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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 Justiţiei.

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 enunţat de către autor în nota informativă constă
în „corelarea veniturilor salariale ale colaboratorilor Detaşamentului cu Destinaţie Specială
„Pantera” cu cele ale colaboratorilor din alte subdiviziuni cu destinaţie specială care au statut
similar, precum şi majorarea numărului unităţilor de personal, fapt ce va spori inevitabil
eficienţa acestora şi a sistemului penitenciar per ansamblu”.
Totuşi, din analiza integrală a prevederilor proiectului sesizăm o diferenţă a scopului cu cel
enunţat, în ceea ce priveşte majorarea numărului unităţilor de angajaţi. Astfel, din scopul
formulat în notă rezultă intenţia de a majora numărul de personal al Detaşamentului cu
Destinaţie Specială „Pantera” (în continuare – DDS „Pantera”), însă, conţinutul proiectului
specifică o majorare a efectivului-limită întregului sistem penitenciar.
În acest mod, la implementarea proiectului în varianta propusă, acesta riscă să nu îşi atingă
scopul scontat, or, nu există siguranţă că, odată cu mărirea numărului de personal al
Departamentului Instituţiilor Penitenciare (în continuare – DIP), aceste unităţi vor fi alocate
nemijlocit DDS „Pantera”.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele consemnate de autor în nota informativă justifică
parţial necesitatea promovării proiectului, prevederile pct.2 al proiectului avînd o argumentare
nevalabilă în partea ce ţine de majorarea efectivului de personal al întregului sistem
penitenciar, analiza inoportunităţii acesteia fiind expusă în Capitolul II „Evaluarea în fond a
proiectului”, la compartimentul „Conflicte ale normelor de drept”.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului expertizat necesită cheltuieli financiare, fundamentate insuficient
în nota informativă. Astfel, cu referire la suma pentru indemnizaţia lunară colaboratorilor DDS
„Pantera”, se precizează că aceasta va fi acoperită din contul şi în limitele mijloacelor
financiare prevăzute anual în bugetul DIP. Prin urmare, cheltuielile în cauză sunt atribuite pe
seama DIP fără o consultare prealabilă în acest sens (din sinteza propunerilor şi obiecţiilor
lipsind opinia structurii menţionate), or, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1310 din
24.11.2008 cu privire la Departamentul instituţiilor penitenciare, acesta este persoană juridică
şi are statut de subdiviziune independentă, subordonată Ministerului Justiţiei.
Totodată, în partea ce ţine de majorarea efectivului-limită al DDS „Pantera”, sunt specificate
doar cheltuielile de salarizare, cu planificarea acestora începînd cu 1 ianuarie 2017. Acest
aspect creează incertitudine în privinţa existenţei posibilităţii de alocare reală a acestor
resurse financiare ulterior.
Mai mult, latura economico-financiară a proiectului nu este reflectată în nota informativă cu
privire la dotarea personalului planificat de a fi majorat. În conformitate cu pct.11 al Planului
de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1624 din 31 decembrie 2003, se prevede completarea
statelor de personal ale Detaşamentului cu destinaţie specială pînă la 120 de unităţi (în limita
efectivului total aprobat Departamentului instituţiilor penitenciare), cu dotarea lui ulterioară cu
echipament, armament, muniţii, tehnică specială. Prin urmare, nota informativă nu conţine o
argumentare în acest sens, ci se referă doar la condiţiile de salarizare.

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

Proiectul promovează un interes de grup, însă acesta, în ansamblu, este legitim. În acest
context, urmare a revizuirii normelor proiectului în sensul recomandărilor înaintate, acesta va
satisface interesul public general, prin sporirea eficienţei DDS „Pantera” şi sistemului
penitenciar.

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 expertizării, proiectul este
publicat pe pagina oficială a Ministerului Justiţiei, ceea ce întruneşte parţial 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 plasarea proiectului de act normativ
pe pagina web oficială a instituţiei.
Totuşi, se constată că, termenul de prezentare a recomandărilor părţilor interesate asupra
proiectului a fost stabilit cu încălcarea prevederilor art.12, alin.(2) al Legii nr.239/2008.
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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

La pct.2, potrivit proiectului –
La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 „Cu privire la
Departamentul instituţiilor penitenciare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.215-217, art.1338), cu modificările ulterioare, cifra „2920” se substituie cu cifra
„2960”.

Promovarea normei prenotate este motivată de către autor în nota informativă prin atribuirea
sarcinilor suplimentare pe lîngă sarcinile de bază încredinţate DDS „Pantera” şi prin
dispoziţiile Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepţiei reformării
sistemului penitenciar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1624 din 31 decembrie 2003 (în
continuare – planul).
Menţionăm că potrivit pct.11 din plan, s-a preconizat completarea statelor de personal ale
Detaşamentului cu destinaţie specială pînă la 120 de unităţi, însă, se stipulează expres că
această completare urmează să fie efectuată în limita efectivului total aprobat
Departamentului instituţiilor penitenciare, deci, în limita numărului de 2920 de unităţi aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1310/2008.
Se constată că, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică pentru anii 2012-2015, la
capitolul „Persoane condamnate şi aflate în detenţie”, publicate pe pagina oficială a instituţiei,
numărul persoanelor deţinute în instituţiile penitenciare a crescut de la 5012 la 6334
persoane. Astfel, în situaţia în care, se impune necesitatea majorării numărului personalului
DDS „Pantera”, aceasta urmează să aibă loc din contul efectivului de 2920 de unităţi ale
sistemului penitenciar. În caz contrar, norma specificată ar putea determina utilizarea
neconformă a bugetului public.
Totodată, considerăm oportun de specificat menţiunile Cadrului bugetar pe termen mediu
(CBTM) 2016-2018, elaborat de către Ministerul Finanţelor, care specifică precum că în
condițiile constrîngerilor financiare care au un caracter persistent, pentru susținerea în
continuare a reformelor sectoriale și administrative, este necesară constrîngerea și
raționalizarea cheltuielilor de personal în sectorul bugetar în întregime, astfel încît o parte a
costurilor majorărilor salariale să fie acoperită din contul resurselor economisite în rezultatul
reorganizărilor structurale și optimizării numărului de personal din sectorul bugetar.
Implementarea majorărilor salariale se combină cu măsuri de optimizare a angajaților din
sectorul bugetar și cu măsuri de raționalizare a cheltuielilor bazate pe reforme în sectorul
public, care rămîn a fi actuale în agenda reformelor pe termen mediu.
În concluzie, CBTM 2016-2018 stabileşte că: „În condițiile constrîngerilor financiare care au
un caracter persistent, pentru susținerea în continuare a reformelor sectoriale și
administrative, este necesară constrîngerea și raționalizarea cheltuielilor de personal în
sectorul bugetar în întregime, astfel încît o parte a costurilor majorărilor salariale să fie
acoperită din contul resurselor economisite în rezultatul reorganizărilor structurale și
optimizării numărului de personal din sectorul bugetar”.
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Recomandarea: Recomandăm autorului examinarea posibilităţii de majorare a
numărului unităţilor de personal al DDS „Pantera” în limita efectivului total aprobat
Departamentului instituţiilor penitenciare.

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

Natalia Budeci
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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