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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea Regulilor privind
protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea

lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de
comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărrîea Guvernului

nr.284 din 13 aprilie 2009
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. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în:
„…aducerea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea
lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice în
concordanţă cu cadrul legal şi normativ în vigoare, precum şi eliminarea din acestea a unor
prevederi care lasă loc pentru interpretare, sau pot fi utilizate abuziv”.
Analizînd scopul enunţat de autor „de a elimina prevederile care lasă loc pentru interpretare
sau pot fi utilizate abuziv” cu norma punctului 1 din proiect, reţinem divergenţe dintre
acestea, deoarece norma denotă trimiteri defectuoase care va genera interpretări incerte şi,
în final, scopul scontat nu va fi atins.

d. Suficienţa argumentării. Deşi, argumentele invocate în nota informativă în mare parte
justifică promovarea proiectului, totuşi, evidenţiem contradicţie dintre conţinutul notei
informative şi prevederile punctului 1 din proiect. Astfel, în notă se stipulează că se exclude
referinţa la Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 care a fost abrogată prin
Hotărîrea Guvernului nr.882 din 24.11.2011 şi substituirea acesteia cu referinţa la Legea
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr.163 din 09.07.2010, însă, în proiect
se face, nejustificat, referire generală la „legislaţia din domeniu”.
Propunem autorului să revizuiască prevederile proiectului şi nota informativă pentru a
înlătura informaţia contradictorie, întru justificarea scopului enunţat.
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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.
Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor manifestate prin îmbunătăţirea cadrului legal din domeniul comunicaţiilor
electronice, care nu contravin 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. Proiectul întruneşte parţial cerinţele
impuse de prevederile art.8-11 ale 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.
La momentul examinării, proiectul cu nota de argumentare erau plasate pe pagina web
oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: www.mtic.gov.md. La fel, este
stipulat termenul de consultare, modalităţile de înaintare a propunerilor şi obiecțiilor din
partea societăţii civile şi datele de contact ale persoanei responsabile de recepţionarea
recomandărilor. Însă, în compartimentul „Transparenţa” rubrica „Anunţuri” şi „Consultări
publice” nu a fost regăsit anunţul cu privire la iniţierea elaborării deciziei, în conformitate cu
art.9 din Legea prenotată.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La pct.1 din proiect, “La punctul 3, subpunctul 3) cuvintele „prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind
certificatul de urbanism şi autorizarea construirii sau desfiinţării construcţiilor şi
amenajărilor” se substituie prin cuvintele „legislaţia din domeniu” -

Potrivit autorului, prevederile în vigoare fac referire la un act normativ care a fost abrogat,
fapt ce a determinat operarea modificărilor în Regulile privind protecţia reţelelor de
comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de
comunicaţii electronice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.284 din 13.04.2009.
Cu toate acestea, în nota informativă este indicat expres că „din Reguli se exclude
referinţa…la Hotărîrea Guvernului nr.360 din 18 aprilie 1997, care a fost abrogată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 882 din 24.11.2011 şi totodată se include referinţa la Legea privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010”. Însă, potrivit
proiectului, se propune substituirea sintagmei sus-citate cu sintagma „legislaţia din domeniu”,
ceea ce acordă normei un caracter incert şi contrar
În acest context, propunem autorului să ajusteze norma pentru a exclude trimiterea
defectuoasă care va genera imprecizie şi aplicare diferită.

Recomandarea: Întru evitarea trimiterii defectuoase în cadrul proiectului, propunem să
fie substituită sintagma „legislaţia din domeniu” cu sintagma „prevederile Legii
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09.07.2010”.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Septembrie 2016

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