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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la
ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova
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 propune completarea Codului cu privire la
ştiinţă şi inovare cu un articol nou (68/1) care instituie Consiliul Naţional pentru Cercetare-
Dezvoltare – un organ colegial consultativ, creat pe lângă Prim-ministrul Republici Moldova,
în scopul asigurării unei colaborări eficiente între autorităţile administraţiei publice centrale,
precum şi coordonării activităţii în sfera cercetării-dezvoltării la nivel guvernamental.
În altă ordine de idei, se propune ca Academiei de Ştiinţe să-i fie stabilită competenţa de
elaborare şi dezvoltare a bazei de date prin stocarea brevetelor, patentelor, standardelor şi
rezultatelor ştiinţifice. De asemenea, se propune reducerea numărului secţiilor de ştiinţe şi
alte 12 unităţi, finanţate de la bugetul de stat.

d. Suficienţa argumentării. Au fost respectate prevederile art.20 al Legii nr.780/2001
privind actele legislative, nota informativă stabilind condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea elementelor noi aduse în cadrul
sistemului, cu argumentarea corespunzătoare şi gradul de compatibilitate a reglementărilor
proiectului cu cadrul normativ în domeniu.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul de stat.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

În opinia noastră, proiectul nu este în detrimentul interesului public, reglementările propuse
perfecţionând cadrul normativ naţional în ceea ce priveşte dezvoltarea sectorului de
cercetare-dezvoltare şi inovare.

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. La momentul examinării proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, precum şi nota
informativă la acesta erau publicate pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova
www.parlament.md ceea ce atestă faptul că sunt întrunite cerinţele impuse de prevederile
art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

4. Articolul 79. Instituţiile cu autonomie financiară şi întreprinderile Academiei de
Ştiinţe
(1) În subordinea Academiei de Ştiinţe activează următoarele instituţii cu autonomie
financiară: institutele de cercetare-dezvoltare (personaje de drept public) subordonate
Academiei de Ştiinţe, alte instituţii de asigurare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi
inovare a Academiei de Ştiinţe, potrivit statului. (text conform originalului)

În afară de necesitatea unei redactări suplimentare a textului, atenţionăm asupra unei
sintagme neutilizate în legislaţie – „personaje de drept public”. Codul civil al Republicii
Moldova nr.1107/2002 stabileşte şi reglementează la art.58 „persoane juridice de drept
public”; în acelaşi sens, Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
stabileşte în art.12 alin.(5) „persoane juridice de drept public”.

Recomandarea: Recomandăm înlocuirea sintagmei „personaje de drept public” cu
„persoane juridice de drept public”.

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
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

2. În articolul 74:
- se completează în final cu o literă nouă:
„s) să elaboreze şi să dezvolte baza de date prin stocarea brevetelor, patentelor,
standardelor şi rezultatelor ştiinţifice.”

