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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 constă în majorarea sancţiunilor prevăzute la
art.77¹ din Codul contravenţional pentru nerespectarea angajamentelor asumate de părţi
privind asigurarea instituţiilor medico-sanitare publice sau private cu medicamente conform
contractului de achiziţii publice sau altui contract de vînzare-cumpărare.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că nota informativă este insuficient justificată din
considerentul că nu au fost prezentate condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi nici
informaţii privind ineficienţa aplicării sancţiunilor în limitele stabilite de prevederile Codului
contravenţional (în vigoare). Prin urmare, se recomandă autorului să completeze nota
informativă cu date concludente întru argumentarea proiectului.
Totodată, semnalăm efectele negative în care ajung atît instituţiile medico-sanitare publice
sau private (prestatorii de servicii medicale), cît şi pacienţii în cazul cînd nu se livrează
medicamentele contractate conform necesităţilor sistemului de sănătate. Însă, depăşirea
acestor situaţii critice este generată de mai mulţi factori, iar majorarea sancţiunilor pentru
nerespectarea angajamentelor asumate poate să nu aibă rezultatele scontate, deoarece sunt
necesare norme concrete care să pună în aplicare mecanismul de realizare a acestor
prevederi, astfel încît părţile contractante să fie constrînse să respecte condiţiile şi termenii
contractuali.

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

Proiectul promovează interesele instituţiilor medico-sanitare publice sau private care trebuie
să fie asigurate cu medicamente conform contractelor (de achiziţii publice sau de vînzare-
cumpărare) încheiate între părţi. Prin urmare, majorarea sancţiunilor pentru persoanele fizice,
persoanele cu funcţii de răspundere şi persoanele juridice va preveni neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce le revin părţilor. Cu toate
acestea, proiectul nu promovează interese în detrimentul interesului public general.

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. La momentul examinării, proiectul era
plasat 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.

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.
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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

26 Noiembrie 2015

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