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terapiei de substituţie şi a standardelor generale

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este acordarea serviciilor psiho-sociale pentru reabilitarea şi reintegrarea socială a
beneficiarilor. În acest sens autorul propune instituirea unui nou Serviciu social integrat
pentru consumatorii de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de substituţie.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative temeiul legal,
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile
urmărite prin implementarea amendamentelor propuse. Totodată, remarcăm insuficienţa de
argumentare a gradului de compatibilitate a proiectului de act normativ cu reglementările
legislaţiei comunitare şi lipsa unor referinţe la reglementările corespondente ale legislaţiei
comunitare. Prin urmare, apreciem întrunirea parţială a exigenţelor de tehnică legislativă
stabilite de prevederile art.37 lit.a)-d) al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. În
acest context se recomandă autorului revizuirea şi suplimentarea notei informative cu
argumente pertinente întru excluderea carenţelor de justificare evidenţiate supra.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi, potrivit estimărilor
autorului, în acest sens este necesară alocarea a 337 mii lei/lunar. Astfel, deşi autorul
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confirmă necesitatea unor alocări bugetare pentru implementarea proiectului, acesta nu face
referinţă la sustenabilitatea bugetară a proiectului. Prin urmare, remarcăm întrunirea parţială
a exigenţelor de tehnică legislativă statuate de prevederile art.37 lit.e) al Legii privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
nr.317-XV din 18 iulie 2003 şi recomandăm autorului suplimentarea conţinutului notei de
argumentare cu argumente ce vizează aspectele menţionate supra.

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

Prevederile proiectului promovează interesele consumatorilor de substanţe psihoactive şi
pacienţii terapiei de substituţie, care vor beneficia de facilităţile Serviciului Social instituit în
acest sens, fapt care nu este în detrimentul interesului public. Totodată, considerăm
necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II
al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de
corupţie aferente proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei este parţial compatibil cu standardele internaţionale anticorupţie. În
acest context, în special remarcăm neconcordanţa acestuia cu prevederile Convenţiei
Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06 iulie
2007 reflectată la compartimentul „Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei”.

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, după cum urmează
http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/transparenta şi portalul
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3419.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.
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3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.86: „Sesizările privind cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare a beneficiarului
în Serviciul integrat sînt înregistrate şi examinate conform legislaţiei.”

Sintagma: „conform legislaţiei” conferă per ansamblu normei precitate un caracter de
trimitere şi drept consecinţă creează incertitudine cu referire la reglementarea aplicabilă
raporturilor juridice în speţă. Normele în cauză sunt generale, nu fac referinţă la vreun act
normativ concret, iar ulterior la etapa de implementare, stabilirea normelor juridice relevante
aplicabile va fi dificilă, fapt ce va crea premise de coruptibilitate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea amendamentului propus şi
evitarea sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice. În acest sens,
propunem substituirea sintagmelor prenotate, cu referinţe concrete la prevederile
actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice reglementate. În aceeaşi
ordine de idei, urmează a fi revăzute prevederile pct.89-90 ale proiectului.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.24: „Admiterea beneficiarului în Serviciul de zi se realizează în baza unei cereri
depuse de beneficiar, după caz, cu anexarea copiei buletinului (conform Anexei nr.2 la
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat
pentru persoanele dependente de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de
substituţie)”.

Utilizarea cuvintelor „după caz” în conţinutul normei atribuie incertitudine circumstanţelor în
care în mod indispensabil urmează a fi prezentată copia buletinului de identitate pentru
admiterea beneficiarului în Serviciul de zi şi creează precondiţii pentru interpretarea
extensivă a normei şi aplicarea discreţioanară a acesteia de către reprezentanţii Serviciului la
etapa examinării cererilor şi admiterii beneficiarilor. Riscurile prenotate sunt accentuate de
lipsa unor prevederi pertinente în acest sens în conţinutul Anexei nr.2 la Regulamentul-cadru
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru persoanele dependente
de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de substituţie. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvintelor „după caz” din
conţinutul prevederilor pct.24 al proiectului.

Pct.24: „Admiterea beneficiarului în Serviciul de zi se realizează în baza unei cereri
depuse de beneficiar, după caz, cu anexarea copiei buletinului (conform Anexei nr.2 la
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat
pentru persoanele dependente de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de
substituţie)”.