Atenţionăm asupra unei dublări de competenţă ale Academiei de Ştiinţe cu atribuţiile Agenţiei
de Stat pentru Proprietate Intelectuală (în continuare AGEPI). Conform art.7 alin.(2) lit.c) din
Legea nr.114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Protecţie Intelectuală, AGEPI
„administrează, stochează şi dezvoltă bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale în
conformitate cu legislaţia”.
Mai mult decât atât, art.21 al Legii nr.114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru Protecţie
Intelectuală, reglementează activitatea de informare şi documentare desfăşurată de AGEPI:
(1) AGEPI desfăşoară activităţi de informare şi documentare şi oferă, la cerere, acces la
informaţiile publice din domeniul proprietăţii intelectuale şi la sursele de informare şi
documentare de referinţă, avînd drept scop stimularea activităţilor inovative, sporirea nivelului
de conştientizare a avantajelor protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală şi facilitarea
accesului liber, rapid şi individual al tuturor persoanelor interesate la procedurile de protecţie
a obiectelor de proprietate intelectuală.
(2) Pentru informare şi documentare în domeniul proprietăţii intelectuale, persoanele
interesate pot beneficia de serviciile bibliotecii specializate, arhivei şi registrelor naţionale, de
asemenea pot accesa online bazele de date ale AGEPI.
(3) Biblioteca specializată pune la dispoziţia beneficiarilor orice informaţii şi documente din
domeniul proprietăţii intelectuale aflate în colecţia de literatură şi documente din domeniu,
acordă asistenţă de informare şi documentare din bazele de date naţionale şi internaţionale,
oferă alte servicii informaţional-bibliografice în domeniu, de asemenea asigură păstrarea şi
completarea colecţiei de documente prin abonarea la ediţiile periodice de specialitate,
achiziţionarea literaturii din domeniu şi schimbul informaţional bilateral.
(4) Fondul documentelor de arhivă în domeniul proprietăţii intelectuale este constituit din
fondul documentelor de procedură finalizate şi depuse în păstrare conform legislaţiei privind
Fondul arhivistic al Republicii Moldova şi poate fi consultat, la cerere, de persoanele
interesate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Evidenţa, acumularea, păstrarea şi utilizarea
documentelor rezultate din procedurile de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală
se asigură de AGEPI în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al AGEPI, regulamentele şi
instrucţiunile aprobate prin ordinul directorului general al AGEPI, coordonate cu Arhiva
Naţională a Republicii Moldova.
(5) Registrele naţionale de cereri de protecţie şi titluri de protecţie acordate pentru invenţii,
mărci, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, soiuri de plante, precum
şi alte registre instituite conform unor legi speciale în domeniul proprietăţii intelectuale, cum
ar fi registrele naţionale ale indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate,
specialităţilor tradiţionale garantate, registrele naţionale ale contractelor de licenţă, de
cesiune, de gaj şi de franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, registrul
cererilor de examinare a contestaţiilor, registrul mărcilor notorii, registrul de stat al obiectelor
protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, registrul de stat al titularilor marcajelor de
control, registrele naţionale ale mandatarilor autorizaţi şi evaluatorilor în domeniul proprietăţii
intelectuale pot fi consultate, la cerere şi gratuit, de orice persoană interesată. Principiile de
instituire, ţinere, reorganizare a registrelor naţionale din domeniul proprietăţii intelectuale,
precum şi modul de lichidare a acestora sînt reglementate de legislaţia cu privire la registre.
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(6) În scopul prelucrării, stocării şi diseminării informaţiei privind obiectele de proprietate
intelectuală depuse spre înregistrare şi/sau înregistrate, AGEPI administrează, păstrează şi
dezvoltă baze de date în domeniul proprietăţii intelectuale. Procedura de gestionare,
completare şi utilizare a bazelor de date se aprobă prin ordinul directorului general al AGEPI
în conformitate cu legislaţia.
În nota informativă autorul motivează necesitatea consfinţirii prerogativei în competenţa
Academiei de Ştiinţe „în legătură cu faptul că atribuţia dată a fost exclusă din competenţa
Agenţiei pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale” ceea ce nu corespunde realităţii – până la
data de 10.03.2016, nu a fost adusă nici o modificare Legii nr.114/2014 cu privire la Agenţia
de Stat pentru Protecţie Intelectuală, şi competenţele AGEPI enumerate mai sus rămân
intacte.
Pericolul traducerii în viaţă a unei asemenea prevederi rezidă nu doar în dublarea
competenţelor şi atribuţiilor funcţionale a două autorităţi publice – AGEPI şi Academia de
Ştiinţe, dar şi în stabilirea unei proceduri suplimentare. Anticipăm cu etapa următoare –
obligarea deţinătorilor de patente, brevete, descoperiri etc. de a le înregistra în baza de date
ale Academiei de Ştiinţe, etapă care la moment nu există, iar pentru viitor va putea constitui o
procedură birocratică suplimentară în calea înregistrării drepturilor de autor şi conexe.

Recomandarea: Recomandăm autorului justificarea propunerii în nota de argumentare
cu delimitarea clară între bazele de date sau, după caz, excluderea prevederii din
proiect.

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

Roman Staraşciuc

4



inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie
11 Martie 2016

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