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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 Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

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. Scopul proiectului, potrivit notei informative, rezidă în
„modernizarea sistemului de prestare a serviciilor guvernamentale, precum şi în scopul
asigurării cadrului instituțional şi capacităţilor necesare pentru realizarea obiectivelor fixate în
Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020”.
Totodată, prin elaborarea proiectului se doreşte reorganizarea Î.S. „Centrul Naţional pentru
Frecvenţe Radio” într-o instituţie publică - „Centrul Naţional de Management al Frecvenţelor
Radio şi Securităţii Cibernetice” (în continuare - Centru) cu atribuirea unor competenţe
suplimentare în domeniul securităţii cibernetice. Astfel, constatăm că autorul proiectului
promovează o nouă viziune şi un nou concept asupra sistemului de management al
frecvenţelor radio şi al securităţii cibernetice la nivel naţional.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
pe deplin necesitatea promovării proiectului sub unele aspecte reflectate în capitolul II
“Evaluarea în fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie (vis-a-vis de
oportunitatea promovării normelor ce prevăd “activitatea economico-financiară a CNMFRSC”,
cap.VI, “Consiliul de administrare” cap.III secţ. 1, etc.). Autorul statuează în nota informativă
că unul dintre factorii ce au contribuit la elaborarea proiectului constă în “necesitatea
organizării şi coordonării procesului de implementare a sistemului de management al
securității cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale, reţelelor de comunicaţii
electronice”, însă din normele proiectului nu poate fi destins clar statutul acestei instituţii
(declarîndu-se instituţie publică, însă activitatea economico-financiară şi gestionarea
resurselor obţinute rămîn caracteristice unei întreprinderi de stat). De asemenea, proiectul nu
prevede expres numărul de membri în Consiliul de administrare, modul de numire a
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preşedintelui acestui Consiliu (pct.25 din proiect), precum şi efectivul-limită care urmează a fi
angajat în această instituţie publică, acestea urmînd a fi stabilite ulterior de către fondator
(Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor), ceea ce ar putea duce la aplicarea
abuzivă a normelor.
Astfel, considerăm că sunt întrunite parţial cerinţele stabilite de prevederile 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, or autorul a evitat să stipuleze careva argumente
concludente întru justificarea celor propuse sub aspect conceptual.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, reorganizarea întreprinderii de stat în instituţia publică nu va
necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Totodată, autorul susţine că
Centrul va dispune de autonomie financiară asigurată de veniturile obţinute din prestarea
serviciilor guvernamentale exclusive în domeniul managementului frecvenţelor radio, precum
şi alte surse legale de finanţare, respectiv, instituţia va fi capabilă să asume şi să
implementeze proiecte ample în domeniul securităţii cibernetice. Însă, reieşind din normele
propuse nu putem afirma cu siguranţă că modificările propuse nu vor necesita resurse
suplimentare şi aceasta se datorează mai multor factori: 1) În prim plan proiectul nu
stabileşte un număr clar de angajaţi care vor activa în această structură, de asemenea nu se
cunosc cîţi membri vor fi delegaţi pentru a forma Consiliul de administrare, iar potrivit pct.16
al proiectului aceştia urmează să beneficieze de aşa-numita „indemnizaţie lunară” în mărime
de pînă la 3 salarii minime pe ţară. În acest sens, atenţionăm că potrivit Hotărîrii de Guvern
nr.165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real
„Începînd cu 1 mai 2016, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la
întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și
forma de organizare juridică), se stabilește în mărime de 12,43 lei pe oră, sau 2 100 lei pe
lună”. Prin urmare, fiecare membru va beneficia de o „indemnizaţie lunară” de pînă la 6300
lei (atenţionăm, repetat, că proiectul nu prevede numărul total al acestora, deci pot fi delegaţi
un număr exagerat (10, 20 membri etc.), respectiv în prezent nu putem afirma cu certitudine
că resursele financiare deţinute de actuala întreprindere de stat vor fi suficiente pentru
implementarea celor propuse.
Un alt risc evidenţiat îl constituie modul de formare şi gestionare a veniturilor obţinute din
serviciile publice prestate de către Centru. Din moment ce proiectul prevede o reorganizare
din întreprindere de stat (scopul căreia este din start obţinerea unui profit conform Legii
nr.146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprindere de stat) într-o instituţie publică care
potrivit art.32 din Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de
specialitate este creat pentru „realizarea unor funcţii de administrare, sociale … şi a altor
funcţii de interes public cu caracter necomercial”, reglementarea veniturilor acumulate de
către instituţia publică şi gestionarea acestora trebuie să fie transparentă.
Iar prezenţa unor norme în proiect precum:
- „CNMFRSC foloseşte mijloacele financiare din conturile sale curente pentru: a) efectuarea
decontărilor către diverse persoane fizice sau juridice; ... c) achitarea datoriilor faţă de
personal; detaşarea, instruirea şi stimularea personalului” (pct.41 din proiect),
- „Mijloacele financiare neutilizate pe parcursul anului curent, se raportează spre utilizare în
anul următor, conform devizului de cheltuieli, aprobat pentru anul respectiv” (pct.43) etc.,
denotă caracterul comercial al structurii date (caracteristic în continuare pentru o
întreprindere de stat). Astfel, proiectul nu prevede careva norme ce ar stabili mecanismul prin
care resursele financiare obţinute din prestarea serviciilor publice vor ajunge şi în bugetul de
stat. Totodată, trebuie de atenţionat spectrul larg de servicii care sunt prestate de către
Centru (atît în domeniul frecvenţei radio “evaluarea conformităţii produselor din domeniul
comunicaţiilor electronice”, “eliberarea certificatelor de conformitate şi mărcilor de
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conformitate SM”, “acreditarea organismelor de certificare din telecomunicaţii, informatică”
etc., cît şi în domeniul securităţii cibernetice “certificarea specialiştilor în domeniul securităţii
cibernetice”, “organizarea cursurilor de instruire pentru coordonatorii de securitate cibernetică
din autorităţile publice”, etc. Respectiv, toate resursele obţinute, riscă să fie utilizaţi în
exclusivitate pentru administrarea şi dezvoltarea Centrului, ceea ce contravine statutului
acestuia de instituţie publică.
Conform art.37 lit.e) din Legea nr.317/2003 „grupul de lucru întocmeşte o notă de
argumentare (informativă), care include: fundamentarea economico-financiară în cazul în
care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. În această
ordine de idei, stabilim că noile prevederi vor necesita cheltuieli financiare, acoperirea cărora
trebuie să fie prevăzută expres în nota de argumentare cu prezentarea unor date exacte
asupra devizului de cheltuieli pentru reorganizarea instituţiei. Informaţia cu referire la
fundamentarea economică acordă proiectului o transparenţă. La fel, de acoperirea financiară
depinde şi nivelul de implementare a normelor propuse.