Prevederile citate supra nu reglementează termenul de examinare a cererii de către
responsabilul Serviciului şi criteriile potrivit cărora va fi aprobată decizia de admitere a
beneficiarului. Circumstanţa în cauză creează precondiţii pentru interpretarea subiectivă a
normei şi aprecierea unilaterală a termenului şi criteriilor aplicabile. Totodat[, aceasta poate
determina riscul exercitării unor atribuţii excesive de către responsabilul Serviciului la etapa
examinării cererii de admitere în Serviciu, manifestate prin tergiversarea procedurii de
admitere sau aprobarea subiectivă a deciziilor în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de examinare a
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cererii de către responsabilul Serviciului şi criteriile potrivit cărora va fi aprobată
decizia de admitere a beneficiarului.

Pct.68: „Managerul Serviciului este condus de către un Manager, numit şi eliberat din
funcţie de către prestator în condiţiile legislaţiei”.

Prevederile cadrului normativ primar ce reglementează organizarea şi funcţionarea
Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanţe psihoactive şi pacienţii terapiei de
substituţie şi a standardelor generale trebuie să conţină în mod indispensabil norme ce
vizează modul de desfăşurare a procedurii de selectare (concursul) a managerului Serviciului
şi criteriile aplicabile candidaţilor. Lipsa unor reglementări în acest sens creează precondiţii
pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către factorul de decizie la etapa numirii în
funcţie a managerului Serviciului.

Recomandarea: Coroborat cu obiecţiile expuse la compartimentul “Accesul limitat la
informaţie, lipsa transparenţei” se recomandă autorului reglementarea procedurii de
concurs public pentru selectarea managerului Serviciului.

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

Pct.14 lit.i): „Obligaţiile Serviciului integrat: […]
i) să furnizeze fondatorului şi altor autorităţi, la cerere, date statistice deţinute de
Serviciul integrat;”.

Ţinînd cont de faptul că Serviciul va fi finanţat inclusiv din contul mijloacelor financiare
bugetare, se impune necesitatea reglementării unui mecanism de raportare periodică a
activităţii desfăşurate de către Serviciu. Integrarea unui sistem de raportare periodică va
contribui la racordarea iniţiativei la standardele internaţionale anticorupţie aplicabile în
materie de gestiune a finanţelor publice – art.9 pct.2 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei, ratificată de către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06
iulie 2007, potrivit cărora: „Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale
sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi
responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice”. 

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea pct.14 cu prevederi ce vizează
raportarea periodică.

Pct.68: „Managerul Serviciului este condus de către un Manager, numit şi eliberat din
funcţie de către prestator în condiţiile legislaţiei”.

Potrivit art.7 al Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, ratificată prin
Legea nr.158-XVI din 06 iulie 2007: „ARTICOLUL 7. Sectorul public.
1.Fiecare stat parte se străduieşte, dacă este cazul şi conform principiilor fundamentale ale
sistemului său juridic, să adopte, să menţină şi să consolideze sisteme de recrutare, de
angajare, de încurajare a fidelităţii, de promovare şi de pensionare a funcţionarilor şi, dacă
este cazul, a altor agenţi publici nenumiţi, care:
a) se bazează pe principiile de eficienţă şi de transparenţă şi pe criterii obiective, precum
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meritul, echitatea şi aptitudinea;
b) cuprind proceduri corespunzătoare pentru a selecţiona şi pentru a forma persoanele
numite să ocupe posturi publice considerate ca fiind în mod special expuse la corupţie şi,
dacă este cazul, pentru a asigura o rotaţie pe aceste posturi;
c) favorizează o remuneraţie corespunzătoare şi bareme de tratament echitabil, ţinând
seama de nivelul de dezvoltare economică a statului parte; […]
2.Fiecare stat parte are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative şi
administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenţii şi conforme cu
principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a determina criterii pentru
candidatura şi alegerea la un mandat public”.

Recomandarea: Coroborat cu obiecţiile expuse la compartimentul “Discreţii excesive
ale autorităţilor publice” se recomandă autorului reglementarea procedurii de concurs
public pentru selectarea managerului Serviciului.

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

04 Noiembrie 2016

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