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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 Economiei.

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, proiectul are drept scop excluderea
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Economiei (Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor
Industriale Periculoase, Inspectoratul Energetic de Stat) din Lista serviciilor publice
desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor autorităţi
administrative centrale.
Însă, în contextul celor expuse în compartimentul „suficienţa argumentării” considerăm că
cele enunţate de autor în nota informativă nu corespund scopului real. Finalitatea scontată
fiind de fapt eschivarea autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Economiei de a
coordona activităţile sale aferente serviciilor publice desconcentrate cu oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat.

d. Suficienţa argumentării. Autorul argumentează necesitatea excluderii autorităţilor
menţionate din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266 din 09 martie 2016 prin faptul că
acestea nu au calitate de servicii publice desconcentrate şi sunt în subordinea Ministerului
Economiei.
Totodată, analizînd cadrul legal în vigoare constatăm că instituţiile menţionate dispun de
organ central şi subdiviziuni teritoriale, respectiv, se încadrează în categoria autorităţilor
administrative din subordinea ministerelor, organizate ca servicii publice desconcentrate
conform art.14 alin.(6) al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98 din
04 mai 2012.
Mai mult ca atît, urmare a analizării domeniilor de competenţă şi a atribuţiilor autorităţilor
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menţionate, constatăm că acestea sunt obligate să ofere anumite servicii publice cetăţenilor.
Or, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) al Legii privind descentralizarea administrativă
nr.435 din 28 decembrie 2006 autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale
oferă populaţiei servicii publice de care sînt responsabile, prin intermediul structurilor lor
teritoriale, pe care le administrează. Respectiv, acestea sunt numite servicii publice
desconcentrate.
Concomitent, în conformitate cu art.7 alin.(3) al Legii nr.435 din 28/2006 coordonarea
generală, pe plan teritorial, a activităţii serviciilor publice desconcentrate se asigură de către
Cancelaria de Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, conduse de reprezentanţii
Guvernului în teritoriu. Mai mult, în vederea executării legii prenotate a fost elaborat
Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de
Stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18.12.2009 care stabileşte atribuţiile şi
competenţele oficiilor în procesul de coordonare a serviciilor publice desconcentrate.
Reieşind din cele expuse considerăm argumentele autorului insuficiente în contextul în care
Hotărîrea Guvernului nr.266/2016 şi alte acte normative ce reglementează activitatea
serviciilor desconcentrate nu afectează relaţiile de subordonare a autorităţilor administrative
în raport cu ministerele, ci stabileşte cadrul normativ, asigură monitorizarea impactului
implementării politicilor de descentralizare administrativă în teritoriu, precum şi a modului în
care serviciile publice desconcentrate îşi desfăşoară activitatea.
Evidenţiem, că autorul nu a primit avizul Cancelariei de Stat asupra proiectului. Avînd în
vedere raporturile dintre oficiile teritoriale ale cancelariei de stat şi serviciile publice
desconcentrate, considerăm imperios obţinerea avizului Cancelariei de Stat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele Ministerului Economiei care va avea temei legal de a refuza
coordonarea activităţii serviciilor publice desconcentrate subordonate cu oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat. Totodată, proiectul riscă să afecteze procesul de implementare a
politicilor de descentralizare administrativă în teritoriu, precum şi a modului în care serviciile
publice desconcentrate îşi desfăşoară activitatea. Respectiv, proiectul riscă să prejudicieze
interesul 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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.
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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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Autorităţile propuse a fi excluse din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.266/2016 dispun
de organ central şi subdiviziuni teritoriale, respectiv, se încadrează în categoria autorităţilor
administrative din subordinea ministerelor, organizate ca servicii publice desconcentrate
conform art.14 alin.(6) al Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98 din
04 mai 2012.
Concomitent, în conformitate cu art.7 alin.(3) al Legii nr.435/2006 coordonarea generală, pe
plan teritorial, a activităţii serviciilor publice desconcentrate se asigură de către Cancelaria de
Stat prin intermediul oficiilor sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu.
Respectiv, Hotărîrea Guvernului nr.266/2016 şi alte acte ce reglementează activitatea
serviciilor desconcentrate stabilesc cadrul normativ ce asigură monitorizarea impactului
implementării politicilor de descentralizare administrativă în teritoriu, precum şi a modului în
care serviciile publice desconcentrate îşi desfăşoară activitatea şi nicidecum nu afectează
relaţiile de subordonare a autorităţilor administrative în raport cu ministerele aşa cum
pretinde autorul.

Recomandarea: Considerăm nejustificată propunerea de a exclude autorităţile
administrative subordonate Ministerului Economiei din Lista serviciilor publice
desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor
autorităţi administrative centrale.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Considerăm că promovarea proiectului va permite Ministerului Economiei evitarea obligaţiei
de a coordona activitatea serviciilor publice desconcentrate cu oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat în conformitate cu prvederile art.7 alin.(3) al Legii nr.435/2006 şi a
Hotărîrii Guvernului nr.845/2009. Respectiv, există riscul gestionării serviciilor publice
desconcentrate în mod discreţionar, contrat politicilor de descentralizare în teritoriu.

Recomandarea: Considerăm nejustificată propunerea de a exclude autorităţile
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administrative subordonate Ministerului Economiei din Lista serviciilor publice
desconcentrate administrate în mod direct/din subordinea ministerelor şi altor
autorităţi administrative centrale.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Evidenţiem că proiectul nu a obţinut avizul Cancelariei de stat. Respectiv, se încalcă
principiul transparenţei în procesul de iniţiere, elaborare, avizare, expertizare, redactare,
emitere şi aplicare a actului normativ. Avînd în vedere raporturile dintre oficiile teritoriale ale
cancelariei de stat şi serviciile publice desconcentrate, avizul Cancelariei reprezintă o
condiţie indispensabilă aîn cazul proiectelor ce vizează politicile de descentralizare
administrativă în teritoriu.

Recomandarea: Considerăm necesar obţinerea avizului Cancelariei de Stat asupra
proiectului.

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

Ţepordei Călin
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Octombrie 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