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

Proiectul este susceptibil de promovarea unor interese de grup în detrimentul interesului
public, prin prezenţa multiplelor norme lacunare, de trimitere sau cu caracter general care
lasă în afara reglementării aspecte conceptuale din activitatea şi administrarea noii instituţii
publice. Pentru început, remarcăm faptul că pct.8 din proiectul hotărîrii prevede
împuternicirea cu drepturi depline a directorului general al Întreprinderii de Stat „Centrul
Naţional pentru Frecvenţe Radio”, pentru realizarea tuturor măsurilor necesare în procesul de
reorganizare şi înregistrare de stat a instituţiei publice. În opinia noastră, în procesul dat
trebuie obligatoriu delegată o persoană imparţială, neinteresată direct în acest proces, cel
mai sugestiv ar fi din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, care
reprezintă însuşi fondatorul instituţiei, dar nu directorul actualei întreprinderi de stat care va fi
direct interesat, inclusiv afectat profesional de procesul dat. Importanţa împuternicirii unei
persoane imparţiale va acorda o transparenţă şi o independenţă în reorganizarea Centrului.
Astfel, pct.8 din proiectul hotărîrii de Guvern promovează interesele administraţiei
întreprinderii de stat „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio”, ceea ce implică riscuri sub
forma:
- impunerii unor limite, inclusiv accesul la informaţie,
- promovarea preferenţială a persoanelor în noua instituţie publică,
- prezenţa unor abuzuri în procesul de reorganizare etc.
Astfel, reieşind din cele menţionate este recomandabil stabilirea unei alte persoane
imparţiale din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (la nivel de
viceministru, etc.).
Într-o altă ordine de idei, constatăm că normele proiectului sunt lacunare în ceea ce priveşte
statutul instituţiei publice, formarea bugetului acesteia şi volumul viramentelor financiare care
urmează a fi transferate la bugetul de stat din veniturile obţinute din prestaţiile de servicii
publice. Astfel, deşi Centrul va activa în baza principiilor de autogestiune şi autofinanţare,
totuşi, primordial este faptul că acesta nu va mai fi o structură de profit (întreprindere de stat),
ci o instituţie publică de interes public care va activa în numele statului şi va avea la bază
bunuri publice. Prin urmare, veniturile obţinute în urma serviciilor publice prestate trebuie
acumulate şi repartizate echitabil şi după strictă evidenţă şi necesitate în bugetul Centrului
(aprobat în modul corespunzător), iar restul veniturilor să fie transferate în bugetul de stat,
fapt care nu este reglementat detaliat în proiectul propus.
Totodată, în lipsa unui număr expres de angajaţi şi a unui număr de membri al Consiliului de
administrare în cadrul Centrului (care vor beneficia de salarii şi „indemnizaţii lunare”), precum
şi în lipsa unei proceduri clare de gestionare a resurselor financiare obţinute din prestaţii
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publice, proiectul poate fi interpretat ca fiind purtător de interese, întrucît pot exista persoane
cointeresate întru reglementarea acestui sector profitabil, în mod vag, fără o procedură
detaliată. Astfel, prezenţa normelor generale fără o procedură detaliată va duce la stabilirea
ulterioară a acesteia în mod independent, călăuzindu-se doar de interesele personale şi fără
careva restricţii legale.
În contextul dat, susţinem reorganizarea Centrului sub aspect conceptual, însă atenţionăm
asupra necesităţii revizuirii normelor date prin prisma celor relatate, astfel, încît să nu fie
aduse pierderi bugetului de stat, iar activitatea Centrului să fie una echitabilă şi exclusiv în
interes public. Prin urmare, constatăm că în varianta propusă proiectul nu este oportun spre
promovare.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În opinia noastră proiectul este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa formării şi utilizării
veniturilor obţinute din prestările serviciilor publice de certificare şi acreditare în domeniul
comunicaţiilor electronice, radio şi a securităţii cibernetice, precum şi a competenţei excesive
în gestionarea veniturilor date. Astfel, normele propuse nu corespund standardelor
anticorupţie statuate în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York
la 31 octombrie 2003. Potrivit art.9 din Convenţie „Fiecare stat parte ia, conform principiilor
fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova
transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice. Aceste măsuri cuprind, în
special: a) proceduri de adoptare a bugetului naţional; b) comunicarea în timp util a
cheltuielilor şi a veniturilor; c) un sistem de norme de contabilitate şi audit şi de control de
gradul doi …”. Centrul, potrivit Legii nr.98/2012 reprezintă o instituţie publică (atenţionăm,
repetat, cu caracter necomercial) şi cu statut de persoană juridică, fondator fiind Ministerul
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, atribuţiile căruia sunt de interes public general. Prin
urmare, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate,
recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a stabili un mecanism echitabil de
formare şi administrare a bugetului instituţiei, strict conform necesităţilor, astfel încît, statul să
fie principalul beneficiar al veniturilor obţinute din prestaţiile publice.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în prezentul raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil şi cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 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 posibilităţii de participare a părţilor interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul de act normativ pe pagina web oficială.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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La pct.30 subpct.26) şi subpct.28) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii.
“Directorul general CNMFRSC are următoarele atribuţii:…
26) prezintă Fondatorului propuneri coordonate cu Consiliul de administraţie privind
schimbarea componenţei, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a bunurilor
transmise în gestiunea Întreprinderii;…
28) îndeplineşte şi alte obligaţii ce ţin de organizarea şi asigurarea activităţii
Întreprinderii, conform legislaţiei”.

