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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 Sănătăţii.

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 este elaborat în scopul dezvoltării sistemului
de transplant din Republica Moldova şi consolidării Agenţiei de Transplant prin îmbunătăţirea
cadrului instituţional şi legal, asigurarea standardelor de calitate şi creşterea cunoştinţelor,
abilităţilor şi practicii dar şi a eticii resurselor umane.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea modificărilor propuse va necesita cheltuieli bugetare suplimentare. Astfel,
pentru introducerea a patru unităţi de personal suplimentare, sunt necesare mijloace în sumă
de 303,8 mii lei anual.
Totodată, crearea unui soft Registrul Naţional Renal care să fie integrat în sistemul
informaţional automatizat „Transplant” va presupune cheltuieli financiare suplimentare, care
nu se regăsesc în nota informativă.
În sensul respectiv, autorul urmează să estimeze costurile pentru crearea softului cît şi să
identifice sursele de acoperire a acestora.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele Agenţiei de Transplant şi ale pacienţilor cu
insuficienţe organice ireversibile şi alte patologii grave ce necesită tratament prin transplant
de organ, ţesut sau celule umane iar promovarea acestora nu este în detrimentul interesului
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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Sănătăţii, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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

La art.III pct.4. Se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins: „Centrul de formare
profesională a personalului medical din domeniul transplantului.

Instituirea Centrului ca o subdiviziune a Agenţiei pentru Transplant se impune prin realizarea
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unui sistem de formare profesională specializată pentru creşterea nivelului de competenţă şi
îmbunătăţirea adaptabilităţii personalului medical din domeniul transplantologiei, fiind una din
obligaţiile primordiale ale Agenţiei de Transplant.
În acest context, apelînd la modernizarea procesului actual de instruire prin abordare
interdisciplinară şi tehnici de instruire combinate şi la prerogativa Agenţiei de Transplant în
procesul de instruire a personalului medical şi informarea publicului larg în probleme de
transplant, Centrul va avea următoarele direcţii de instruire: instruirea personalului medical
calificat, în vederea stabilirii diagnosticului insuficienţelor organice ireversibile; depistării
precoce a pacienţilor cu insuficienţa organică cronică; studii de caz din practica naţională şi
internaţională; implicarea nejustificată a organelor de drept în activitatea instituţiilor medicale
autorizate pentru activităţi în domeniul transplantului.
Astfel, considerăm inoportună promovarea normei date, în sensul în care nu este clar scopul
şi necesitatea de a acorda Centrului, prerogative de a instrui personalul medical în ceea ce
priveşte implicarea nejustificată a organelor de drept în activitatea instituţiilor medicale
autorizate pentru activităţi în domeniul transplantului.
Or, în cazul în care organele de drept intervin cu careva acţiuni în activitatea instituţiilor
medicale, se prezumă că acest lucru se face în urma unor bănuieli rezonabile. Utilizarea
sintagmei sus numite, într-un fel sau altul va crea temeiuri subiective de refuz ale Agenţiei de
Transplant în ceea ce priveşte anumite verificări conform normelor procesual penale pentru
depistarea şi contracararea anumitor acţiuni ilegale.
Respectiv, considerăm inoportună utilizarea sintagmei „direcţia de instruire a Centrului cu
referire la implicarea nejustificată a organelor de drept în activitatea instituţiilor medicale
autorizate pentru activităţi în domeniul transplantului”.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „direcţia de instruire a
Centrului cu referire la implicarea nejustificată a organelor de drept în activitatea
instituţiilor medicale autorizate pentru activităţi în domeniul transplantului".

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.III pct.4. Se completează cu punctul 7 cu următorul cuprins: „Centrul de formare
profesională a personalului medical din domeniul transplantului..."

În nota informativă autorul menţionează că: „Centrul va oferi consultaţii în domeniul legal
necesar desfăşurării calitative a activităţilor de prelevare şi transplant; dezvoltarea sistemului
informaţional, protecţia datelor cu caracter personal etc., contra plată în bază de contract
pentru instituţii, organizaţii, persoane juridice şi fizice”.
În sensul dat, normele sus numite pot genera cerinţe excesive impuse de către Agenţia de
Transplant, instituţiilor, medicilor, personalului calificat din sistemul de transplant în ceea ce
priveşte perfecţionarea profesională.
Normele sus numite pot genera cerinţe excesive impuse de către Agenţia de Transplant,
instituţiilor, medicilor, personalului calificat din sistemul de transplant în ceea ce priveşte
perfecţionarea profesională.
Din conţinutul proiectului se subînţelege obligativitatea lucrătorilor medicali din domeniul
transplantului de aşi perfecţiona profesionalismul prin participarea la instruiri şi consultaţii. În
acest sens, nu este clar dacă la instruire va merge tot personalul medical din domeniul
transplantului sau doar medicii cu înalt grad de calificare implicaţi direct în procedurile de
transplant.
Totodată, în varianta propusă de autor nu este clar cuantumul sumei ce va trebui achitată
pentru serviciile respective, modul de plată, de către cine se achită (instituţia medicală sau
personal de către medicul, lucrătorul medical etc.) 

Recomandarea: Propunem autorului stabilirea estimativă a cuantumului sumei ce va
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trebui achitată pentru serviciile respective, modul de plată, de către cine se va achita
(instituţia medicală sau personal de către medicul, lucrătorul medical).

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Iunie 2016

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