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asociaţiile obşteşti, nr.837 din 17.05.1996

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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. Proiectul are drept scop, eliberarea certificatului de
utilitate publică, prin derogare de la prevederile art.32/2 al Legii cu privire la asociaţiile
obşteşti nr.837 din 17.05.1996, federaţiilor sportive naţionale, înregistrate în modul stabilit de
lege, afiliate la federaţiile sportive internaţionale, odată cu întrunirea condiţiilor specificate la
art.30/1 din prezenta lege, fără a fi necesar de a-l redobîndi din nou, după expirarea
termenului de 3 ani.
Potrivit autorului, prezenta iniţiativă legislativă este una oportună şi urmăreşte drept scop
îmbunătăţirea cadrului legal existent.
Analizînd scopul proiectului, nota informativă şi legislaţia în vigoare din domeniu, considerăm
că proiectul nu va „îmbunătăţi cadrul legal existent”, din contra, va periclita aplicarea corectă
şi uniformă a cadrului legal prin favorizarea unei anumite categorii de subiecţi de drept şi
crearea unui precedent defectuos.

d. Suficienţa argumentării. Nu negăm afirmaţia autorului în ceea ce priveşte că „cultura
fizică şi sportul au o importanţă deosebită şi constituie o prioritate pentru Republica Moldova.
În afara aspectului de îmbunătăţire a sănătăţii cetăţenilor, sportul are şi o dimensiune
educaţională şi un rol social, cultural şi de recreere.”, dar aceasta nu argumentează
instituirea unei excepţii în lege prin care federaţiile sportive naţionale, afiliate la federaţiile
sportive internaţionale, cu statut de utilitate publică să eludeze reglementările generale, de
reacordare a acestui statut, după expirarea termenului de 3 ani.
La fel, menţionăm că prevederile proiectului stabilesc condiţii inegale pentru atribuirea
statutului de utilitate publică asociaţiilor obşteşti cu activitate de utilitate publică, iar potrivit
Legii cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837 din 17.05.1996 asociaţiile obşteşti sînt egale în
faţa legii.
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În acest context, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă nu
justifică promovarea proiectului.

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

Prevederile proiectului promovează interesele federaţiilor sportive naţionale, afiliate la
federaţiile sportive internaţionale prin acordarea certificatului de utilitate publică pe un termen
nelimitat. Prin urmare, favorizarea anumitor categorii de subiecţi de drept prin acordarea
posibilităţii de a nu redobîndi din nou certificatul de utilitate publică, astfel încît, în mod tacit,
fără a fi reconfirmat o dată la 3 ani, acest certificat să fie valabil în continuare, discriminează
alţi subiecţi de drept aflaţi într-o situaţie juridică similară. Aşadar, prevederile proiectului
promovează interesele unor asociaţii obşteşti, de utilitate publică, constituite în federaţii
sportive naţionale, afiliate la federaţiile sportive internaţionale, prin derogare de la regula
generală şi creează precedente defectuoase pentru celelalte asociaţii obşteşti de utilitate
publică care, la fel, contribuie la dezvoltarea şi susţinerea activităţilor de utilitate publică.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă au fost regăsite pe pagina web oficială
a Parlamentului: www.parlament.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.
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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

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.

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

16 Decembrie 2016

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