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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru completarea şi modificarea art.23 din Codul
educaţiei

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 este elaborat în vederea modificării şi
completării art.23 alin.(2) lit.a) din Codul educaţiei. Potrivit autorului, finalitatea proiectului
constă în modificarea vîrstei copilului „de la 0 la 3 ani” cu „de la 0 la 2 (3) ani”, fapt ce ar
permite părinţilor cu copii de la 2 ani cu venituri mici şi medii să beneficieze de servicii
antepreşcolare cu finanţare de la bugetul de stat.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă nu justifică pe
deplin promovarea proiectului. Normele privind modificarea vîrstei copiilor din ciclul educaţiei
antepreşcolară va crea confuzii şi interpretări diferite la realizarea acestora, deoarece ciclul
se bazează pe un curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi
socială a copiilor la vîrsta de 0-3 ani. Nu negăm existenţa problematică a mecanismului de
finanţare a instituţiilor antepreşcolare, inclusiv în municipiul Chişinău, însă esenţa problemei
respective nu rezidă în modificarea vîrstei copilului inclus în ciclul antepreşcolar, dar în
organizarea unităţilor de educaţie timpurie şi asigurarea personalului didactic necesar
desfăşurării educaţiei antepreşcolară care urmează să se facă de către autorităţile
administraţiei publice locale cu respectarea standardelor educaţionale de stat şi a legislaţiei
în vigoare. Totodată, menţionăm că tipurile şi modalităţile de finanţare a serviciilor de
educaţie timpurie antepreşcolară urmează să fie reglementate prin alte acte normative cu
finanţare de la bugetele locale. La solicitarea părinţilor, autorităţile administraţiei publice
locale pot organiza educaţia antepreşcolară, potrivit art.24 din Codul educaţiei.
În concluzie, promovarea proiectului în varianta actuală nu va remedia dificultăţile apărute în
asigurarea copiilor sub vîrsta de 3 ani cu locuri în instituţiile antepreşcolare.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului va determina reducerea cheltuielilor de ajutor
social oferit familiilor cu copii mici, precum şi creşterea impozitelor achitate la bugetul de stat
de către părinţi. 

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

Proiectul promovează, pe de o parte, interesele copiilor sub vîrsta de 3 ani care, potrivit
autorului, trebuie să le fie asigurată în continuare educaţie antepreşcolară în instituţii de
educaţie timpurie finanţate de la bugetul public naţional. Pe de altă parte, promovează
interesele părinţilor cu copii sub vîrsta de 3 ani, care dispun de venituri mici şi medii şi nu le
este asigurat legal dreptul la un loc în grădiniţă cu finanţare de la bugetul de stat. Cu toate
acestea, interesele promovate în proiect nu sunt în detrimentul interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul era
plasat pe pagina web oficială a Parlamentului: www.parlament.md.

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 articolul unic din proiect, 

Norma proiectului prevede modificarea şi completarea vîrstei copiilor incluşi în educaţia
antepreşcolară din „vîrsta de la 0 la 3 ani” în „ vîrsta de la 0 la 2 (3) ani”. Prevederile
proiectului sunt contradictorii cu art.20 alin.(1) lit.a) din Codul educaţiei care reglementează
organizarea învăţămîntului general, şi anume educaţia timpurie cuprinde: grupele
antepreşcolare, pentru copiii cu vîrsta de la 0 la 3 ani şi grupele preşcolare, pentru copiii cu
vîrsta de la 3 la 6 (7) ani, inclusiv grupele pregătitoare. Astfel, modificarea şi completarea
art.23 din Codul educaţiei va crea prevederi divergente în Codul educaţiei, act legislativ care
stabileşte cadrul juridic al raporturilor privind proiectarea, organizarea, funcţionarea şi
dezvoltarea sistemului de educaţie din Republica Moldova.
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Recomandarea: Promovarea proiectului în varianta actuală este inoportună, deoarece
va crea prevederi contradictorii şi confuzii în Codul educaţiei.

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 articolul unic din proiect, sintagma „înainte de cifra „3” se introduce cifra „2”, iar
cifra 3 se ia între paranteze.”

Propunerea autorilor de a opera modificări la art.23 alin.(2) lit. a) din Codul educaţiei şi de a
stabili vîrsta de la 0 la 2 (3) ani pentru copiii din ciclul educaţie antepreşcolară, va acorda
competenţă persoanelor responsabile de a lua decizii discreţionare, deoarece norma
proiectului admite interpretări diferite la stabilirea vîrstei copiilor şi atribuirea ciclului
educaţional. Astfel, norma va conferi incertitudine şi discreţie la aplicare. Totodată,
considerăm că rezultatele scontate, invocate în nota informativă, nu vor fi atinse, deoarece
esenţa problemei respective nu constă în modificarea vîrstei copilului inclus în ciclul
antepreşcolar, dar în asigurarea organizării unităţilor de educaţie timpurie şi asigurarea
personalului didactic necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolară care urmează să fie
efectuată de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea standardelor
educaţionale de stat şi a legislaţiei în vigoare. Totodată, menţionăm că tipurile şi modalităţile
de finanţare a serviciilor de educaţie timpurie antepreşcolară urmează să fie reglementate
prin alte acte normative cu finanţare de la bugetele locale. Potrivit art.24 din Codul educaţiei,
la solicitarea părinţilor, autorităţile administraţiei publice locale pot să organizeze educaţia
antepreşcolară. 

Recomandarea: Întru evitarea formulărilor echivoce la art.23 alin.(2) lit. a) în Codul
educaţiei, propunem autorului să nu opereze modificările citate supra.

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.

3



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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

20 Noiembrie 2015

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