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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentu modificarea şi completarea Legii bugetului de stat
pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (art.1, 2, 3, 5, 7 etc.)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Finanţelor,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, amendarea Legii bugetului de stat
2016 este condiţionată de următorii factori, şi anume: ajustarea indicatorilor bugetari la
venituri reieşind din evoluţiile macroeconomici şi prognozele pînă la finele anului; revizuirea
intrărilor de granturi externe, determinată de actualizarea acestora în urma evaluărilor
programelor de reforme de către UE şi reeşalonarea unora pentru anul 2017; identificarea
resurselor financiare în scopul suplimentării ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece
a anului, în legătură cu majorarea numărului de beneficiari.
Astfel, veniturile şi cheltuielile bugetului public naţional se reduc cu 2162,4 mil. lei, iar deficitul
rămânând fără schimbare.
Deşi autorul în nota informativă enunţă condiţiile care au dus la diminuarea veniturilor şi
cheltuielilor, trebuie de ţinut cont de impactul socio-economic faţă de autorităţile publice
centrale şi locale şi alţi subiecţi vizaţi prin lege, cărora li s-a redus esenţial bugetul.
Considerăm că acest compartiment este important din punct de vedere al interesului public
general, întrucît autorităţile publice centrale şi locale şi alţi subiecţi vizaţi prin legea bugetului
de stat nu vor dispune de mijloace financiare suficiente pentru a-şi realiza şi executa politicile
de stat preconizate/prognozate în anul 2016.
Proiectul prenotat este de interes sporit faţă de societate, drept urmare, este necesar de
analizat în nota informativă aspectul privind finalităţile sau impactul socio-economic al
implementării proiectului.  

d. Suficienţa argumentării. Autorul a justificat în conţinutul notei informative argumente
elocvente ce vizează scopul şi condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin implementarea amendamentelor propuse,
întrunind generic exigenţele stabilite de prevederile art.20 al Legii privind actele legislative
nr.780-XV din 27 decembrie 2001.
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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

Deşi potrivit notei informative este clar că bugetul de stat pe anul 2016 este auster, totuşi,
reducerea veniturilor şi cheltuielilor bugetului public naţional la unele autorităţi publice
centrale şi locale ar crea unele deficienţe în realizarea sau executarea obiectivelor propuse,
şi anume reducerea alocaţiilor de la stat: pentru Fondul de subvenţionare a producătorilor
agricoli (de la 900000,0 mii de lei, dintre care 387600,0 mii de lei din contul Programului de
suport bugetar ENPARD al Comisiei Europene la 700000,0 mii lei şi 380800,0 mii lei); pentru
bugetele locale la acoperirea cheltuielilor pentru finanţarea învăţămîntului, şcolilor sportive şi
a asistenţei sociale (de la 7889150,3 mii de lei la 7769883,3 mii lei) ); pentru lucrările de
renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor
publice locale (de la 180000,0 mii de lei la 39239,1 mii lei), inclusiv şi alte sectoare
importante din punct vedere social.
Astfel, în vederea respectării interesului public general este necesar de analizat toate
riscurile şi impacturile socio-economice urmare a reducerii veniturilor şi cheltuielilor bugetului
public naţional, încît să nu fie prejudiciat interesul public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, în
special cele referitoare la transparenţa în procesul de elaborare a deciziilor. Articolul 7 din
legea prenotată prevede obligaţia autorităţilor publice 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. Astfel, conform art.9
alin.(1) din aceiaşi lege la iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va
plasa, cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe
pagina web oficială. Acest anunţ urmează să conţină:a) argumentarea necesităţii de a adopta
decizia; b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în
corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot
prezenta sau expedia recomandări; c) datele de contact ale persoanelor responsabile de
recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
Prezentul proiect nu se regăseşte pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor. Astfel, nu
este posibil accesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi
interesate pentru a putea prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.
Recomandăm autorului de a plasa proiectul pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor,
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întrucât este de interes general

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

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.

3



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

24 Septembrie 2016

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