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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 Afacerilor Interne.

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. Proiectul hotărîrii de Guvern are drept scop
reglementarea activităţii Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor.
Astfel, normele elaborate stabilesc procesul organizatoric a Comisiei sus-indicate, precum şi
procedura de evaluare, bonificare şi rebutare a armelor.

d. Suficienţa argumentării. Scopul proiectului este unul clar definit, autorul reliefînd în
conţinutul notei informative argumente care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi
promovarea proiectului. Astfel, nota informativă întruneşte exigenţele statuate la art.37 din
Legea 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 normelor propuse nu vor necesita alocări suplimentare din bugetul de stat.
Toate cheltuielile de organizare şi funcţionare a Comisiei urmează să se efectueze din
bugetul instituţiei responsabile şi în limita resurselor disponibile. 

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

Proiectul a fost elaborat întru asigurarea unei monitorizări asupra armelor de către stat,
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precum şi asigurarea securităţii cetăţenilor. Totodată, normele propuse sunt lacunare în ceea
ce priveşte asigurarea transparenţei în desfăşurarea examenului de atestare a evaluatorilor
în domeniul armelor (prevăzut la anexa nr.3). Respectiv, interesele publice generale pot fi
afectate prin promovarea unor persoane în detrimentul altora, fără criterii clare.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a
întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a părţilor
interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act legislativ pe pagina web oficială a
instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La cap.IV pct.16 din Regulamentul anexei nr.3 – „Retragerea certificatului de calificare
se efectuează în temeiul deciziei Comisiei de atestare, pentru care au votat cel puţin
2/3 din membrii ei”.

Sintagma „pentru care au votat cel puţin 2/3 din membrii ei” este ambiguă, deoarece nu
specifică expres „categoria” membrilor ce urmează să voteze (numiţi sau prezenţi la şedinţa
Comisiei). Astfel, norma poate genera neclarităţi sau poate fi interpretată.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „pentru care au votat cel puţin
2/3 din membrii ei” cu sintagma „pentru care au votat cel puţin 2/3 din membrii
prezenţi”.

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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La cap.II din Regulamentul anexei nr.1 – „Structura şi sarcinile Comisiei”.

Ca obiecţie generală asupra capitolului dat remarcăm lipsa normelor ce stabilesc drept
sarcină de bază a Comisiei de atestare a evaluatorilor din domeniul armelor, fapt dedus din
contextul anexei nr.3 din proiect. În acest sens, menţionăm că pct.5 din Regulamentul anexei
nr.3 prevede expres că „Atestarea evaluatorilor din domeniul armelor este efectuată de
Comisia de stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor”, fapt ce trebuie reflectat
obligatoriu în capitolul II din Regulamentul anexei nr.1 „Structura şi sarcinile Comisiei” ca fiind
una din sarcinile de bază ale acesteia. Reglementarea vagă şi incompletă va permite
Comisie de a-şi neglija intenţionat responsabilităţile asumate prin norme. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa capitolul II din Regulamentul
anexei nr.1 cu un punct nou care să prevadă expres că una din sarcinile Comisiei de
stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor constă în atestarea
evaluatorilor din domeniul armelor conform procedurii stabilite la anexa nr.3.

La cap.IV pct.10 din Regulamentul anexei nr.3 – „Certificatul de calificare se eliberează
în baza deciziei Comisiei de atestare, persoanei care întruneşte următoarele condiţii:
… 5) a susţinut examenul de atestare”.

La cap.IV pct.14 din Regulamentul anexei nr.3 – „Temeiuri pentru respingerea cererii
de acordare a certificatului de calificare sînt: … 3) solicitantul nu a susţinut examenul
de atestare”.

La cap.V pct.22 din Regulamentul anexei nr.3 – „În registrul prevăzut la punctul 21 se
indică toate datele despre specialist, precum şi rezultatele examenului de atestare, şi
anume: ... 4) numărul certificatului, nota de la examenul de calificare”.

La cap.VII pct.31 din Regulamentul anexei nr.3 – „Pentru obţinerea noului certificat de
calificare este obligatorie susţinerea examenului de atestare”.

Din contextul normelor sus-citate deducem că una din etapele de bază ale testării
evaluatorilor în domeniul armelor este „examenul de atestare”, organizarea căruia, potrivit
pct.5 din anexa nr.3 ţine de competenţa Comisiei de stat pentru evaluarea, bonificarea şi
rebutarea armelor. Astfel, menţionăm că proiectul este lacunar în ceea ce priveşte
reglementarea procesului de organizare a examenului în cauză. Or, autorul în cadrul
proiectului, nu a făcut nici o trimitere la un alt act normativ care să prevadă modul de
organizare şi desfăşurare a examenului de atestare. Lipsa unor norme de procedură care vor
reglementa aspectele sus-stipulate, acordă discreţii excesive autorităţii responsabile de
organizarea examenelor de atestare. Astfel, procedura va putea fi stabilită de la caz la caz, în
dependenţă de interesele urmărite şi, în rezultat, persoanele vor putea fi atestate în condiţii
inechitabile. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa Regulamentul de la anexa nr.3
cu norme de procedură care să prevadă modul de organizare şi desfăşurare a
examenului de atestare la care face referire autorul în cadrul normelor indicate. Le fel,
un aspect important constă în asigurarea transparenţei desfăşurării examenului în
cauză şi asigurarea accesului tuturor persoanelor interesate la informaţiile de ordin
public privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele examenului de atestare.
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La cap.IV pct.11 din Regulamentul anexei nr.3 – „Pentru obţinerea certificatului de
calificare, solicitanţii prezintă Comisiei de atestare următoarele documente: 1) cererea
de acordare a certificatului de calificare … 2) copia de pe actul de identitate al
solicitantului; … 4) copia de pe diploma de studii superioare; 5) copia de pe actul care
confirmă experienţa profesională în domeniul armelor de cel puţin cinci ani; 6) copia
de pe actul care confirmă experienţa în muncă de cel puţin un an în calitate de
evaluator sau stagiar; 7) certificatul de cazier judiciar valabil.”.

