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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 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 îmbunătăţirea procedurii de
desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru
parcul industrial. Astfel, prin proiect s-au revizuit atribuţiile şi drepturile membrilor comisiilor
de concurs, precum şi a preşedintelui şi a secretariatului acestora. De asemenea, Raportul
privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial s-a expus într-o redacţie nouă. 

d. Suficienţa argumentării. Deşi condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică
necesitatea aprobării acestuia, totuşi, excluderea unor prevederi nu sunt justificate atît de
către autor, cît şi din punct de vedere procedural. Însă, referitor la aceste aspecte ne vom
expune la capitolul II al raportului de expertiză anticorupţie.  

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 promovează interesele agenţilor economici care participă la concursul
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de selectare a rezidenţilor parcurilor industriale. Dat fiind faptul că prin proiect se exclude
norma privind răspunderea pentru păstrarea şi înregistrarea ofertelor participanţilor la
concurs, precum şi norma privind organizarea repetată a concursului, există riscul
prejudicierii intereselor agenţilor economici.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.1 subct. 24 din proiect, pct.59/1 „Rezultatele concursului pot fi contestate la
Comisia de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a
întreprinderii administratoare”.
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Acordarea dreptului participantului de a contesta rezultatele concursului la Comisie în termen
de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a întreprinderii administratoare este o
cerinţă excesivă greu de realizat, deoarece există riscul ca participantul să nu reuşească în
termenul dat să depună contestarea sau să nu dispună de acces la pagina web a
întreprinderii administratoare, ceea ce va prejudicia nejustificat interesele participanţilor.
De asemenea, considerăm că participanţilor trebuie să li se acorde un termen suficient în
vederea exercitării dreptului la contestare.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem următoarea redacţia a
normei: „Rezultatele concursului pot fi contestate la Comisia de concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la data înştiinţării oficiale a participantului”. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.23 din proiect, pct.59 „şi termenul de organizare a concursului repetat” se
exclude.

Prin excluderea normei privind înştiinţarea participanţilor la concurs despre termenul de
organizare a concursului repetat, în cazul anulării acestuia de către Comisie pe motiv că în
documentaţia prezentată sînt depistate informaţii ce nu pot fi confirmate sau sînt false sau
cîştigătorul nu s-a înregistrat, în termenul prevăzut, în calitate de subiect al activităţii de
întreprinzător al Republicii Moldova sau nu a încheiat cu întreprinderea administratoare un
contract de desfăşurare a activităţii în parcul industrial, de fapt, se lezează nejustificat
interesele agenţilor economici. Considerăm că agenţilor economici trebuie să li se acorde un
termen pentru a remedia încălcările depistate, pentru a putea participa la concursul repetat.

Recomandarea: Pentru a nu prejudicia nejustificat interesele agenţilor economici,
propunem de a menţine prevederea în varianta actuală.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.17 din proiect, pct.35 „Persoana care efectuează recepţionarea şi înregistrarea
documentelor, desemnată prin ordinul conducătorului întreprinderii administratoare,
poartă răspundere pentru păstrarea şi înregistrarea acestora” se exclude.

Considerăm nejustificat de a exclude prevederea dată, întrucît sunt norme care stabilesc
responsabilităţile şi sancţiunile pentru nerespectarea procedurii de recepţionare, înregistrare
şi păstrare a documentelor privind oferta. Lipsa responsabilităţilor clare a persoanelor
responsabile de păstrarea documentelor pentru concurs, precum şi a sancţiunilor pentru
încălcarea procedurii date, va prejudicia interesele agenţilor economici.

Recomandarea: În vederea aplicării sancţiunilor corespunzătoare a implementării
prevederilor regulamentului, propunem autorului de a menţine norma în vigoare.
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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

06 Mai 2016

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