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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la completările ce se operează în
unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr.294/1998,

Hotărîrea Guvernului nr.474/1998)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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 crearea bazei juridice pentru
executarea prevederilor art.446 alin.(1) lit.a) şi art.447 alin.(3) din Codul contravenţional, care
prevăd că în cazul constatării unui act contravenţional, agentul constatator nu încheie proces-
verbal cu privire la contravenţie dacă persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces
contravenţional recunoaşte că este vinovată de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să
plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă. Chitanţa de încasare a amenzii
contravenţionale este un document de strictă evidenţă. Modul de evidenţă, de păstrare şi de
eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori se stabileşte printr-un regulament aprobat
de Guvern.

d. Suficienţa argumentării. Promovarea proiectului este condiţionată de lipsa unor
prevederi cu privire la formatul chitanţei şi modul de eliberare a acesteia.
Astfel, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea
promovării proiectului, fiind evidenţiat temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării
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
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justificări a interesului public

Implemetarea proiectului va permite evitarea discreţiilor cu privire la modul de evidenţă,
păstrare şi eliberare a chitanţelor de către agenţii constatatori. În acest sens, considerăm că
proiectul nu este în detrimentul interesului public.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne 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

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.

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.

Evidenţiem că actualmente cadrul normativ nu conţine prevederi cu privire la gestionarea
ulterioară a amenzilor colectate de către agenţii constatatori. Astfel, nu este clară modalitatea
de acumulare a mijloacelor financiare la buget, timpul în care agentul constatator va fi obligat
să verse banii în bugetul de stat etc.
Lipsa unor asemenea norme poate genera discreţii din partea organelor de constatare în
vederea interpretării Codului contravenţional sau delapidării mijloacelor bugetare.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea cadrului normativ şi efectuarea
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modificărilor care vor permite instituirea unui mecanism eficient şi transparent de
acumulare a mijloacelor financiare la bugetul de stat.

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Aprilie 2016

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