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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 Cancelaria de Stat.

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este reglementarea mecanismului de realizare a atribuţiilor Oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat ce vizează instituirea colegiilor consultative şi asigurarea conducerii
generale a serviciilor publice desconcentrate din raza de activitate a Oficiului, stipulate de
prevederile pct.13 lit.c) al Hotărîrii Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 cu privire la
oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele Oficiilor teritoriale al Cancelariei de Stat, prin
reglementarea mecanismului de realizare a atribuţiilor ce vizează instituirea colegiilor
consultative şi asigurarea conducerii generale a serviciilor publice desconcentrate din raza
de activitate a Oficiului.
Totodată, în condiţiile nerespectării recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al
prezentului raport de expertiză anticorupţie şi neexcluderii eventualelor riscuri de corupţie
aferente proceselor reglementate, există riscul prejudicierii 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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.

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

Pct.16 al proiectului: „16. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului cuprinde dezbaterile,
care au avut loc şi este semnat de către şeful Oficiului sau, după caz, de către şeful
adjunct care a condus şedinţa.
17. […] Hotărîrile Colegiului se semnează de către preşedinte”.

Prevederile pct.16-17 ale proiectului sunt contradictorii sub aspectul delimitării subiectului ce
semnează procesul-verbal al şedinţei Colegiului, fapt care poate determina dificultăţi la etapa
de implementare.

Recomandarea: Se recomandă autorului uniformizarea normelor prevederilor pct.16-17
sub aspectul sus-menţionat.

Pct.15 al proiectului: „15. […] În timpul desfăşurării şedinţelor se pot formula
propuneri, obiecţii ce pot fi adoptate sau respinse prin votul majorităţii membrilor
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prezenţi”.
Pct.16: „16. Procesul-verbal al şedinţei Colegiului cuprinde dezbaterile, care au avut
loc şi este semnat de către şeful Oficiului sau, după caz, de către şeful adjunct care a
condus şedinţa”.

Analizînd prevederile pct.16 a proiectului prin prisma dreptului membrilor Colegiului de a
formula propuneri şi obiecţii în cadrul şedinţelor, care sunt supuse votului, apreciem
insuficient reflectată structura generică a procesului-verbal al şedinţei Colegiului.
Circumstanţa în cauză poate determina reflectarea generalizată/tendenţioasă a conţinutului
şedinţei Colegiului. 

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea prevederilor pct.16, după
cuvintele “care au avut loc” cu sintagma “propunerile şi obiecţiile expuse în cadrul
şedinţelor şi rezultatele votului pe marginea acestora”.

Pct. 17 al proiectului: „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul adoptă hotărîri, cu
caracter de recomandare”.
Pct. 19. Membrii Colegiului au următoarele obligaţii: […] b) să îndeplinească hotărîrile
adoptate în Colegiu;”.

Prevederile sus-citate sunt contradictorii, fapt care constituie un impediment în aplicarea
corectă a prevederilor legislative şi creează premise pentru aplicarea normei "convenabile"
într-o situaţie concretă, pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a normei aplicabile.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi delimitarea caracterului
hotărîrilor adoptate în Colegiu.

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

Pct.18 al proiectului: „18. Membrii Colegiului au următoarele drepturi:
[…] e) alte drepturi conferite prin hotărîri ale Colegiului”.

Norma propusă este o normă în alb, ori aceasta atribuie altui subiect dreptul şi competenţa
de a elabora, în mod autonom, reglementări cu caracter normativ, fapt ce periclitează
stabilitatea raporturilor juridice reglementate.
În cazul utilizării normelor în cauză, elementele (factorii) coruptibilităţii nu sînt evidenţiaţi
direct, dar aceste norme contribuie la apariţia altor elemente cu risc puternic de
coruptibilitate: lărgirea atribuţiilor discreţionare, stabilirea aleatorie a termenelor pentru
prestarea serviciilor, cerinţe exagerate pentru realizarea unor drepturi etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea normei din context şi
reglementarea exhaustivă a drepturilor membrilor Colegiului.

Pct. 8 al proiectul: „Colegiul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: e)
îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”.