În ambele subpuncte enunţate autorul utilizează termenul de „întreprindere”, în loc de
„instituţie publică”, conform scopului reorganizării, fapt ce va crea numeroase confuzii la
aplicare. 

Recomandarea: Recomandăm autorului la ambele subpuncte (pct.30 subpct.26) şi 28))
de a substitui cuvîntul „Întreprinderii” cu cuvîntul „instituţiei publice”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.13 subpct.5) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Consiliul de
administrare al CNMFRSC exercită următoarele atribuţii: … aprobă atragerea,
acceptarea şi administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor
şi creditelor, pentru asigurarea activităţii CNMFRSC”.

Menţionăm că potrivit art.10 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice „Bunurile domeniului public sunt inalienabile,
insesizabile şi imprescriptibile, în particular: … b) nu se pot constitui obiect al gajului sau al
unei alte garanţii reale”. Astfel, investirea Comisiei de administrare cu dreptul de a atrage
credite din instituţiile financiare, în numele Centrului, cu depunerea în gaj a bunurilor publice
din gestionare se prezintă contrar cerinţelor statuate de legislaţia naţională din domeniul
administrării şi deetatizării proprietăţii publice şi poate afecta interesul public la aplicare.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „şi creditelor” din
contextul normei sus-citate.

La pct.16 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Membrilor Consiliului de
administrare li se stabilesc indemnizaţii lunare în mărime de pînă la trei salarii minime
pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind
modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim. Indemnizaţiile lunare se achită
din contul mijloacelor CNMFRSC…”.

Utilizarea sintagmei „indemnizaţie” în contextul normei se prezintă contrar legislaţiei naţionale
din domeniul asigurărilor sociale, iar la aplicare este pasibilă de crearea unui conflict între
normele de drept. Astfel, potrivit art.7 alin.(2) din Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind
sistemul public de asigurări sociale “prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de
pensii, indemnizaţii, ajutoare şi sub alte forme prevăzute de lege”. Respectiv, “indemnizaţia”
reprezintă o formă de protecţie socială ce constă dintr-o sumă de bani acordată prin sistemul
public de asigurări sociale şi se acordă pentru incapacitate temporară de muncă, inclusiv
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav etc. Prin urmare, formularea acordată se
prezintă necorespunzătoare în contextul normei propuse, întrucît fondatorul (Ministerul
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor) nu este în drept să stabilească careva indemnizaţii
membrilor Consiliului de administrare pentru activitatea acestora în Consiliu. Deducem că
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autorul a avut intenţia să stabilească că membrii Consiliului urmează să beneficieze de o
remuneraţie pentru activitatea practicată, fapt care necesită a fi revizuit conceptual ca
propunere (mai detaliat a se vedea obiecţia din compartimentul „Discreţii excesive ale
autorităţilor publice” din prezentul Raport de expertiză anticorupţie).

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude pct.16 din anexa nr.1 al
proiectului hotărîrii. Totodată, propunem de a include o prevedere nouă cu următorul
text: „Membrii Consiliului activează, fără remunerare materială, paralel cu munca de
bază. În cazul în care membrul Consiliului este rechemat de către autoritatea/instituţia
care l-a delegat, calitatea lui de membru al Consiliului încetează. În acest caz,
Fondatorul propune un alt membru al Consiliului de administrare”.
Or, ca alternativă optăm pentru a se revedea „indemnizaţia lunară” propusă la pct.16
din proiect şi de a institui o remunerare rezonabilă, în dependenţă de numărul
întrunirilor organizate şi corelată la rezultatele reale ale activităţii în cadrul Consiliului.

La pct.35 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Remunerarea personalului
CNMFRSC se efectuează în conformitate cu Codul muncii, Legea salarizării, contractul
colectiv de muncă şi a Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la
salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.

