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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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este stabilirea unui cadru legislativ şi instituţional eficient de asigurare a securităţii
nucleare şi radiologice, de diminuare a pericolului de supraexpunere a populaţiei şi
personalului la surse radioactive sau materiale radioactive, prin implementarea unui program
de control radiologic al activităţilor legate de colectarea, comercializarea şi prelucrare a
deşeurilor metalice.

d. Suficienţa argumentării. Totodată, autorul a reflectat în conţinut notei de argumentare a
proiectului argumente elocvente privind necesitatea şi scopul proiectului, principalele
prevederi ale acestuia şi impactul final scontat, astfel întrunind generic exigenţele statuate de
prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Integrarea şi realizarea prevederilor proiectului implică implementarea unui sistem de
monitorizare şi control radiologic al activităţilor legate de colectarea, comercializarea şi
prelucrare a deşeurilor metalice, fapt ce presupune antrenarea inclusiv a unor resurse
logistice suplimentare în vederea realizării obiectivelor declarate ale controlului. Prin urmare,
implementarea proiectului riscă să determine necesitatea bugetării unor resurse financiare. În
acest sens, potrivit prevederilor art.20 lit.d) al Legii privind actele legislative nr.780-XV din 27
decembrie 2001: „Concomitent cu elaborarea proiectului de act legislativ, grupul de lucru
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întocmeşte o notă informativă care include: […] d) fundamentarea economico-financiară în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;”.
În aceeaşi ordine de idei, conform art.17 alin.(2) al Legii nr.181 din 25 iulie 2014 din Legea
finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale: „Pe parcursul anului bugetar în curs nu
pot fi puse în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea
cheltuielilor bugetare, dacă impactul financiar al acestora nu este prevăzut în buget”.
În contextul dat, analiza conţinutului notei de argumentare aferente a proiectului, prin prisma
reglementărilor prenotate, denotă întrunirea parţială a exigenţelor de tehnică legislativă, or
autorul nu a identificat, delimitat şi cuantificat volumul de resurse necesare în vederea
realizării iniţiativei înaintate şi nu a identificat sursele de acoperire a cheltuielilor în cauză.
În acest context, ţinînd cont de constrîngerile bugetare existente, condiţionalităţile şi
principiile partenerilor externi de dezvoltare, precum şi angajamentele din Programul de
activitate al Guvernului ce ţin de imlementarea reformei în administraţia publică centrală, se
recomandă autorului revizuirea notei informative a proiectului sub aspectele evidenţiate
supra.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235-XVI din 20 iulie 2006. Astfel, ţinînd cont de faptul că proiectul introduce amendamente
la cadrul normativ de resort ce reglementează activitatea antreprenorială, autorul urmează să
elaboreze şi să prezinte actul de analiză a impactului de reglementare în conformitate cu
prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact
al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi
intereselor întreprinzătorilor şi ale statului. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.13
al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130,
art.627), proiectul în speţă urmează a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare (AIR),
care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii
adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.
AIR urmează să fie prezentat grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea
Activităţii de Întreprinzător.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general, or impactul intenţionat şi
declarat de către autor la etapa elaborării şi promovării proiectului este stabilirea unui cadru
legislativ şi instituţional eficient de asigurare a securităţii nucleare şi radiologice, de diminuare
a pericolului de supraexpunere a populaţiei şi personalului de la surse radioactive sau
materiale radioactive, prin implementarea unui program de control radiologic a activităţilor
legate de colectarea, comercializarea şi prelucrare deşeurilor metalice.
Totodată, considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor relevate în
conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea
eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

2



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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Parlamentului
Republicii Moldova, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13 noiembrie 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 normativ 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

Articol unic. – Articolul 8 din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), cu modificările ulterioare, se completează
cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3/3) În activităţile stipulate în al.(1), litera a), pct.16), se vor asigura măsuri de control
radiologic al metalului uzat conform reglementărilor în vigoare.”

Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30 iulie
2001 determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător şi stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin
licenţiere.
În contextul dat, menţionăm faptul că norma propusă nu constituie obiectul de reglementare
a Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001, or prevederile ce vizează aplicarea unor măsuri de
control radiologic constituie obiectul de reglementare a cadrului normativ special ce
statuează normele generale de desfăşurare a genurilor de activitate în speţă/activităţilor de
control radiologic.
Prin urmare, analizînd prevederile proiectului prin prisma normelor de tehnică legislativă
statuate de Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, concluzionăm că norma
propusă urmează a fi integrată în conţinutul legilor speciale ce reglementează mecanismul
de control radiologic. Adoptarea proiectului în redacţia propusă va genera o incompatibilitate
a prevederilor din proiect cu alte prevederi ale legislaţiei naţionale şi va constitui un
impediment în aplicarea corectă a normelor, creînd premise pentru alegerea subiectivă şi
abuzivă a normei "convenabile" într-o situaţie concretă.
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Recomandarea: Revizuirea normei propuse prin prisma celor evocate supra.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Articol unic. – Articolul 8 din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (republicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95), cu modificările ulterioare, se completează
cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
„(3/3) În activităţile stipulate în al.(1), litera a), pct.16), se vor asigura măsuri de control
radiologic al metalului uzat conform reglementărilor în vigoare.”

Sintagma: „conform reglementărilor în vigoare” conferă, per ansamblu, normei precitate un
caracter de trimitere şi drept consecinţă creează incertitudine cu referire la reglementarea
aplicabilă raporturilor juridice în speţă. Norma în cauză este generală, nu face referinţă la
vreun act normativ concret, iar ulterior la etapa de implementare, stabilirea normelor juridice
relevante aplicabile va fi dificilă, fapt ce va crea premise de coruptibilitate. 

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea completării propuse şi evitarea
sintagmelor generale care conferă incertitudine normei juridice. În acest sens,
propunem substituirea sintagmei prenotate, cu referinţe concrete la prevederile
actelor normative în vigoare aplicabile raporturilor juridice reglementate.

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.
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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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Ianuarie 2016

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