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Guvernului nr.502 din 9 iulie 2013
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. Potrivit textului proiectului, acesta este elaborat în
scopul garantării dreptului persoanei în privinţa căreia se desfăşoară ancheta de serviciu, la
tăcere ca un element al dreptului la apărare, ce constituie o exigenţă inerentă a procesului
echitabil şi se află în conexiune cu prezumţia nevinovăţiei.
Atenţionăm asupra faptului că, nota informativă nu reflectă scopul şi obiectivele proiectului.
Recomandăm autorului completarea notei informative în vederea stipulării scopului şi
obiectivelor elaborării proiectului.

d. Suficienţa argumentării. Atenţionăm asupra faptului că, nota informativă întocmită de
autor redă în totalitate textul din Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.24 din 24.09.2016, prin care
s-a declarat neconstituţional subpct.2) şi 3) ale pct.59 din Statutul disciplinar al poliţistului şi
nu conţine prevederi cu referire la argumentarea necesităţii proiectului.
Astfel, proiectul nu corespunde Legii nr.317/18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, art.37, care
prevede: „Concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ, grupul de lucru întocmeşte
o notă de argumentare (informativă), semnată de persoana responsabilă, care include:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-
economice şi consecinţele realizării lor;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor
noi;
c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările
legislaţiei comunitare;
d) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare;
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e) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
g) numele, denumirea participanţilor la elaborarea proiectului, precum şi denumirea
autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat avizarea şi expertiza proiectului.”
În consecinţă, recomandăm autorului întocmirea notei informative a proiectului prenotat în
corespundere cu normele enunţate supra.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Proiectul nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele poliţiştilor angajaţi în Ministerul Afacerilor Interne al
Republicii Moldova şi nu contravine interesului public general.

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.
Proiectul este oportun spre promovare cu condiţia aducerii notei informative în concordanţă
cu prevederile art.37 din Legea nr.317/18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că, proiectul prenotat se regăseşte 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 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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
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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

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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