Atenţionăm asupra indicării incomplete a actelor legislative care vor sta la baza salarizării
angajaţilor Centrului. Astfel, indicarea doar a denumirii actului, fără a stabili numărul şi data
adoptării acestuia, acordă întregii reglementări un caracter vag şi contrar cerinţelor de
tehnică legislativă (Codul muncii adoptat prin Legea nr.154-XV din 28.03.2003 şi Legea
salarizării nr.847-XV din 14.02.2002). Totodată, pentru a fi aplicabilă Hotărîrea de Guvern
nr.743/2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară,
atenţionăm asupra necesităţii completării anexei.8 din hotărîre cu un punct nou care să
prevadă „10.Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
Centrul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi Securităţii Cibernetice”.

Recomandarea: În acest sens recomandăm autorului modificarea pct.35 prin prisma
celor relatate mai sus (în speţă, trebuie indicat corect şi complet actele
legislative/normative care vor sta la baza salarizării angajaţilor din cadrul Centrului).

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.8 din proiectul hotărîrii – „Se împuterniceşte dl Teodor Ciclicci, director general
al Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio", cu dreptul de a
îndeplini toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de reorganizare a
Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio" şi pentru înregistrarea
de stat a Instituţiei publice „Centrul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio şi
Securităţii Cibernetice” în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.

După cum s-a menţionat în partea generală a prezentului raport de expertiză anticorupţie,
delegarea tuturor competenţelor descrise în normă unei persoane interesate direct în
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procesul dat (director general al Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe
Radio") comportă un caracter discreţionar, persoana delegată fiind în posibilitatea de a
influenţa procesul reorganizării în interes personal. Pentru o reorganizare transparentă şi
imparţială, la fel pentru evitarea unor promovări şi reorganizări subiective trebuie
împuternicită o persoană care nu va avea interese profesionale şi personale în acest proces.
Optăm pentru o persoană cu funcţie de conducere din cadrul Ministerului Tehnologiei
Informaţiei şi Comunicaţiilor, autoritatea care va fi fondatorul instituţiei publice noi create.

Recomandarea: Recomandăm substituirea persoane împuternicite pentru realizarea
procesului de reorganizare a Întreprinderii de Stat "Centrul Naţional pentru Frecvenţe
Radio". În opinia noastră aceasta trebuie să fie o persoană cu funcţie de conducere
(viceministru etc.) din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor
care reprezintă şi fondatorul Centrului sus-citat.  

La pct.2 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „CNMFRSC este o instituţie publică
aflată în subordinea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor,
responsabilă de ţinerea evidenţei staţiilor de radiocomunicaţii, canalelor şi
frecvenţelor radio în scopul utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radio şi al
asigurării compatibilităţii electromagnetice, precum şi asigurarea sistemului de
management al securităţii cibernetice a sistemelor şi resurselor informaţionale,
reţelelor de comunicaţii electronice”.

Norma dată se prezintă discreţionară, întrucît nu redă de facto competenţele de bază ale
Centrului la stabilirea statutului. În acest sens, menţionăm că norma stabileşte ca
competenţă principală ce defineşte instituţia nou creată „ţinerea evidenţei staţiilor de
radiocomunicaţii, canalelor şi frecvenţelor radio în scopul utilizării eficiente a spectrului de
frecvenţe radio…”, însă reieşind din atribuţiile enumerate în proiect deducem că aceasta, de
facto, este o instituţie de evaluare a conformităţii (de acreditare şi certificare) conform Legii
nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Prin
urmare, la definirea statutului acestei noi structuri se recomandă a se stipula expres
competenţele reale şi de bază, pentru o claritate în activitate şi o responsabilizare.
Menţionăm că “ţinerea evidenţei” este o funcţie complimentară care derivă din funcţia de
evaluare a conformităţii şi acreditarea a domeniilor de comunicaţii electronice, radio şi
securităţii cibernetice.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „de ţinerea evidenţei”
cu sintagma „de evaluarea conformităţii (acreditare şi certificare) a”.

La pct.8 subpct.23 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „În conformitate cu
funcţiile ce îi revin, CNMFRSC are următoarele atribuţii: … 8) evaluarea periodică a
produselor certificate”.

Optăm pentru stabilirea unui cadru strict de reglementare care ar exclude careva abuzuri la
aplicare. Astfel, utilizarea sintagmei „periodic”, fără a se face trimitere la un cadru normativ
sau un plan de evaluare stabilit anual, care ar reglementa periodicitatea efectuării evaluării
produselor certificate, va permite efectuarea acestor evaluări la propria discreţie a angajaţilor
(fie ele pot fi efectuate în mod abuziv or pot fi evitate în general), întrucît regulamentul de
activitate nu va impune limite la acest capitol. 

Recomandarea: Revizuirea normei date, astfel încît să se facă trimiteri la un plan de
evaluare anual întocmit, în cazul în care asemenea planuri sau acte interne există. În
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sensul dat, se recomandă autorului de a le menţiona expres, pentru evitarea unor
interpretări abuzive la aplicarea normei.

La pct.8 subpct.30 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „În conformitate cu
funcţiile ce îi revin, CNMFRSC are următoarele atribuţii: … 30) organizarea şi
finanţarea cercetărilor tehnico-ştiinţifice şi aplicaţiilor experimentale în domeniul
gestionării şi utilizării spectrului de frecvenţe radio…”.

