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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. Proiectul stabileşte caracteristicile reţelei poştale
publice a furnizorului serviciului poştal universal. În speţă, normele elaborate propun
clasificarea componentelor reţelei poştale publice, precum şi reguli de amplasare a oficiilor
poştale, cutiilor poştale pentru scrisori, etc.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
concludente, care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului. Astfel,
nota informativă întruneşte exigenţele statuate la art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale. La fel, menţionăm că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde
prevederilor proiectului nemijlocit. Prin urmare, normele elaborate pot fi susţinute spre
promovare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul public naţional.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Normele propuse stabilesc caracteristicile reţelei poştale publice asigurate la nivel naţional
de către furnizorul serviciului poştal universal în conformitate cu noile cerinţe statuate în
Legea comunicaţiilor poştale nr.36 din 17.03.2016, precum şi în Convenţia Poştală
Universală, ratificată de către Parlamentului Republicii Moldova prin Legea nr.165 din
07.07.2016. Astfel, implementarea normelor va contribui la îmbunătăţirea serviciului poştal
oferit cetăţenilor, 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. 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.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.18 potrivit proiectului – „Criteriile optime, cu calitatea de a prezuma, prin
comparaţie cu situaţii deja existente, în stabilirea necesarului de unităţi poştale sunt:
1) suprafaţa teritoriului deservit de o unitate; 2) numărul de locuitori pe care îl
deserveşte”.

Cu referire la norma propusă de autor constatăm o ambiguitate în expunere. Astfel, utilizarea
sintagmei „cu calitatea de a prezuma, prin comparaţie cu situaţii deja existente” se prezintă
inoportună în contextul dat, întrucît acordă normei un caracter lacunar din care nu poate fi
dedusă intenţia a autorului în mod explicit. În acest sens, art.46 alin.(2) din Legea
nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, stabileşte 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”.

Recomandarea: Recomandăm autorului următoarea redacţie a punctului 18 „Criteriile
optime de stabilire a necesarului de unităţi poştale sunt: 1) suprafaţa teritoriului
deservit de o unitate; 2) numărul de locuitori pe care îl deserveşte”.

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

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

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

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.

9. Alte obiecţii

La pct.6 potrivit proiectului – „Puncte de sortare. Se împart în:
1) De nivel I (sortare pe centre de poştă)
2) De nivel II (sortare pe oficii poştale în raza centrului de poştă)
3) De nivel III (sortare pe sectoare de distribuire în raza oficiului poştal)”.

Pentru a garanta o reglementare concisă şi pentru a se evita interpretările subiective
considerăm oportun de a corela cuvintele „nivel I”, „nivel II” şi „nivel III” cu prevederile de la
pct.15, 36 şi 37 din proiect, unde autorul indică „punct de gradul I”, „gradul II” şi „gradul III”. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili o gradare identică în tot textul
proiectului, fie „nivel” sau „grad”. 
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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

11 Octombrie 2016

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