
autorizaţiilor CEMT în cuprinsul Regulamentului şi specificarea expresă a actului
legislativ sau normativ care stabileşte costul autorizaţiilor de transport rutier.

La pct.62,lit.c) din Regulament, potrivit proiectului –
„Comisia CEMT, este constituită anual, pînă la data de 1 octombrie, pin ordinul
organului central de specialitate din domeniul transporturilor şi are următoarele
atribuţii:
… c) analizează în conformitate cu legislaţia în vigoare, încălcările comise de
operatorii de transport rutier şi stabileşte sancţiunile care vor fi aplicate şi le
înaintează organului competent spre aprobare.”

Pornind de la esenţa şi specificul prevederilor proiectului, sintagma „analizează în
conformitate cu legislaţia în vigoare” se califică a fi o normă de trimitere defectuoasă şi
nevalabilă.
În acest context, se consideră oportun de indicat că anume Regulamentul expertizat
reglementează încălcările comise de operatorii de transport rutier şi sancţiunile care vor fi
aplicate, or, se creează suspiciuni în privinţa existenţei unui alt act specializat în acest
domeniu.

Recomandarea: În scopul prevenirii extinderii atribuţiilor Comisiei CEMT şi
interpretării favorabile a normei sus-citate, propunem excluderea sintagmei „în
conformitate cu legislaţia în vigoare”, precum şi detalierea modalităţii de examinare a
încălcărilor operatorilor de transport rutier şi stabilirea sancţiunilor în acest sens de
către Comisia CEMT.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.41 din Regulament, potrivit proiectului –
„În cazul autorizaţiilor de transport rutier internaţional, la eliberarea cărora se indică
numărul de înmatriculare a autovehiculului, acestea urmează a fi utilizate pentru
vehiculele respective, sau pentru unele de categorie similară sau mai avansată a
aceluiaşi operator de transport rutier, doar cu acordul ANTA.”

Prin norma sus-citată, ANTA i se atribuie competenţa exclusivă de a decide utilizarea
autorizaţiilor de transport rutier internaţional pentru alte categorii de vehicule, altele decît
pentru cele care au fost eliberate, fără a stabili şi impune criterii clare de care va trebui să se
ghideze ANTA la emiterea unei decizii de acceptare sau respingere.
În acest mod, se poate crea riscul de favorizare a unor operatori de transport rutier la
utilizarea neconformă a autorizaţiilor respective.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unor criterii clare conform cărora ANTA va
emite decizia în cauză.

Obiecţie generală asupra proiectului – 

Avînd în vedere faptul că proiectul instituie şi pune în sarcina ANTA competenţe şi atribuţii
noi, neacoperite prin norme de drept în vigoare, iar la proiect nu a fost anexat avizul acesteia
asupra proiectului, considerăm indispensabil remiterea proiectului ANTA spre examinare şi
avizare, în condiţiile prevăzute de art.38 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
Astfel, atenţionăm asupra acordării unor competenţe discreţionare Agenţiei Naţionale
Transport Auto generatoare de riscuri de corupţie, în lipsa unor reglementări detaliate.
În acest context, ANTA este provocată să-şi creeze condiţii de executare a prevederilor
proiectului, cu riscul ca aceste condiţii să-i faciliteze activitatea, chiar şi în detrimentul
intereselor beneficiarilor.

Recomandarea: Se recomandă remiterea proiectului spre examinare şi avizare către
ANTA, care are calitatea de autoritate implicată direct în soluţionarea prevederilor
incluse în proiect.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.10 din Regulament, potrivit proiectului –
„Pentru a beneficia de serviciile oferite de către ANTA, operatorii de transport rutier,
precum şi persoanele fizice, urmează să parcurgă următoarele etape:
… - prezentarea la Ghişeul Unic al ANTA pentru ridicarea autorizaţiilor solicitate, în
termen de 2 zile lucrătoare din momentul efectuării plăţii pentru autorizaţiile
solicitate.”

Considerăm limitat termenul de 2 zile lucrătoare acordat pentru ridicarea autorizaţiilor, astfel
încît, solicitantul poate fi pus în situaţia de imposibilitate de exercitare a dreptului său privind
obţinerea actului permisiv într-un termen atît de scurt, în condiţiile în care şi-a onorat obligaţia
de plată pentru acesta.
Totodată, în lipsa reglementărilor privind consecinţele de neprezentare a solicitantului la
Ghişeul Unic, se poate crea o neclaritate la aplicarea în practică a normei, or, nu este evident
dacă autorizaţia va mai putea fi ridicată ulterior sau nu.
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Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea termenului acordat operatorilor de
transport rutier pentru ridicarea autorizaţiilor, astfel încît termenul dat să nu constituie
o cerinţă excesivă pentru exercitarea drepturilor solicitanţilor.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Octombrie 2016

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