Susţinem organizarea unor cercetări tehnico-ştiinţifice în cadrul Centru, pentru buna
funcţionare şi dezvoltare a acestuia, însă în ceea ce priveşte finanţarea sau sponsorizarea
unor asemenea cercetări din bugetul Centrului ca instituţie publică, fără acordul fondatorului,
se prezintă ca o competenţă abuzivă, fapt care va duce la mărirea cheltuielilor fondurilor
publice. Atenţionăm că autorul trebuie să facă o diferenţiere clară între activitatea unei
întreprinderi de stat care este în prezent şi o instituţie publică.

Recomandarea: Recomandăm excluderea sintagmei „şi finanţarea” din contextul
normei.

La pct.9 subpct.6 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „CNMFRSC are
următoarele drepturi: … 6) să acorde donaţii în scopuri filantropice sau de
sponsorizare conform legislaţiei în vigoare”.

Atenţionăm că, Centrul fiind o instituţie publică are la balanţa sa bunuri şi utilaje publice, iar
veniturile obţinute sunt bani publici. Astfel, bunurile date nu pot fi donate în scopuri
filantropice sau sub formă de sponsorizări la propria latitudine a Centrului. În acest context,
împuternicirea acestei structuri cu dreptul de a face donaţii şi sponsorizări fără careva
restricţii (cu acordul fondatorului etc.) poate afecta interesul public. O asemenea
reglementare este specifică unei activităţi comerciale de profit, nu şi unei instituţii publice.
Riscul normelor constă în gestionarea abuzivă a bunurilor din posesia Centrului, acestea
putînd fi donate la propria dorinţă a administraţiei instituţiei publice.

Recomandarea: Se recomandă excluderea subpct.6) din textul proiectului.

La pct.10 subpct.5) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Obligaţiile CNMFRSC:
…5) să-şi achite la timp impozitele şi alte plăţi în modul şi în mărimile stabilite de
legislaţia în vigoare”.

La pct.37 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Bugetul CNMFRSC este aprobat
de către Consiliul de administraţie al CNMFRSC. În caz de necesitate, bugetul
CNMFRSC poate fi modificat pe parcursul anului, cu condiţia aprobării adiţionale de
către Consiliul de administrare al CNMFRSC”.

Din contextul normei nu este suficient de clar care sunt „impozitele şi alte plăţi în modul şi în
mărimile stabilite”, întrucît proiectul nu prevede careva forme de impozitare sau defalcări în
bugetul de stat. Stabilim că o normă redată într-o formă generală (în special dacă aceasta
instituie o obligaţie pentru o instituţie publică) riscă să fie realizată parţial sau să fie
nerealizată. Per ansamblu, optăm pentru o reglementare explicită şi transparentă în ceea ce
priveşte formarea bugetului instituţional şi gestionarea veniturilor obţinute din prestarea
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serviciilor publice, precum:
1) Bugetul Centrului trebuie elaborat de către acesta, însă coordonat obligatoriu cu Ministerul
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi aprobat de Guvern;
2) Mijloacele neutilizate din devizul aprobat de către Guvern în anul financiar curent se vor
transferă în bugetul instituţiei pentru anul următor;
3) Veniturile acumulate din taxele pentru prestarea serviciilor, care nu vor constitui bugetul
anual instituţional, urmează a fi transferate în bugetul de stat, pînă la data de X a anului
curent etc.
Doar cu stabilirea unor norme stricte în gestionarea veniturilor acumulate de către instituţie
se va evita aplicarea normelor în mod discreţionar/abuziv de către Centru, în special în ceea
ce priveşte activitatea financiară a acesteia care trebuie să fie transparentă şi explicită.

Recomandarea: Recomandăm de a stabili la pct.10 subpct.5) obligaţia Centrului de a
transfera în bugetul de stat veniturile acumulate din taxele percepute pentru prestarea
serviciilor publice, care nu vor constitui bugetul anual instituţional, pînă la o dată
stabilită (fie luna noiembrie/decembrie a fiecărui an). De asemenea, la pct.37 se
recomandă substituirea normei cu prevederi ce vor stabili că bugetul Centrului va fi
elaborat de către acesta, coordonat obligatoriu cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor şi aprobat prin hotărîre de Guvern, iar orice modificare a bugetului pe
parcursul anului se va efectua doar printr-un act normativ de modificare. De
asemenea, mijloacele neutilizate din devizul aprobat de către Guvern în anul financiar
curent se vor transfera în bugetul instituţiei pentru anul următor.
O reglementare similară va garanta gestionarea transparentă a veniturilor acumulate
de către Centru şi va minimaliza riscul unor eventuale abuzuri în gestionare.

La pct.11 subpct.2) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „CNMFRSC are dreptul
să modifice statele de personal şi structura internă a subdiviziunilor sale în limita
structurii menţionate la subpct.1) şi a fondului de salarii aprobat”.

În ceea ce priveşte modificarea statelor de personal şi structura internă, menţionăm că
norma dată face trimitere la subpct.1), din moment ce aceasta se regăseşte direct în anexa
nr.2 al proiectului hotărîrii de Guvern. Un alt aspect ce ţine de modificarea statelor de
personal, care trebuie să fie efectuat în limita unui efectiv stabilit direct în Regulament, dar nu
în limita structurii propuse. La general, proiectul nu prevede un efectiv-limită al Centrului,
acesta acordînd competenţa de stabilire doar a statelor de personal a Consiliului de
administrare (pct.13 potrivit proiectului). În opinia noastră, aceasta reprezintă o lacună care
va permite interpretarea şi aplicarea abuzivă a normelor propuse, Consiliul fiind în drept să
promoveze persoane fără criterii legale sau în mod preferenţial. Astfel, este primordial
indicarea în prezentul Regulament a efectivului-limită ce trebuia să fie stabilită odată cu
întocmirea structurii, propuse la anexa 2 din proiectul hotărîrii.

