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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege cu privire la Infrastructura Naţională de Date Spaţiale
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 - Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru, 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul legii cu privire la infrastructura naţională de
date spaţiale are drept obiectiv constituirea şi dezvoltarea datelor spaţiale printr-un geo-portal
naţional, astfel încît autorităţile publice şi publicul larg să beneficieze de acces îmbunătăţit la
aceste date. Datele spaţiale urmează să fie stocate şi păstrate în baze de date.
Astfel, proiectul conţine norme care să asigure procesul de schimb, de partajare,
compatibilitate, colectare şi actualizare a datelor spaţiale, accesul şi utilizare a acestora.
Potrivit notei informative, proiectul legii prenotat reglementează seturile de date, care sunt
parte a infrastructurii naţionale de date spaţiale, modul de asigurare a accesului şi partajare a
seturilor de date spaţiale, serviciile de reţea necesare partajării, precum şi responsabilitatea
autorităţilor publice pentru seturile şi serviciile de date spaţiale şi interoperabilitatea lor. În
conţinutul proiectului sunt specificate seturile de date spaţiale reglementate, precum şi
autorităţile publice responsabil de fiecare set de date.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.
Prin realizarea infrastructurii naţionale de date spaţiale se va asigura publicului un număr
mare de servicii de identificare a datelor spaţiale, va permite utilizarea lor, accesarea mai
multor baze de date, precum şi obţinerea informaţiilor actualizate.
Cu toate acestea, în proiect au fost atestate aspecte de incoerenţă legislativă prin faptul că
unele norme creează diferenţe de tratare a sensului acestora inducînd confuzie la aplicare.
Asupra acestor aspecte ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.
Implementarea proiectului legii cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale necesită
alocări de mijloace financiare din bugetul de stat.
Mai mult decît atît, autorităţi publice responsabile de implementarea proiectului legii sunt şi
autorităţile ale administraţiei publice locale. În acest sens, urmează a se analiza impactul
prevederilor prenotate asupra bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, prin prisma
principiului corespunderii resurselor cu competenţele, care presupune corespunderea
resurselor financiare şi materiale alocate autorităţilor publice locale cu volumul şi natura
competenţelor ce le sunt atribuite pentru a asigura îndeplinirea eficientă a acestora.
Totodată, urmează să fie garantat şi principiul dialogului instituţional, care presupune
informarea şi consultarea de către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în procesul
de planificare şi de luare a deciziilor, prin structurile asociative, asupra oricăror chestiuni ce le
privesc în mod direct.
Deşi nota informativă anexată la proiect conţine referinţe asupra fundamentării economico-
financiare, totuşi, autorul nu a estimat exemplificativ de ce surse financiare va necesita o
autoritate publică pentru implementarea prevederilor.
Totodată, nici nu se menţionează dacă aceste surse vor fi sau nu disponibile odată cu
intrarea în vigoare a legii.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr. 235/20.07.2006.
În rezultatul analizei efectuate asupra proiectului constatăm că acesta conţine norme care ar
reglementa iniţierea, desfăşurarea şi lichidarea activităţii de întreprinzător.
În opinia noastră, ţinînd cont de acest aspect, propunem ca proiectul legii să fie expediat
pentru studiere şi expunere de opinie în adresa Comisiei de stat pentru reglementarea
activităţii de întreprinzător. Examinarea va releva în ce măsură normele sunt conforme cu
principiile de activitate a activităţii de întreprinzător, precum şi se va menţiona dacă acestea
nu pot fi calificate ca o restrîngere a activităţii economice a unor agenţi economici.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale

2



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 întruneşte cerinţele impuse de
prevederile 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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

Articolul 9 – sintagma „prevăzute în Planul de activitate” şi sintagma „planului de
activitate privind implementarea infrastructurii naţionale de date spaţiale” –

Norma face referinţă la un „plan de activitate”. Însă, analizînd conţinutului proiectului este
dificil de a sesiza organul responsabil de elaborarea acestuia, termenul de acţiuni al Planului,
precum şi conţinutul acestuia.
La implementare, norma va fi implementată dificil, deoarece există riscul interpretării confuze
a sensului acesteia.

Recomandarea: Norma urmează să facă referinţă concretă asupra autorităţii publice
responsabilă de elaborarea şi adoptarea Planului de activitate. Totodată, proiectul
urmează să fie completat cu prevederi care să reglementeze conţinutul „planului de
activitate”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.4 alin.(3) din proiectul legii –

Se menţionează că Guvernul sau autoritatea publică desemnată de acesta, decide dacă
terţul, care nu este responsabil pentru date spaţiale, în conformitate cu prezenta lege, poate
participa la infrastructura naţională de date spaţiale.
Din start menţionăm că nu este cunoscut organul responsabil de emiterea deciziei în acest
sens. Pe de altă parte, nu sunt cunoscute acţiunile organului responsabil şi criteriile pe care
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se va baza acesta în emiterea deciziei date.
În altă ordine de idei, proiectul nu conţine prevederi care ar asigura în continuare exerciţiul
dreptului de a participa la infrastructura naţională de date spaţiale.

Recomandarea: Propunem autorului a analiza aspectele sus-menţionate prin
completarea proiectului cu prevederi în acest sens.

