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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 Tineretului şi Sportului.

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 constă în majorarea unor norme
financiare din activitatea sectorului sportiv în vederea ajustării la noile condiţii economico-
financiare. Potrivit autorului, proiectul va constitui un factor motivant pentru sportivii de
performanţă de a promova imaginea Republicii Moldova peste hotarele ei şi un obstacol în
naturalizarea celor mai buni performeri de către alte ţări.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor justifică promovarea
proiectului. Sunt prezentate condiţiile ce au impus elaborarea proiectului pentru a susţine
sportul de performanţă din Republica Moldova, evidenţierea elementelor noi şi consecinţele
realizării acestuia.
Considerăm că proiectul este binevenit, dar necesită a fi completată nota informativă în ceea
ce priveşte fundamentarea economică-financiară a proiectului şi revizuirea acestuia prin
prisma amendamentelor înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de
expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi nota informativă include referinţe în ceea ce priveşte fundamentarea economico-
financiară a proiectului, prin care se menţionează că implementarea proiectului nu necesită
alocarea mijloacelor financiare suplimentare, considerăm că acestea sunt insuficiente.
Potrivit art.37 lit.c) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, fundamentarea economico-
financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de
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altă natură acestea urmează să fie incluse în nota informativă. Prin urmare, nota informativă
nu indică clar sursele financiare, calcule referitor la majorările propuse şi impactului financiar
asupra bugetului public naţional şi dacă acestea se încadrează în volumul alocaţiilor stabilite
Ministerului Tineretului şi Sportului. Astfel, propunem autorului să completeze nota
informativă întru argumentarea celor menţionate supra.

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

Prevederile proiectului promovează interesele atît, a sportivilor şi antrenorilor, cît şi a
conducătorilor de lot, medicilor, asistenţilor medicali, masorilor, fizioterapeuţilor,
cercetătorilor, operatorilor video sau audio, alţi specialişti şi tehnicieni antrenaţi pentru
pregătirea şi participarea la acţiuni şi competiţii sportive. Interesele promovate se manifestă
prin susţinere, asigurare economică şi contribuire la îmbunătăţirea organizării procesului de
pregătire fizică specială a participanţilor la acţiunile sportive de nivel local, naţional şi
internaţional. Cu toate acestea, considerăm că interesele promovate nu sunt în detrimentul
interesului public.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă sunt plasate pe pagina web oficială a Ministerului Tineretului şi Sportului:
www.mts.gov.md. 

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
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Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.6 din proiect, „Pentru delegaţiile sportive care se deplasează în străinătate
organul central de specialitate în domeniul culturii fizice şi sportului, alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, Comitetul Naţional Olimpic Sportiv, federaţiile
şi unităţile sportive pot efectua cheltuieli în valută pentru diurnă, cazare şi transport şi
cheltuieli aferente transportului (cartea verde, taxe de drum, taxe pentru parcare, taxe
pentru trecerea podurilor, taxe de aeroport, gară sau port, alte taxe privind circulaţia
pe drumurile publice, taxele percepute suplimentar pentru bagajele constînd din
materiale şi echipament sportiv, aparatură medicală şi altele asemenea), în condiţiile
legii.”

Norma nu face referire la vreun act concret, iar sintagma „în condiţiile legii” generează
incertitudine şi posibilitatea conferirii dreptului şi competenţe organului central de specialitate
în domeniul culturii fizice şi sportului, altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale, Comitetului Naţional Olimpic Sportiv, federaţiilor şi unităţilor sportive de a efectua
cheltuieli în valută pentru diurnă, cazare şi transport şi cheltuieli aferente transportului fără
nici o restricţie. Astfel, recomandăm fie indicat expres actul normativ la care se face trimitere.

Recomandarea: Recomandăm să fie indicat expres actul normativ la care se face
trimitere pentru a evita interpretările diferite şi a oferi normei precizie şi o aplicare
corectă.

La pct.15 din proiect, ,,Pentru folosirea la antrenamente şi competiţii a bazelor sportive
şi a inventarului necesar participării la acţiuni sportive, unităţile sportive plătesc chirie
conform tarifelor stabilite de legislaţia în vigoare.”

