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nr.131 din 03 iulie 2015 (art.4 alin.1 se completează cu lit.r)

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 este elaborat în vederea completării art.4
alin.(1) „Excepţii” din Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice cu o nouă
prevedere care să excepteze de la aplicarea prezentei legi contractele de tipărire a
buletinelor de vot şi a altor documente electorale, a materialelor didactice, de aprovizionare
cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de realizare a
campaniei de informare şi servicii de transport în vederea organizării şi desfăşurării
alegerilor, inclusiv a seminarelor de instruire. Prin urmare, se propune ca Comisia Electorală
Centrală, în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor, să evite procedura de
achiziţie publică stabilită în Legea privind achiziţiile publice, în vigoare.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate în nota informativă nu justifică
promovarea proiectului. Menţionăm că noua Lege privind achiziţiile publice transpune
Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind
coordonarea procedurilor de atribuire a contratelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi
de servicii care nu prevede excluderi speciale de la aplicarea prezentei directive a
contractelor prenotate în proiect. Totodată, considerăm că întru asigurarea unui nivel sporit
de transparenţă şi publicitate a gestionării corecte şi eficiente a mijloacelor financiare publice
în cadrul organizării şi desfăşurării procesului electoral este oportun ca tipărirea buletinelor
de vot şi a altor documente electorale, a materialelor didactice, de aprovizionare cu materiale
şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală, de realizare a campaniei
de informare şi serviciile de transport în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor, inclusiv
a seminarelor de instruire să fie achiziţionate prin respectarea procedurilor de achiziţii publice
reglementate în Legea nr.131 din 03 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul public
naţional.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele Comisiei Electorale Centrale prin excluderea
obligativităţii acesteia de a contracta anumite servicii de tipărire a buletinelor de vot şi de
aprovizionare cu echipament în condiţiile Legii nr.131 din 03 iulie 2015. Nu negăm
complexitatea evaluării, identificării tuturor necesităţilor, modului de stabilire şi de calculare a
termenilor pentru desfăşurarea unei proceduri de achiziţie, însă legislaţia din domeniul
achiziţiilor publice stabileşte termeni care oferă atît autorităţilor contractante cît şi operatorilor
economici interesaţi, fără nicio discriminare, posibilităţi reale de participare la procedurile de
atribuire a contractului de achiziţii publice conform procedurii aplicate, şi posibilitatea
reducerii termenilor în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, transparenţa
achiziţionării serviciilor de tipărire a buletinelor de vot şi de aprovizionare cu echipament în
perioada electorală este importantă şi prezintă un interes public general şi, totodată, poate să
evite unele suspiciuni de fraudare a alegerilor.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul nu corespunde standardelor naţionale şi internaţionale anticorupţie stabilite prin
art.9 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei (New York, 2003) în ceea ce priveşte
transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008. La
momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate 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
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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 Mai 2016

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