Art.11 alin.(3) din proiectul legii –

Se prevede că autorităţile publice cu atribuţii în domeniile enunţate în alin.(2) interzic
publicarea informaţiilor care ar putea pune în pericol securitatea naţională şi ar facilita
desfăşurarea unor acţiuni de terorism, sabotaj sau crimă organizată.
În opinia noastră, norma nu denotă o claritate în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor
autorităţilor publice. Astfel, există riscul instituirii unor atribuţii paralele autorităţilor publice.
Mai mult decît atît, nu este clar cum va fi posibilă delimitarea competenţelor autorităţilor, din
considerentul că norma la alin.(2) nu reflectă domenii strict identificabile.
În altă ordine de idei, utilizarea sintagmei „autorităţile publice interzic publicarea informaţiilor”
duce în eroare momentul exercitării dreptului de interzicere – înainte de plasarea informaţiilor
pe portal sau, ulterior, după ce informaţia a fost plasată deja.

Recomandarea: Recomandăm autorului a institui norme şi proceduri clare în privinţa
exercitării dreptului autorităţii publice de a interzice publicarea informaţiilor care ar
putea pune în pericol securitatea naţională şi ar facilita desfăşurarea unor acţiuni de
terorism, sabotaj sau crimă organizată.
Totodată, autorul urmează să identifice şi să enumere strict autorităţile publice
responsabile cu exercitarea acestui drept, reieşind din domeniile reglementate în
vederea eliminării caracterului coruptibil al normei de instituire a atribuţiilor paralele.

Art.15 şi art.16 din proiectul legii – sintagma „alte atribuţii conform prevederilor
prezentei legi” –

Utilizarea sintagmei prenotate în contextul normelor date este inoportună.
Considerăm că atribuţiile autorităţii coordonatoare, cît şi atribuţiile autorităţilor publice
urmează să fie strict enumerate fără a lăsa loc interpretărilor ambigui şi discreţionare. Astfel,
nu găsim relevant ca unele atribuţii ale autorităţilor respective să poată fi identificate şi prin
alte norme din proiect. Norma statuată la articolul 15 şi 16 urmează să conţină atribuţiile
exhaustive ale autorităţilor publice prenotate.

Recomandarea: Litera j) din conţinutul articolului 15, precum şi lit.e) al articolului 16
propunem a fi excluse. Totodată, normele prenotate urmează să fie completate cu
atribuţiile exhaustive ale autorităţilor publice direct responsabile de implementarea
prevederilor proiectului.

Norma articolului 17 din proiectul legii – sintagma „pot îndeplini” –
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Utilizarea sintagmei „pot îndeplini” exclude caracterul prescriptiv al normei.
Astfel, norma nu impune o anumită conduită. În aceste condiţii, interpretarea normei poate
duce la exces de zel din partea unor subiecţi cointeresaţi în aplicarea arbitrară a prevederilor
proiectului.
După o analiză a conţinutului punctelor a)-c) considerăm că drepturile inserate în aceste
norme, de fapt, ar constitui obligaţii ale terţilor în vederea realizării cu succes a infrastructurii
naţionale a datelor spaţiale. Atribuirea selectivă a implementării unui drept sau al altui drept
va duce la o implementare neuniformă a prevederilor proiectului, ceea ce poate să se
răsfrîngă negativ asupra însuşi conceptului de „infrastructură naţională de date spaţiale”.

Recomandarea: Propunem autorului substituirea sintagmei „pot îndeplini” cu
sintagma „îndeplinesc” sau „sunt obligaţi să exercite”. Astfel, norma va comporta un
caracter concret evitînd interpretarea discreţionară a prevederilor legale.

Articolul 19 din proiectul legii – sintagmele „principalele atribuiţii” şi „alte atribuţii
conform…” –

În opinia noastră, odată ce norma face referinţă la atribuţiile Consiliului Infrastructurii
Naţionale de Date Spaţiale (atribuţii instituite de către legiuitor la nivel de lege) considerăm
că acordarea dreptului Guvernului de a institui alte noi atribuţii în Regulamentul cu privire la
organizarea şi funcţionarea Consiliului este inadecvată.
În această situaţie există riscul ca organul executiv să instituie atribuţii discreţionare
Consiliului, atribuţii care nu vor fi corelate cu poziţia legislativului.
Considerăm că Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului urmează să
conţină drepturile şi obligaţiile acestuia, reieşind din atribuţiile funcţionale expres prevăzute
de norma legală a articolului 19 din lege.
La fel, utilizarea sintagmei „principalele atribuţii” denotă un caracter atît ambiguu, cît şi
discreţionar normei, din considerentul că se va putea interpreta că Consiliul va putea institui
şi alte atribuţii în conformitate cu Regulamentul său de activitate, adoptat de executiv.

Recomandarea: Propunem autorului a substitui sintagma „principalele atribuţii ale” cu
cuvîntul „Atribuţiile”, iar ulterior să fie redat conţinutul după textul normei din proiect.
Totodată, lit.i) urmează să fie exclusă.
În acest fel, norma legală va fi protejată prin excluderea ingerinţei organului executiv
de a institui alte atribuţii Consiliului prenotat.
Atribuţiile Consiliului urmează să fie exhaustiv stabilite în textul normei articolului 19
din proiectul legii, iar Regulamentul de activitate al acestuia trebuie să facă referinţă la
atribuţiile exprese din norma legală, fără dreptul de a completa cu unele noi, misiunea,
drepturile şi obligaţiile Consiliului şi alte aspecte relevante ce ţin de funcţionarea
eficientă a Consiliului.

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
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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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

09 Noiembrie 2015
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