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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Justiţiei,
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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este completarea prevederilor Legii nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de
salarizare a funcţionarilor publici, în vederea reglementării gradelor de salarizare a
funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, sunt întrunite generic exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV
din 27 decembrie 2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare. Potrivit estimărilor
autorului, este necesară alocarea suplimentară a 12289191,09lei/anual din contul bugetului
de stat.
În acest sens, menţionăm faptul că potrivit exigenţelor de tehnică legislativă statuate de
prevederile art.20 lit.d) al Legii privind actele legislativenr.780-XV din 27 decembrie 2001, în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură,
nota informativă urmează să conţină aspecte ce vizează fundamentarea economico-
financiară a amendamentelor.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.17 al Legii finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014:
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„(1) Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor se supun expertizei
financiare în conformitate cu legislaţia ce reglementează modul de elaborare a actelor
normative.
(2) Pe parcursul anului bugetar în curs nu pot fi puse în aplicare decizii care conduc la
reducerea veniturilor şi/sau majorarea cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al
acestora nu este prevăzut în buget.
(3) Stabilirea prin alte acte normative decît legea/decizia bugetară anuală a unor sume sau
cote procentuale din buget sau din produsul intern brut destinate anumitor domenii, sectoare
sau programe nu se admite.”
Totodată, conform prevederilor art.131 alin.(6) al Constituţiei RM: „Nici o cheltuială bugetară
nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.
În contextul celor sus-menţionate, se recomandă autorului suplimentarea conţinutului notei
de argumentare cu argumente ce vizează sustenabilitatea bugetară a amendamentelor
propuse.

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

Prevederile proiectului promovează interesele funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului
Naţional de Probaţiune, care vor beneficia de condiţii facilitare de salarizare, în raport cu alte
autorităţi cu statut similar. Totodată, ţinînd cont de riscurile delimitate în prezentul raport de
expertiză (lipsa unei certitudini vis-a-vis de sustenabilitatea bugetară a amendamentelor
propuse şi crearea unor condiţii adaptate convenţiei unor anumite persoane), proiectul riscă
să prejudicieze principiul echităţii care prezumă tratarea egală a persoanelor fizice, care
activează în condiţii similare.

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 autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde 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 instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Cu titlul de obiecţie generală vis-a-vis de prevederile proiectului

Adoptarea proiectului în formula propusă, prezumă completarea prevederilor Legii nr.48 din
22 martie 2012 privind sistemul de salarizare, cu norme speciale ce vizează gradele de
salarizare a funcţionarilor publici din cadrul Inspectoratului Naţional de Probaţiune.
Completările în speţă sunt propuse la compartimentul “Organele centrale de specialitate ale
administraţiei publice (conform art.24 pct.2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la
Guvern), Casa Naţională de Asigurări Sociale, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare
Tehnologică, Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare”, stabilind gradele de salarizare
22-13.
În acest context, menţionăm faptul că în conformitate cu prevederile art.15/1 alin.(1) al Legii
nr.8 din 14 februarie 2008 cu privire la probaţiune: „Inspectoratul Naţional de Probaţiune este
o autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, […]”.
Conform prevederilor art.14 alin.(1) al Legii nr.98 din 04 mai 2012 privind administraţia
publică centrală de specialitate: „Pentru asigurarea implementării politicii statului în anumite
subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister, în
subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare juridică de
agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat”.
Potrivit Legii nr.48 din 22 martie 2012, funcţionarii publici din cadrul autorităţilor publice
subordonate ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale sunt salarizaţi conform
prevederilor unui compartiment distinct, în limitele gradelor de salarizare 18-5.
Deşi proiectul este înaintat inclusiv în contextul realizării obiectivelor trasate de Strategia de
reformă în sectorul justiţiei („creşterea graduală a salariilor actorilor din sectorul justiţiei”),
considerăm oportună efectuarea unei revizuiri şi amendări complexe a cadrului normativ de
reglementare a mecanismului de salarizare a funcţionarilor publici şi evitarea intervenţiilor
legislative secvenţiale.
Prin urmare, apreciind prin prisma celor sus-menţionate, remarcăm faptul că proiectul
stabileşte condiţii adaptate unui grup de persoane (funcţionarii publici din cadrul
Inspectoratului Naţional de Probaţiune), care vor beneficia de condiţii facilitare de salarizare,
în raport cu alte autorităţi cu statut similar.

3



Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi redimensionarea
amendamentelor propuse.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Iulie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