Sintagma: „în conformitate cu prevederile legale în vigoare” conferă per ansamblu normei
precitate un caracter de trimitere şi drept consecinţă creează incertitudine cu referire la
reglementarea aplicabilă raporturilor juridice în speţă. Normele în cauză sunt generale, nu fac
referinţă la vreun act normative concret, iar ulterior la etapa de implementare, stabilirea
normelor juridice relevante aplicabile şi identificarea atribuţiilor legale va fi dificilă, fapt ce va
crea premise de coruptibilitate. 
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Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea amendamentului propus şi
evitarea sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice. În acest sens,
propunem substituirea sintagmelor prenotate, cu referinţe concrete la prevederile
actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice reglementate sau
reglementarea exhaustivă a atribuţiilor Colegiului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.10 al proiectului: „Colegiul se convoacă de către şeful oficiului teritorial al
Cancelariei de Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu) în şedinţe ordinare o dată în
lună şi în şedinţe extraordinare ori de cîte ori este necesar”.

Prevederile precitate fac referinţă la 2 forme distincte de activitate, care sunt demarate de
către preşedintele Colegiului consultativ constituit la nivelul unităţii teritorial-administrative de
nivelul al doilea (şedinţe ordinare, convocate cu o periodicitate regulată – „o dată în lună” şi
şedinţe extraordinare, convocate „ori de cîte ori este necesar”).
În acest context, remarcăm faptul că utilizarea sintagmei „ori de cîte ori este necesar”,
atribuie preşedintelui Colegiului consultativ prerogativa de a aprecia unilateral, în lipsa unor
criterii clare şi univoce, prestabilite de cadrul normativ, pertinenţa motivului convocării
şedinţei extraordinare, cît şi oportunitatea convocării acesteia. Totodată, analiza redacţiei
propuse, denotă lipsa unor prevederi relevante ce vizează subiectul ce dispune de dreptul de
a solicita preşedintelui convocarea şedinţelor extraordinare.
Astfel, evidenţiem riscul instituirii unor condiţii legislative propice pentru exercitarea unor
atribuţii excesive de către preşedintele Colegiului consultativ constituit la nivelul unităţii
teritorial-administrative de nivelul al doilea.
Prin urmare, se impune necesitatea reglementării distincte a procedurii de convocare a
şedinţelor extraordinare, şi delimitarea subiecţilor ce pot solicita preşedintelui convocarea
acesteia.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea sintagmei „ori de cîte ori este
necesar” şi completarea normei propuse cu sintagma: „din oficiu sau la cererea
membrilor Colegiului”.

Pct.12 al proiectului: „12. Membrii Colegiului, precum şi alţi invitaţi la şedinţele
acestuia sunt convocaţi individual de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de
Stat (reprezentantul Guvernului în teritoriu), în formă scrisă.”
Pct.14: „14. Activitatea Colegiului este organizată de Secretariatul Colegiului, care este
asigurat de către oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, şi îndeplineşte următoarele
atribuţii: […]
g) după semnare, aduce la cunoştinţa persoanelor/instituţiilor/autorităţilor interesate
hotărîrile Colegiului;”.
Pct.17: […] După semnare, hotărîrile Colegiului se aduc la cunoştinţa persoanelor/
instituţiilor/autorităţilor interesate.

Normele precitate nu reglementează expres termenul de executare a activităţilor evidenţiate
supra de către şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat/Secretariatul Colegiului.
Circumstanţa în cauză atribuie subiecţilor vizaţi prerogativa de apreciere şi stabilire
unilaterală a termenilor în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea termenului de executare a
activităţilor evidenţiate la pct.12 şi pct.14 lit.g) al proiectului.

Pct.20 al proiectului: „20. În cazul în care membrii Colegiului absentează în mod
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repetat nemotivat de la şedinţe, nu îndeplinesc sarcinile stabilite în hotărîrile
Colegiului, şeful oficiului teritorial (reprezentantul Guvernului în teritoriu) poate sesiza
conducerea ministerului/altei autorităţi administrative centrale pentru dispunerea
măsurilor disciplinare corespunzătoare.”

Utilizarea cuvîntului „poate” în context, atribuie şefului oficiului teritorial prerogativa de decizie
vis-a-vis de oportunitatea sesizării conducerii ministerului/altei autorităţi administrative
centrale pentru dispunerea măsurilor disciplinare corespunzătoare. Circumstanţa în speţă,
creează precondiţii pentru interpretarea discreţionară a normei şi riscuri de corupţie aferente
procesului reglementat.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor “poate sesiza” cu
cuvîntul „sesizează”.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Iunie 2016

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