Recomandarea: Se recomandă:
- substituirea sintagmei “subpct.1)” cu sintagma “anexa nr.2 din prezentul proiect de
hotărîre de Guvern”;
- excluderea sintagmei “statele de personal şi” din contextul normei sus-citate;
- de a stabili expres în proiectul Regulamentului efectivul-limită al Centrului.

La pct.12 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Organele de conducere ale
CNMFRSC sunt:
1) Consiliul de administrare;
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2) Directorul general cu următorii adjuncţi*:
2.1Vicedirector general;
2.3 Director tehnic;
2.4 Director economie.
- * se concretizează numărul adjuncţilor directorului general pe principalele sectoare
de activitate.”

Menţionăm că norma în cauză este redată cu incertitudine. Potrivit pct.12 subpct.2) din
proiect, în prezent directorul general va avea 3 adjuncţi (dintre care un vicedirector şi 2
directori sectoriali), însă ulterior acest număr riscă a fi mărit odată cu modificarea sectoarelor
de activitate în cadrul Centrului.
Astfel, în temeiul celor expuse considerăm discreţionară norma, dat fiind faptul că norma nu
stabileşte clar numărul adjuncţilor numiţi în cadrul Centrului.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili expres şi limitativ numărul de
directori adjuncţi, fără modificarea acestora ulterior adoptării proiectului dat. Totodată,
optăm pentru stabilirea unui singur director adjunct care va fi doar vicedirector
general.

La pct.13 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Consiliul de administrare al
CNMFRSC exercită următoarele atribuţii: … aprobă atragerea, acceptarea şi
administrarea mijloacelor suplimentare, inclusiv a fondurilor donatorilor şi creditelor,
pentru asigurarea activităţii CNMFRSC”.

Menţionăm că acordarea dreptului Consiliului de administrare de a atrage şi gestiona credite
din instituţiile financiare se prezintă discreţionară cu un caracter impropriu unei instituţii
publice. Obţinerea unui credit se efectuează doar prin depunerea unui gaj, iar potrivit art.10
din Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
stabileşte expres că „Bunurile domeniului public sînt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile, în particular: … b) nu se pot constitui obiect al gajului sau al unei alte garanţii
reale”. Prin urmare, prezenta normă poate fi aplicată abuziv de către Consiliul de
administrare prin solicitarea unor credite contrar cerinţelor legale, ceea ce va afecta interesul
public general.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „şi creditelor” din
contextul normei sus-citate.

La pct.16 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Membrilor Consiliului de
administrare li se stabilesc indemnizaţii lunare în mărime de pînă la trei salarii minime
pe ţară, determinate în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind
modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim. Indemnizaţiile lunare se achită
din contul mijloacelor CNMFRSC…”.

Menţionăm că Centrul este o instituţie publică nonprofit, cu o autonomie financiară.
Resursele financiare ale Centrului, în mare parte, vor fi formate din prestarea serviciilor
publice, precum şi mijloacele financiare transferate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor, care are şi calitatea de fondator al acestuia. În contextul dat, reieşind din
statutul sus-enunţat, considerăm că o remunerare a membrilor Consiliului de administrare
pentru activitatea acestora nu este pe deplin justificată. Atenţionăm că fiecare din membrii
numiţi (atenţionăm repetat: numărul total al acestora nefiind stabilit în proiect) sunt
remuneraţi la locul de muncă de bază, conform legislaţiei naţionale. Drept urmare, activitatea
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acestora în cadrul Consiliului de administraţie reiese din statutul său de angajat sau
funcţionar public, iar activitatea prestată în cadrul Consiliului de administrare nu reprezintă o
activitate suplimentară, peste programul de muncă legal stabilit, ci este o activitate prin
cumul. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a normei propuse vom constata o inechitate, între
membrii Consiliului de administrare şi angajaţii Centrului, întrucît pentru activitatea în cadrul
Consiliului, membrii urmează conform Legii nr.1432-XIV/2000 să fie remuneraţi suplimentar
cu pînă la 6300 lei pe lună. Menţionăm că suma dată este apreciată excesivă vis-a-vis de
aportul adus (pentru convocarea cel puţin odată în trimestru în şedinţele Consiliului şi luarea
deciziilor). Totodată, membrii Consiliului îşi vor menţine şi salariul de bază de la locul de
muncă. Pentru a exclude acest fapt, considerăm inoportună norma de la pct.16 anexa nr.1
din proiectul hotărîrii, or ca alternativă recomandăm revizuirea remunerării propuse astfel,
încît să fie una argumentată, echitabilă şi să nu prejudicieze interesul public general.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude pct.16 din anexa nr.1 din
proiectul hotărîrii. Totodată, propunem de a include o prevedere nouă cu următorul
text: „Membrii Consiliului activează, fără remunerare materială, paralel cu munca de
bază. În cazul în care membrul Consiliului este rechemat de către autoritatea/instituţia
care l-a delegat, calitatea lui de membru al Consiliului încetează. În acest caz,
Fondatorul propune un alt membru al Consiliului de administrare”.
Or, ca alternativă optăm pentru a se revedea „indemnizaţia lunară” propusă la pct.16
din proiect şi de a institui o remunerare rezonabilă, în dependenţă de numărul
întrunirilor organizate şi corelată la rezultatele reale ale activităţii în cadrul Consiliului.

