
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele Hotărîri ale Guvernului

(nr.294/1998, nr.1285/2006, nr.820/2014)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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, proiectul reprezintă o măsură de
aducere în concordanţă a cadrului normativ la rigorile Legii nr.127 din 09 iunie 2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin
licenţiere a activităţii de întreprinzător prin care au fost excluse din lista activităţilor
reglementate prin licenţiere 3 genuri (activitatea burselor de mărfuri; confecţionarea şi
distrugerea ştampilelor; activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de
depozit pentru cereale).

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.

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

Prin proiect urmează a fi adus echilibrul dintre actele normative şi legislative care
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reglementează activitatea de întreprinzător. Respectiv, interesul public nu este prejudiciat.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, 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

Cu referire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998
cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23
decembrie 1997.

Autorul utilizează sintagme diferite pentru a specifica organul/autoritatea de control şi
supraveghere. Astfel, există riscul interpretării normei în vederea acordării unor asemenea
atribuţii autorităţilor ce nu deţin competenţe în acest sens, ceea ce ar însemna impunerea
unor bariere suplimentare activităţii de întreprinzător.

Recomandarea: Sintagmele de la pct.1 din proiect „organul de control abilitat de lege”;
„autorităţile publice abilitate de lege cu supraveghere”; „organul de control abilitat de
lege” „organ de control”; „organului de supraveghere şi control” urmează a fi revăzute
în vederea stabilirii unei terminologii unice pentru a defini organul/organele abilitate
cu funcţia de supraveghere şi control.

Cu referire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998
cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23
decembrie 1997.

Evidenţiem că autorul nu a specificat expres instituţia abilitată cu funcţia de supraveghere şi
control, limitînduse la formulări generale („organul de control abilitat de lege”; „autorităţile
publice abilitate de lege cu supraveghere” etc.). Mai mult, urmare a studierii cadrului legal,
constatăm că nici un alt act nu prevede atribuţii în acest sens. Respectiv, devine incert
modalitatea de implementare a proiectului în contextul în care nu sunt clare autorităţile
responsabile de realizarea noilor reglementări.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „abilitat de lege”; prevăzută de lege” şi cuvîntul
„lege”.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului în vederea identificării instituţiilor
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responsabile de implementarea proiectului. În cazul în care autorul insistă pe formula
actuală, urmează a fi indicat expres actele legislative la care face trimitere.

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

Pct.1 din proiect – completările operate la secţiunea VI din Hotărîrea Guvernului nr.294
din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova
nr.406-II din 23 decembrie 1997.

În contextul modificărilor actului normativ prenotat, în circulaţie vor exista nu doar ştampile
autorizate, dar şi neautorizate. Amendamentele propuse de autor la capitolul VI vor
reglementa modul de păstrare doar a ştampilelor autorizate, fiind evitate cele neautorizate.
Astfel, există riscul utilizării în mod abuziv a ştampilelor neautorizate fără a suporta careva
consecinţe în acest sens.

Recomandarea: Se recomandă revizuirea proiectului în vederea stabilirii normelor ce
vor reglementa modul de păstrare a tuturor tipurilor de ştampile.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

Ţepordei Călin
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Noiembrie 2016

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