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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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. Prin proiect se propune lichidarea Instituţiei Publice
Liceul Teoretic Agricol din Chişinău, deoarece activitatea acesteia este ineficientă în
dezvoltarea învăţămîntului, fapt ce va contribui şi la reducerea cheltuielilor financiare ale
statutului.
Potrivit autorului, crearea ulterioară a liceelor în majoritatea localităţilor ale ţării, cît şi
reducerea considerabilă a numărului de absolvenţi ai Liceului precitat care îşi continuă
studiile la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a diminuat rolul liceului cu profil agricol.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind întrunite exigenţele legale ale normei art.37 al Legii
nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de
stat.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesul statului în ceea ce priveşte utilizarea raţională a
resurselor materiale şi financiare în domeniul educaţiei. Proiectul este conform interesului
public general. 

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 efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cu respectarea cerinţelor art.7
alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008,
care statuează că autorităţile publice sunt obligate să întreprindă 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 normativ pe
pagina web oficială a autorităţii publice.

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 punctul 2 subpunctul 2) al proiectului ” va efectua, prin intermediul comisiei de
dizolvare, transmiterea patrimoniului către instituțiile de învățămînt din subordine,
conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2).”

Norma instituită de autor atribuie dreptul de creare a comisiei de primire-predare a bunurilor
unei comisii de dizolvare, deși conform pct.14 al Regulamentului cu privire la modul de
transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31
decembrie 2015, comisia de transmitere se instituie de autoritatea publică care transmite
bunurile, pe perioada efectuării transmiterii, dintr-un număr impar, nu mai mic de trei
persoane, din reprezentanți ai părții care transmite și care primește, după caz, din
reprezentanți ai autorităților publice și ai altor instituții interesate.
Astfel, ar fi oportun ca această normă să prevadă instituirea de către Minister a comisiei de
predare-primire.

Recomandarea: Redactarea normei, prin substituirea sintagmei ”va efectua, prin
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intermediul comisiei de dizolvare, transmiterea patrimoniului” cu sintagma ”va institui
comisia de primire-predare a bunurilor şi va asigura, în termen de X, transmiterea
acestora”.

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 punctul 2 subpunctul 1) al proiectului ”va crea, în termen de o lună, comisia de
dizolvare, care va asigura lichidarea Instituției Publice prevăzute în pct.1, în modul
stabilit de legislație”.

Conform art.260 al Codului civil, termenul se instituie prin indicare a unei date calendaristice,
a unei perioade sau prin referire la un eveniment viitor și sigur că se va produce.
Astfel, suntem în prezența unei formulări ambigue ce permite interpretări abuzive, deoarece
nu este clar începutul curgerii termenului de creare a comisiei de dizolvare.

Recomandarea: Concretizarea începutului curgerii termenului de o lună de zile și
substituirea sintagmei ”o lună” cu sintagma ” de 30 zile din data publicării”, cît şi a
faptului dacă acestea sunt calendaristice sau lucrătoare.

La punctul 2 subpunctul 2) al proiectului ” va efectua, prin intermediul comisiei de
dizolvare, transmiterea patrimoniului către instituțiile de învățămînt din subordine,
conform Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate
publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2).”

Norma nu conţine termene clare, ceea ce va crea riscul stabilirii termenelor de transmitere a
patrimoniului după criteriile proprii.

Recomandarea: Indicarea unui termen concret de transmitere a patrimoniului
instituției lichidate.

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
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La proiect în ansamblu-

Conform punctului 6 subpunctul 10) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.793 din
02 decembrie 2009, Ministerul exercită controlul asupra integrității și folosirii eficiente a
patrimoniului de stat din domeniile sale de activitate.
Lipsa normelor de control a implementării prevederilor din proiect va favoriza comiterea
abuzurilor de către funcționari care manifestă interese personale în domeniu.

Recomandarea: Completarea prevederilor din proiect cu o normă cu următorul
cuprins: ”Controlul asupra executării prezentei hotărîri se atribuie Ministerului
Agriculturii și Industriei Alimentare”.  

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Iulie 2016

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