La secţ.1 al cap.III potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Consiliul de
administrare”.

Menţionăm că atît pct.18, cît şi pct.25 din proiectul Regulamentului prevede în normele
propuse funcţia de „preşedinte al Consiliului”. Însă, nici proiectul hotărîrii şi nici proiectul
Regulamentului nu conţin careva reglementări speciale ce ar asigura o transparenţă şi
imparţialitate pentru funcţia dată. Astfel, nu putem cunoaşte: 1) în ce condiţii este numit sau
ales preşedintele Consiliului de administrare, 2) care sunt cerinţele vis-a-vis de această
funcţie, 3) competenţele acordate (drepturile şi responsabilităţile acestuia). Lipsa acestor
aspecte creează oportunităţi pentru numirea abuzivă şi subiectivă a unui candidat ce nu
corespunde funcţiei date.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea proiectului cu norme care să
prevadă expres:
- modul de numire sau alegere a preşedintelui Consiliului de administrare (în cazul
alegerii să se indice expres procedura de alegere/ în cazul numirii să fie stipulat
subiectul împuternicit de numirea acestuia);
- cerinţele pe care trebuie să le întrunească persoana care candidează la funcţia dată;
- competenţele acordate preşedintelui Consiliului de administrare (cu indicarea
drepturilor şi responsabilităţilor acestuia).

La secţ.2 al cap.III potrivit proiectului Regulamentului – „Directorul general
CNMFRSC”.

Un prim aspect care trebuie evidenţiat în această secţiune care reglementează activitatea
directorului general şi a vice-directorului general al Centrului, constă în lipsa unor criterii de
selectare a candidaţilor la aceste funcţii de conducere, criterii în baza cărora vor fi selectaţi
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obiectiv şi transparent candidaţii pentru gestionarea Centrului (acestea ar fi ca şi în cazul
membrilor Consiliului de administrare - studiile compatibile cu funcţia, experienţa în domeniu,
lipsa antecedentelor penale ale candidaţilor etc.). Lipsa acestor norme va permite
identificarea candidaţilor şi numirea în funcţie fără criterii legale, deci în mod subiectiv şi la
intima convingere a fondatorului.

Recomandarea: Recomandăm completarea proiectului (la secţiunea 2) cu norme care
vor stabili expres criteriile ce trebuie întrunite de candidaţii la funcţia de director
general şi a vice-directorului general Centrului.

La cap.III secţ.1 potrivit proiectului Regulamentului – „Directorul general CNMFRSC”.

La cap.III secţ.2 potrivit proiectului Regulamentului – „Consiliul de administrare”.

Considerăm absolut necesar completarea proiectului cu norme care să prevadă
obligativitatea directorului general, a vice-directorului general Centrului, precum şi a
membrilor Consiliului de administrare de a declara toate conflictele de interes (potenţial, real
şi consumat), conform cerinţelor statuate la art.12 din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind
declararea averii și a intereselor personale.
Atenţionăm că în cazul angajaţilor Centrului, autorul a prevăzut obligaţia acestora de a
declara conflictele de interese, evitînd să facă referire la capitolul dat şi pentru funcţiile de
conducere din cadrul Centrului (directorul general, vice-directorul general, membrii Consiliului
de administrare), ceea ce se prezintă discreţionar şi discriminator în raport cu angajaţii.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa proiectul dat cu prevederi care
să stabilească expres obligaţia membrilor Consiliului de administrare, a directorului
general şi a vice-directorului general de a declara şi soluţiona toate conflictele de
interese, conform cerinţelor statuate în Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a
intereselor personale. 

La pct.41 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „CNMFRSC foloseşte mijloacele
financiare din conturile sale curente pentru:…
c) achitarea datoriilor faţă de personal; detaşarea, instruirea şi stimularea
personalului;
d) alte scopuri conform legislaţiei”.

Din contextul normei nu este clar ce presupune „achitarea datoriilor faţă de personal”. În
opinia noastră achitarea salariului trebuie efectuată în termenii legali stabiliţi şi fără careva
întîrzieri. În acest sens, autorul nu a stabilit clar ce presupun aceste „datorii către personal”.
Mai exact, acesta trebuia să prevadă achitarea salariului stabilit pentru angajaţi şi nu a
datoriilor. Această abordare, acordă normei posibilitatea unei interpretări subiective şi
ambigue.
De asemenea, în opinia noastră toate direcţiile de repartizare a veniturilor obţinute de către
Centru trebuie stabilite exhaustiv, în acest sens lit.d) se prezintă abuzivă în contextul normei.

Recomandarea: Pentru a evita utilizarea mijloacelor financiare deţinute de către Centru
în mod abuziv, recomandăm autorului de a revedea lista completă de la pct.41 şi de a
aduce modificări prin prisma celor relatate atît în analiza de sus, cît şi conform
recomandărilor de la capitolul „Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control” din
cadrul prezentului Raport de expertiză anticorupţie.
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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.9 subpct.4) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Pentru realizarea
funcţiilor şi atribuţiilor sale, CNMFRSC are următoarele drepturi: … să dispună de
conturi proprii în instituţiile financiare înregistrate în Republica Moldova şi în alte
ţări…”.