Semnalăm că norma nu redă clar şi expres statuarea legală a tarifelor stabilite de legislaţia în
vigoare referitor la plata chiriei pentru folosirea la antrenamente şi competiţii a bazelor
sportive şi a inventarului necesar participării la acţiuni sportive de către unităţile sportive. În
aceste condiţii, autorul urmează să specifice actul normativ care stabileşte aceste tarife
pentru a evita confuziile şi aplicare discreţionară a normei. 

Recomandarea: Propunem să fie specificat concret prevederile legale privind
stabilirea tarifelor pentru plata chiriei a bazelor sportive şi a inventarului necesar
participării la acţiuni sportive de către unităţile sportive.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.1 din proiect, ,,Persoanele menţionate în pct.2 beneficiază, pe perioada
cantonamentelor şi taberelor, de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, cu excepţia cazurilor
în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane
şi organizatorii au stabilit să nu locuiască cu sportivii cantonaţi, situaţie în care vor
beneficia de una sau două mese pe zi, după caz.”

Considerăm că norma nu prevede clar condiţiile de exceptare şi stabilire de către
organizatori a drepturilor persoanelor beneficiare de aceleaşi drepturi ca şi sportivii, pe
perioada cantonamentelor şi taberelor, în cazul în care acţiunile sunt organizate în localităţile
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în care îşi au domiciliul aceste persoane. De asemenea, utilizarea sintagmei „după caz”
denotă ambiguitate ce la aplicare va genera discreţie. Aşadar, există riscul ca persoanele
precum conducătorul de lot, medicul, asistentul medical, masorul, fizioterapeutul,
cercetătorul, operatorul video sau audio, alţi specialişti şi tehnicieni şi cadrul didactic (dacă
efectivul elevilor depăşeşte 25) să nu beneficieze de loc de trai cu sportivii cantonaţi şi de
două mese pe zi, „după caz”. Prin urmare, norma respectivă denotă incertitudine şi discreţie
prin atribuirea organizatorilor atribuţia de a stabili fără criterii clare, drepturile persoanelor
menţionate în pct.2, în cazul în care acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au
domiciliul aceste persoane.

Recomandarea: Propunem să fie reglementate clar şi uniform criteriile de stabilire de
către organizatori a drepturilor persoanelor menţionate în pct.2, în cazul în care
acţiunile sunt organizate în localităţile în care îşi au domiciliul aceste persoane întru
evitarea aplicării discreţionare a normei. La fel, propunem să fie exclusă sintagma
„după caz”.  

Pct.4, 6, 9, 18 din proiect, cuvîntul „pot”

Utilizarea cuvîntului „pot” în contextul normelor citate supra, relevă un caracter discreţionar,
deoarece acordă oportunitatea responsabililor de aplicare a normelor să ia decizii fără a fi
stabilite criterii clare şi la propria discreţie.
Totodată, art.46 alin.(2) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, prevede că
conţinutul proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice
echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. Nu se admite folosirea
arhaismelor şi regionalismelor. Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să
prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. Aşadar, pentru a asigura aplicarea
uniformă şi corectă a normelor, trebuie ca acestea să aibă un caracter dispozitiv, să fie
expuse într-un limbaj simplu, clar şi concis pentru a se exclude orice echivoc.

Recomandarea: Recomandăm să fie exclus cuvîntul „pot” pentru a evita aplicare
discreţionară a punctelor 4, 6, 9, 18 din proiect.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.9 din proiect, „ …aliniatul se completează cu propoziţia ,,În cadrul meselor
oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice.”

Evidenţiem că norma prevede criterii neclare de decontare în cadrul meselor oficiale. La fel,
se stabilesc condiţii neexhaustive prin utilizarea sintagmei „se pot” şi a conjuncţiei „şi” din
normă, fapt ce ar permite autorităţilor responsabile impunerea unor cerinţe suplimentare de
decontarea a unor bunuri şi a băuturilor alcoolice. Totodată, nu este stabilit expres în
normele proiectului necesitatea de decontare şi a băuturilor alcoolice, cantitatea şi valoarea
acestora, care poate fi destul de variată.

Recomandarea: Propunem să fie enumerate expres bunurile supuse decontării,
temeiurile legale pentru a evita impunerea unor cerinţe suplimentare.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Iulie 2016

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