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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 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. Proiectul prenotat este elaborat întru executarea art.
art.7 alin.(3), 15 alin.(5), 23 alin.82) lit.e), 28 alin.(3), 35 alin.(5), (9) etc. ale Legii nr.215 din
04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Prin proiect se
stabilesc regulile suplimentare privind controlul la trecerea frontierei, regulile de regim în
punctele de trecere a frontierei de stat, lista punctelor de trecere a frontierei de stat ale
Republicii Moldova, normele tehnice de înzestrare a punctelor de trecere a frontierei de stat,
regulile de eliberare a permisului de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat şi
regulile specifice ale regimului zonei de frontieră.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică
necesitatea aprobării acestuia. Implementarea proiectului va contribui la asigurarea securităţii
frontierei de stat şi la îmbunătăţirea activităţii Poliţiei de Frontieră.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele, pe de o parte, a cetăţenilor care traversează
frontiera de stat, iar pe de altă parte, interesele Poliţiei de Frontieră. Însă, reieşind din faptul
că prin proiect se acordă dreptul Poliţiei de Frontieră de a emite autorizaţii persoanelor fizice
şi juridice privind desfăşurarea unor activităţi temporare în punctele de trecere a frontierei,
acesta ar prejudicia interesul public, prin excesul de putere în eliberarea unor acte permisive
contrar cadrului legal. 

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

La pct.1 Anexa nr.5 din proiect „Departamentul Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal
eliberează permise de activitate pentru activităţile ce se desfăşoară în punctele de
trecere terestre, cu excepţia punctelor de trecere situate în gări”.

Noma este în contradicţie cu prevederile art.35 alin.(9) al Legii nr.215/2011 cu privire la
frontiera de stat a Republicii Moldova care stipulează că la punctele de trecere situate în „gări
şi porturi”, permisele se eliberează de către administraţia acestora, cu acordul şefilor
subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi ai Serviciului Vamal. Prin urmare, constatăm că
permisele se eliberează şi la punctele de trecere situate şi „în porturi cu acordul” şefilor
subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi ai Serviciului Vamal.

Recomandarea: Propunem următoarea redacţie a normei: „Departamentul Poliţiei de
Frontieră şi Serviciul Vamal eliberează permise de activitate pentru activităţile ce se
desfăşoară în punctele de trecere terestre, cu excepţia punctelor de trecere situate în
gări şi porturi care se eliberează de către administraţia acestora cu acordul Poliţiei de
Frontieră şi Serviciul Vamal”.

La pct.5 Anexa nr.5 din proiect „Pentru autorizarea activităţilor temporare în punctul
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de trecere, persoanele fizice sau juridice formulează în formă scrisă Departamentului
Poliţiei de Frontieră solicitarea de autorizare a activităţilor planificate”.

Acordarea dreptului Poliţiei de Frontieră de a emite autorizaţii privind desfăşurarea unor
activităţi temporare în punctele de trecere a frontierei persoanelor fizice şi juridice contravine
prevederilor Legii nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova care
stipulează că Poliţia de Frontieră este în drept să elibereze „permise pentru activităţile din
punctele de trecere a frontierei de stat sau permis de acces” şi nu „autorizaţii de activitate”.
De asemenea, norma dată este în contradicţie cu prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător care prevede expres
autorităţile emitente învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control cu drept de a emite
acte permisive, iar Poliţia de Frontieră nu se include în categoria dată.

Recomandarea: Pentru a nu admite abuzuri procedurale din partea Poliţiei de
Frontieră, propunem de exclus pct.5 şi pct.6 din proiect. Această obiecţie este valabilă
şi pentru Capitolul IV al anexei nr.6 din proiect.

La pct.10 subct.1) Anexa nr.5 din proiect „în timpul aflării pe teritoriul punctului de
trecere personalul angajat al agenţilor economici care a obţinut autorizaţie de
activitate…”.