Utilizarea sintagmei „şi în alte ţări” acordă proiectului un caracter lacunar sub aspectul
transparenţei gestionării veniturilor publice. Astfel, autorul nu a adus careva argumente ce ar
justifica obiectiv necesitatea deţinerii unor conturi bancare în afara Republicii Moldova.
Atenţionăm, că riscul unei asemenea norme rezidă în problematica identificării sau
monitorizării veniturilor publice în conturile externe, ceea ce poate afecta interesul public
general, prin transferarea veniturilor obţinute din prestarea serviciilor publice în conturile
externe. 

Recomandarea: Recomandăm excluderea sintagmei „şi în alte ţări” din textul normei.

La pct.14 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Componenţa şi numărul
membrilor Consiliului de administrare se stabileşte de către Fondatorul CNMFRSC”.

Considerăm absolut necesar stabilirea numărului total de membri în prezenta reglementare.
Lipsa unui număr clar de membri al Consiliului şi stabilirea acestui număr ulterior de către
Minister, afectează activitatea Centrului sub aspectul transparenţei activităţii Centrului. Cu
atît mai mult, că pct.16 din proiectul Regulamentului prevede o indemnizaţie lunară de pînă la
6.300 lei (conform Legii nr.1432-XIV/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a
salariului minim) pentru aceştia. Astfel, există riscul numirii unui număr exagerat de membri
în funcţiile date, contrar necesităţilor reale. De asemenea, proiectul nu prevede careva criterii
de selectare a acestora, ce vor sta la baza numirii membrilor.
Prin urmare, proiectul se prezintă lacunar sub aspectul administrării Centrului ca instituţie
publică, fapt ce poate provoca multiple abuzuri şi promovări subiective atît la numirea în
funcţiile de conducere, cît şi în administrarea structurii date.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a prevedea expres la pct.14 din proiectul
Regulamentului numărul total de membri din Consiliului de administrare (optăm
pentru stabilirea unui număr impar, ceea ce va garanta evitarea unui vot parţial la
luarea deciziilor). De asemenea, este absolut necesar de a se statua expres cerinţele
vis-a-vis de candidaţii Consiliului de administrare (studiile, experienţa în domeniu,
lipsa antecedentelor penale etc.). Doar prin elucidarea acestor aspecte se va garanta
transparenţa în activitatea Centrului.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.41 potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „CNMFRSC foloseşte mijloacele
financiare din conturile sale curente pentru: a) efectuarea decontărilor către diverse
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persoane fizice sau juridice;...”.

Constatăm o abordare generală şi abuzivă a sectoarelor în care urmează a fi îndreptate
mijloacele financiare obţinute din prestarea serviciilor publice de către Centru. În acest sens,
nu este clar ce presupune sintagma propusă la lit.a) „efectuarea decontărilor către diverse
persoane fizice sau juridice”. O asemenea reglementare (din care nu este clar căror
persoane fizice/juridice şi în ce scopuri se vor efectua decontările) este inacceptabilă şi
implică multiple riscuri de repartizare frauduloasă a veniturilor instituţiei în cauze. Iar dacă
facem trimitere la pct.9 din proiect care acordă dreptul Centrului de a deţine conturi bancare
în străinătate, în general nu va exista nici un mecanism real de monitorizare a banilor publice
obţinuţi din prestarea serviciilor, ceea ce va diminua direct veniturile la bugetul de stat.

Recomandarea: Recomandă autorului de a exclude lit.a) de la pct.41 din proiectul
Regulamentului, întrucît aceasta nu este argumentată şi implică riscuri de corupţie.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul de act legislativ nu conţine careva prevederi speciale, care s-ar referi la
responsabilităţile şi sancţiunile angajaţilor Centrului în cazul încălcării obligaţiilor de funcţie ce
derivă din normele propuse.
Odată ce proiectul stabileşte atribuţii noi pentru Centru, drept garant al exercitării acestora ar
servi sancţiunile aplicate faţă de angajaţii acestei structuri pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a atribuţiilor, în vederea excluderii oricărei forme de abuz faţă
de solicitanţii de servicii sau în cadrul procesului de gestionare a resurselor financiare
publice. Responsabilităţile instituţiei în cauză trebuie să fie corespunzătoare competenţei
acesteia, întrucît normele propuse nu sunt suficiente să asigure o implementare justă a celor
propuse de proiect. Astfel, promovarea prevederilor propuse în forma dată va acorda multiple
oportunităţi pentru manifestări de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm stabilirea unor responsabilităţi şi sancţiuni clare ce
urmează a fi aplicate persoanelor responsabile din cadrul Centrului, în cazul
nerespectării prevederilor proiectului. În caz contrar, proiectul se prezintă a fi unul
lacunar şi inoportun spre promovare.

9. Alte obiecţii

La pct.11 subpct.1) potrivit anexei nr.1 din proiectul hotărîrii – „Structura CNMFRSC se
aprobă de Guvern, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament”.

Menţionăm că în anexa nr.1 este regăseşte conform structurii proiectului însuşi prezentul
Regulament. Astfel, autorul a indicat eronat sintagma “conform anexei nr.1 la prezentul
Regulament” în textul normei. De facto, trebuie de făcut trimitere la anexa nr.2 al proiectului
hotărîrii de Guvern.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui „conform anexei nr.1 la
prezentul Regulament” cu sintagma „conform anexa nr.2 din prezentul proiect de
hotărîre de Guvern”.
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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

17 Noiembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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