Menţionăm că atît punctul sus-citat, cît şi întregul proiect nu prevede obligativitatea
solicitanţilor certificatului de calificare de a prezenta actele enumerate în original (pct.11
indică expres că se vor prezenta doar copiile de pe documente/acte). Totodată, stipulăm că
pct.14 din Regulamentul anexei nr.3 stabileşte „Temeiuri pentru respingerea cererii de
acordare a certificatului de calificare sunt: … cererea sau documentele prezentate conţin
date eronate sau falsificate”, de asemenea la datele false din actele prezentate face referire
şi pct.17 din proiectul Regulamentului. Astfel, se va crea un dezechilibru/neconcordanţă între
actele solicitate (doar în copii) şi verificarea veridicităţii datelor de pe acestea.
Solicitarea documentelor doar în copii simple va spori riscul includerii unor date false din
partea solicitanţilor, de aceea considerăm absolut necesar de a stabili expres prezentare
actelor în original plus o copie anexată la cerere. Concomitent, riscul unor norme vagi vor
crea oportunităţi pentru Comisie de a solicita/accepta, de la caz la caz, fie originalul plus
copiile de actelor/documentelor, fie doar copiile documentelor/actelor solicitate conform
pct.11 din Regulamentul anexei nr.3.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a indica expres la pct.11 din Regulamentul
anexei nr.3 că solicitanţii certificatului de calificare vor prezenta Comisiei documentele
enumerate în original plus vor anexa o copie de pe acestea la cererea de solicitare. 

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

La cap.II din Regulamentul anexei nr.1 – „Structura şi sarcinile Comisiei”.

În lipsa unor norme care vor stabili complet sarcinile Comisiei, calificăm proiectul ca fiind unul
lacunar, în ceea ce priveşte transparenţa activităţii structurii în cauză. Astfel, prin expunerea
dată, procedura de organizare a atestărilor evaluatorilor din domeniul armelor riscă să fie
stabilită în mod arbitrar, fără careva responsabilităţi asumate de către Comisia de stat pentru
evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor, ceea ce va afecta întreaga activitate a structurii
date, sub aspectul lipsei transparenţei organizării şi funcţionării acesteia.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa capitolul II din Regulamentul
anexei nr.1 cu un punct nou care să prevadă expres că una din sarcinile Comisiei de
stat pentru evaluarea, bonificarea şi rebutarea armelor constă în atestarea
evaluatorilor din domeniul armelor conform procedurii stabilite la anexa nr.3.

La cap.IV pct.10 din Regulamentul anexei nr.3 – „Certificatul de calificare se eliberează
în baza deciziei Comisiei de atestare, persoanei care întruneşte următoarele condiţii:
… 5) a susţinut examenul de atestare”.
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La cap.IV pct.14 din Regulamentul anexei nr.3 – „Temeiuri pentru respingerea cererii
de acordare a certificatului de calificare sînt: … 3) solicitantul nu a susţinut examenul
de atestare”.

La cap.V pct.22 din Regulamentul anexei nr.3 – „În registrul prevăzut la punctul 21 se
indică toate datele despre specialist, precum şi rezultatele examenului de atestare, şi
anume: ... 4) numărul certificatului, nota de la examenul de calificare”.

La cap.VII pct.31 din Regulamentul anexei nr.3 – „Pentru obţinerea noului certificat de
calificare este obligatorie susţinerea examenului de atestare”.

Lipsa unor norme de procedură care reglementează detaliat modul de organizare şi
desfăşurare a examenelor de atestare afectează întregul proces de atestare a evaluatorilor
în domeniul armelor sub aspectul asigurarea transparenţei acestui examen. Astfel,
persoanelor interesate li se va încălca dreptul la o informare echitabilă cu privire la
organizarea examenelor de atestare şi în consecinţă:
1) pot fi influenţate rezultatele finale;
2) pot fi promovate subiectiv unele persoane în detrimentul altora, fără criterii clare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa Regulamentul de la anexa nr.3
cu norme de procedură care să prevadă modul de organizare şi desfăşurare a
examenului de atestare la care face referire autorul în cadrul normelor indicate. Le fel,
un aspect important constă în asigurarea transparenţei desfăşurării examenului în
cauză şi asigurarea accesului tuturor persoanelor interesate la informaţiile de ordin
public privind organizarea, desfăşurarea şi rezultatele examenului de atestare.

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

Cristina Diacenco
inspector superior 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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