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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului,
structura şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului

Educaţiei
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 stabilirea
unor garanţii pentru buna desfăşurare a activităţii din sfera educaţiei. Întru realizarea acestui
scop, autorul propune o nouă reglementare a statutului, structurii şi efectivului-limită a
Ministerului Educaţiei. 

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 proiectului presupune cheltuieli financiare şi sunt identificate sursele de
acoperire ale acestora. Totodată, menţionăm că au fost întocmite şi incluse în nota
informativă cheltuielile estimative pentru implementarea noilor prevederi, acestea fiind
coordonate cu ministerele de resort.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Proiectul a fost elaborat întru asigurarea activităţii Ministerului Educaţiei ca organ central de
specialitate conform noilor cerinţe statuate în Codul educaţiei adoptat prin Legea
nr.152/2014, ceea ce corespunde 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. Prezentul proiect nu este plasat pe
pagina web oficială a Ministerului Educaţiei. Astfel, conform art.9 alin.(1) din Legea
nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, la iniţierea procesului
de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare,
anunţul respectiv pe pagina web oficială. Acest anunţ urmează să conţină: a) argumentarea
necesităţii de a adopta decizia; b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile
interesate pot prezenta şi expedia recomandări; c) datele de contact ale persoanelor
responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
În lipsa publicării proiectului, se va limita accesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acesta.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.27, anexa nr.1 potrivit proiectului – „Pentru elaborarea unor proiecte specifice
sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, ministerul, în calitate de organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea
consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul
educaţiei”.

Sintagmele „proiecte specifice” şi „funcţii speciale” acordă întregii reglementări un caracter
ambiguu. Astfel, nu este clar la care funcţii de bază ale ministerului statuate exhaustiv la
pct.7 din proiectul Regulamentului face referire autorul ca fiind „funcţii speciale”. Similar şi în
cazul sintagmei “proiecte speciale”, normele elaborate nu acordă o reglementare asupra
caracteristicilor acestora.
Stabilirea „funcţiilor speciale” şi a „proiectelor specifice” are o importanţă deosebită, întrucît
prevederile propuse vor avea un impact direct asupra raportului dintre minister şi alte părţi
interesate (societatea civilă, reprezentanţii altor autorităţi publice centrale/locale etc.). Prin
urmare, utilizarea unor sintagme ambigui va acorda discreţii excesive ministerului în vederea
stabilirii modului şi condiţiilor de colaborare cu comisiile şi grupurile de lucru constituite la
nivel naţional în domeniul educaţiei.
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Recomandarea: Recomandăm autorului următoarea redacţie:
„27. În scopul realizării misiunii sale și exercitării funcțiilor și atribuțiilor menționate la
punctele ... ale prezentului Regulament, ministerul stabilește și dezvoltă raporturi de
colaborare în domenii de interes comun cu:
1) organele ierarhic superioare (Aparatul Președintelui, Parlamentul, Guvernul și
Cancelaria de Stat) și autoritățile administrației publice centrale în procesul de
elaborare, avizare, examinare și aprobare a proiectelor de acte legislative și normative,
participînd în cadrul grupurilor de lucru create de către alte instituții și în cadrul
comisiilor parlamentare;
2) cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile reprezentative ale
acestora, în vederea implementării la nivel local a politicii în domeniile de competență
ale ministerului;
3) cu societatea civilă, asigurînd accesul la informație, publicarea datelor cu caracter
public, participarea la procesul de luare a deciziilor și transparența procesului
decizional;
4) cu organismele internaționale și instituțiile similare din străinătate în vederea
asigurării schimbului de experiență, dezvoltării capacităților, atragerii asistenței
tehnice și investițiilor în domeniile de competență”.

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

La pct.27, anexa nr.1 potrivit proiectului – „Pentru elaborarea unor proiecte specifice
sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, ministerul, în calitate de organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea
consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul
educaţiei”.

Norma citată comportă un caracter discreţionar, deoarece din textul propus nu putem
distinge circumstanţele în care Ministerul Educaţiei va colabora cu părţile interesate. Astfel,
utilizarea sintagmei „Pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru exercitarea unor
funcţii speciale” acordă ministerului dreptul de a stabili rapoarte de colaborare doar la
iniţiativa proprie şi în condiţii stabilite unilateral, fără o reglementare expresă.

Recomandarea: Recomandăm autorului următoarea redacţie:
„27. În scopul realizării misiunii sale și exercitării funcțiilor și atribuțiilor menționate la
punctele ... ale prezentului Regulament, ministerul stabilește și dezvoltă raporturi de
colaborare în domenii de interes comun cu:
1) organele ierarhic superioare (Aparatul Președintelui, Parlamentul, Guvernul și
Cancelaria de Stat) și autoritățile administrației publice centrale în procesul de
elaborare, avizare, examinare și aprobare a proiectelor de acte legislative și normative,
participînd în cadrul grupurilor de lucru create de către alte instituții și în cadrul
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comisiilor parlamentare;
2) cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile reprezentative ale
acestora, în vederea implementării la nivel local a politicii în domeniile de competență
ale ministerului;
3) cu societatea civilă, asigurînd accesul la informație, publicarea datelor cu caracter
public, participarea la procesul de luare a deciziilor și transparența procesului
decizional;
4) cu organismele internaționale și instituțiile similare din străinătate în vederea
asigurării schimbului de experiență, dezvoltării capacităților, atragerii asistenței
tehnice și investițiilor în domeniile de competență”.

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 pct.27, anexa nr.1 potrivit proiectului – „Pentru elaborarea unor proiecte specifice
sau pentru exercitarea unor funcţii speciale, ministerul, în calitate de organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, organizează şi monitorizează activitatea
consiliilor, comisiilor şi grupurilor de lucru constituite la nivel naţional în domeniul
educaţiei”.

În lipsa unor norme care vor stabili mecanismul clar de colaborare a Ministerului Educaţiei în
cadrul comisiilor/grupurilor de lucru, calificăm proiectul ca fiind unul lacunar, în ceea ce
priveşte transparenţa activităţii autorităţii în cauză. Astfel, prin expunerea dată, procedura de
colaborare cu părţile interesate (societatea civilă etc.) riscă să fie stabilită în mod arbitrar,
fără norme procedurale exprese, ceea ce afectează întreaga activitate a autorităţii, sub
aspectul lipsei transparenţei funcţionării şi colaborării cu părţile interesate în cadrul
procesului decizional.

Recomandarea: Recomandăm autorului următoarea redacţie:
„27. În scopul realizării misiunii sale și exercitării funcțiilor și atribuțiilor menționate la
punctele ... ale prezentului Regulament, ministerul stabilește și dezvoltă raporturi de
colaborare în domenii de interes comun cu:
1) organele ierarhic superioare (Aparatul Președintelui, Parlamentul, Guvernul și
Cancelaria de Stat) și autoritățile administrației publice centrale în procesul de
elaborare, avizare, examinare și aprobare a proiectelor de acte legislative și normative,
participînd în cadrul grupurilor de lucru create de către alte instituții și în cadrul
comisiilor parlamentare;
2) cu autoritățile administrației publice locale și cu asociațiile reprezentative ale
acestora, în vederea implementării la nivel local a politicii în domeniile de competență
ale ministerului;
3) cu societatea civilă, asigurînd accesul la informație, publicarea datelor cu caracter
public, participarea la procesul de luare a deciziilor și transparența procesului
decizional;
4) cu organismele internaționale și instituțiile similare din străinătate în vederea
asigurării schimbului de experiență, dezvoltării capacităților, atragerii asistenței
tehnice și investițiilor în domeniile de competență”.
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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

20 Iulie 2016

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