Utilizarea sintagmei „autorizaţie de activitate” este în contradicţie cu prevederile art.35 alin.(9)
al Legii nr.215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova care prevede noţiunea
de „permis de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat”. Este necesar de exclus
aceste contradicţii cu prevederile legale.

Recomandarea: Propunem autorului de a substitui sintagma „autorizaţie de activitate”
cu sintagma „permis de activitate”.

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

La pct.8, Anexa nr.1 din proiect „În funcţie de circumstanţele apărute se permite
schimbarea culoarelor, direcţilor de deplasare”.

Norma este discreţionară, deoarece nu prevede expres circumstanţele sau condiţiile care vor
permite Poliţiei de Frontieră schimbarea culoarelor şi a direcţiilor de deplasare. Reieşind din
titlul capitolului II din proiect „Condiţiile de creare a culoarelor, categoriile de persoane şi
regulile de trafic prin culoare în punctele de trecere a frontierei de stat”, este necesar de
reglementat expres condiţiile de schimbare a culoarelor şi direcţiilor de deplasare. În caz
contrar, există riscul ca Poliţia de Frontieră, la propria discreţie, să stabilească
circumstanţele/condiţiile de schimbare a culoarelor, fără careva reglementări în acest sens.

Recomandarea: Propunem autorului de a prevedea expres condiţiile sau
circumstanţele care vor permite schimbarea culoarelor sau direcţiilor de deplasare. 

La pct.19 Anexa nr.1 din proiect „Dacă marinarul constituie un pericol în adresa
securităţii statului, ordinii şi sănătăţii publice, acestuia i se poate refuza permisiunea
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de a coborî de pe navă”.

Prin utilizarea sintagmei „poate refuza”, de fapt, se lasă la latitudinea Poliţiei de Frontieră, de
a decide referitor la permisiunea marinarului de a coborî sau nu de pe navă, ceea ce va
prejudicia interesul statului. În cazul în care, se constatată de către Poliţia de Frontieră în
baza analizei riscurilor legate de securitatea statului şi de combatere a migraţiei ilegale că
există un pericol, organul responsabil trebuie în mod obligatoriu să refuze permisiunea
marinarului de a coborî de pe navă. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a substitui sintagma „poate refuza” cu
cuvîntul „refuză”. 

La pct.39 Anexa nr.1 din proiect „Operatorul aerian/de aeroport, în comun cu
autorităţile de control, ia măsurile necesare pentru a preveni intrarea şi ieşirea
persoanelor neautorizate în zonele rezervate, de exemplu în zona de tranzit.”.

Sintagma „ia măsurile necesare” este discreţionară, deoarece nu reglementează expres
măsurile care urmează a fi întreprinse de către operatorul aerian şi organele de control în
vederea prevenirii intrării şi ieşirii persoanelor neautorizate în zonele rezervate. Dat fiind
faptul că măsurile în cauză au drept scop asigurarea securităţii frontierei de stat, acestea
trebuie să fie reglementate expres, pentru a nu prejudicia interesul public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea măsurile în vederea
restricţionării intrărilor şi ieşirilor persoanelor neautorizate în zonele rezervate.

La pct.31 Anexa nr.2 din proiect „Accesul în zonele de regim poate fi interzis de către
autorităţile cu competenţă de a examina şi elibera permise de acces”.

Norma este discreţionară, deoarece nu prevede expres cazurile cînd Poliţia de Frontieră este
în drept să interzică accesul persoanelor, angajaţilor administraţiei aeroportului internaţional,
companiilor aeriene şi societăţilor comerciale în zonele de regim aerian. Lipsa normelor date
va lăsa la discreţia organului responsabil de a decide referitor la restricţionarea accesului în
zonele de regim aerian, ceea ce va prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres condiţiile/cazurile de
restricţionare a accesului în zonele de regim aerian de către Poliţia de Frontieră. 

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.
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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 Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Aprilie 2016

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