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Codului educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014

(art. 141)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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. Proiectul urmăreşte asigurarea transportării gratuite a
elevilor şi cadrelor didactice la şi de la instituţiile de învăţămînt, pe distanţe ce depăşesc 2
km. Totodată, autorul propune asigurarea alimentării gratuite a elevilor claselor I-IV din
instituţiile de învăţămînt publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII, care sunt
transportaţi la şi de la instituţiile de învăţămînt, pe distanţe ce depăşesc 2 km. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă referitoare
la asigurarea transportării gratuite a tuturor elevilor care îşi fac studiile la o distanţă de 2 km
(nu doar în localităţile rurale) nu sunt suficiente. Mai mult, art.7 al Legii nr.436/2006 privind
administraţia publică locală prevede: „În realizarea competenţelor lor, autorităţile
administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia
Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care
Republica Moldova este parte”. Astfel, considerăm necesară consultarea autorităţilor publice
locale de nivelul al doilea înainte de a atribui în sarcina acestora a asigurării cu transport a
tuturor elevilor şi a cadrelor didactice (din localităţile urbane inclusiv) şi a atribuţiei de
asigurare alimentară a elevilor care locuiesc la distanţe de peste 2 km de instituţia de
învăţămînt. Totodată, atenţionăm asupra art.9 al legii sus-citate, care la fel precizează:
„Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează,
aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale”.
Respectiv, este oportună consultarea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea pentru a
verifica disponibilitatea resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor din proiectul dat.
În concluzie, apreciem proiectul a fi oportun spre promovare, cu condiţia acceptării
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autorităţilor vizate în implementarea proiectului a modificărilor acestuia. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează în nota informativă că realizarea proiectului va costa estimativ de 26
mln. lei, iar cheltuielile respective vor fi acoperite din sursele financiare prevăzute la
componenţa raională pentru educaţie. Nu este suficientă indicarea declarativă a acoperirii
financiare de către autorităţile publice locale de nivelul al doilea. Considerăm referinţele la
acoperirea financiară a proiectului incomplete, fiind necesară identificarea unor surse
financiare pentru implementarea proiectului. Totodată, este recomandată revizuirea
oportunităţii operării unor astfel de modificări, prin prisma disponibilităţilor financiare în
bugetul public naţional, deoarece proiectul implică cheltuieli financiare substanţiale. Mai mult,
analizînd proiectul pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova, observăm că în lista
instituţiilor sesizate în procesul consultării nu este inclusă nicio autoritate publică locală, ceea
ce denotă imixtiunea în autonomia acestora fără a le consulta. Pentru a evita adoptarea unui
proiect declarativ, care va crea dificultăţi la aplicare din lipsa disponibilităţii bugetelor locale,
recomandăm autorului consultarea autorităţilor publice locale în acest sens.  

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

Proiectul promovează interesele elevilor şi cadrelor didactice, prin asigurarea transportarea
gratuite şi a alimentării. În acelaşi timp, proiectul riscă să prejudicieze bugetele locale, prin
supraîncărcarea acestora cu cheltuieli pe care acestea nu sunt capabile să le suporte. 

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Parlamentului
Republicii Moldova, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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 legislativ 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.
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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.

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Februarie 2016

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