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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la Consiliul coordonator pentru
protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei

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. Proiectul are drept scop actualizarea cadrului normativ
cu privire la funcţionarea Consiliului coordonator în domeniul protecţiei consumatorilor. Astfel,
consiliului i se acordă noi competenţe în domeniul supravegherii pieţii. Totodată, prin proiect
se actualizează componenţa nominală a Consiliului şi se stabilesc prevederi noi ce ţin de
activitatea organizatorică a acestuia.
Ca urmare a noilor modificări urmează a fi aprobată o nouă hotărîre de Guvern, iar Hotărîrea
Guvernului nr.773 din 06 iulie 2006 cu privire la instituirea Consiliului coordonator în
domeniul protecţiei consumatorilor va fi abrogată.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, ca urmare a armonizării legislaţiei naţionale
şi adoptării Legii nr.7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor nealimentare, Consiliului coordonator în domeniul protecţiei
consumatorilor i-au fost atribuite competenţe în domeniul supravegherii pieţii. Respectiv, se
impune necesar actualizarea Regulamentului consiliului.
Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi
necesitatea elaborării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Implementarea proiectului va contribui la creşterea nivelului de protecţie a consumatorilor,
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. 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.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.10 subpct.4) – preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii: decide, cu
votul majorităţii, asupra chestiunilor examinate, în limitele competenţelor sale.

Norma în redacţia actuală este ambiguă. Astfel, nu este clar la care majoritate se referă
autorul (majoritatea membrilor desemnaţi sau membrilor prezenţi la şedinţă). Respectiv, în
procesul de luare a deciziilor norma poate fi interpretată în sensul tergiversării procesului de
examinare a chestiunilor.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei astfel încît să se facă trimitere la
majoritatea membrilor prezenţi la şedinţă.

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
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Pct.12 – secretarul Consiliului organizează activitatea Consiliului şi asigură pregătirea
materialelor pentru şedinţele Consiliului, elaborează procesele-verbale ale şedinţelor,
execută dispoziţiile preşedintelui sau vicepreşedintelui Consiliului, conform funcţiilor
Consiliului, elaborează rapoarte şi informaţii, în limitele competenţelor sale,
îndeplineşte lucrări de secretariat.

Considerăm că prin sintagma „sau vicepreşedintelui Consiliului” se acordă secretarului temei
legal de a ignora dispoziţiile preşedintelui în vederea executării doar a dispoziţiilor
vicepreşedintelui. Aspectul dat este valabil şi în cazul cînd vicepreşedintele fără acordul
preşedintelui doreşte promovarea unor iniţiative proprii.

Recomandarea: Considerăm oportun completarea normei astfel încît să fie clar că
vicepreşedintele are putere de a ordona executarea dispoziţiilor doar în cazul absenţei
preşedintelui.

Pct.15 – la şedinţele Consiliului pot participa şi alte persoane responsabile şi
interesate de chestiunile puse în discuţie.

Deşi norma are drept scop promovarea transparenţei şedinţelor consiliului, considerăm că în
redacţia actuală aceasta poate fi interpretată în vederea invitării la şedinţe a unor persoane
care nu sunt membre a consiliului şi acordarea acestora a dreptului de vot. În acest sens,
există riscul adoptării deciziilor ce promovează anumite interese cu votul unor persoane terţe.

Recomandarea: Considerăm necesar a fi specificat că persoanele invitate la şedinţă şi
care nu sunt membri ai consiliului, nu au drept de vot.

Pct.20 – deciziile şi alte informaţii ce ţin de activitatea Consiliului se aduc la
cunoştinţă, în termen de 10 zile lucrătoare, membrilor Consiliului, altor autorităţi ale
administraţiei publice, ţinîndu-se cont de specificul problemelor care au fost
examinate şi competenţele autorităţilor responsabile.

Propunerea autorului nu stabileşte de cînd începe a decurge termenul de 10 zile. În acest
sens, norma poate fi interpretată în vederea tergiversării procesului de informare a
persoanelor cointeresate cu privire la deciziile şi activitatea consiliului.

Recomandarea: Considerăm necesar a fi specificat că termenul de zece zile decurge
din data adoptării deciziilor.

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.

Urmare a analizei efectuate, constatăm lipsa prevederilor cu privire la transparenţa activităţii
consiliului.
Considerăm că protecţia consumatorilor reprezintă un domeniu social important, iar deciziile
ce vizează acest domeniu necesită a fi făcute publice pentru a informa publicul larg cu privire
tendinţele, ameninţările în domeniu şi măsurile de protecţie împotriva ilegalităţilor.
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Recomandarea: Proiectul necesită a fi completat cu norme care să stabilească
obligativitatea publicării în sursele de informare în masă a activităţii consiliului.

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 al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

16 Iunie 2016

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