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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru completarea anexei la Legea nr.131 din 08.06.2012
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

(poziţia 30 cu indice 1 - Inspectoratul General al Poliţiei)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor
Interne, 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 are drept scop includerea Inspectoratului
General al Poliţiei în lista organelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda
mandate de control. Respectiv, vor fi stabilite domeniile specifice (siguranţa traficului rutier,
activitatea organizaţiilor particulare de detectivi şi pază, activitatea tirurilor de tragere şi
activitatea persoanelor juridice de drept privat care nu sunt în subordinea autorităţilor publice
şi care au dreptul să procure, transporte, să deţină şi să folosească arme) asupra cărora
inspectoratul va efectua controale.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, atribuţii ale Inspectoratului General al Poliţiei
în controlul domeniilor specifice propuse a fi incluse în listă sunt deja stabilite de legile
speciale şi actele normative în vigoare, iar proiectul vine doar să structureze aceste
competenţe într-un act legislativ ce înglobează prevederile legale cu privire la controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător.
În acest sens, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.
Totodată, avînd în vedere riscul dublării domeniilor în care Inspectoratul General al Poliţiei
deţine competenţe de a le verifica cu domeniile supuse controlului de către Agenţia Naţională
Transport Auto, Camera de Licenţiere şi Ministerul Educaţiei (asupra acestor aspecte ne vom
expune în compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”), recomandăm organizarea
consultărilor suplimentare cu autorităţile vizate de proiect în vederea revizuirii proiectului sub
aspectul stabilirii competenţelor fiecăreia şi efectuarea modificărilor corespunzătoare la
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Legea nr.131/2012.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235/20.07.2006.

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

Proiectul va permite structurarea într-un singur act a domeniilor în care Inspectoratul General
al Poliţiei are atribuţii de control, ceea ce nu este în detrimentul interesului public general.
Concomitent, formularea generală a domeniilor specifice riscă să genereze dublarea
atribuţiilor unor organe de control şi, în consecinţă, să fie interpretate în cadrul controlului de
stat a activităţii de întreprinzător.

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. 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
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Poziţia 30/1din anexa la Legea nr.131/2012 – Inspectoratul General al Poliţiei.

Analizînd cadrul normativ în vigoare constatăm că domeniile specifice propuse la pct.1 şi 2
pentru a fi supuse controlului din partea Inspectoratului General al Poliţiei se contrapun cu
domeniile în care Agenţia Naţională Transport Auto, Camera de Licenţiere şi Ministerul
Educaţiei deţin competenţe de a le verifica.
Astfel, conform Regulamentului ANTA, (Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008 pct.7
subpct.26) monitorizarea şi controlul activităţii de transport rutier şi activităţilor conexe
acesteia, care se efectuează în trafic şi/sau la sediile operatorilor de transport rutier şi/sau la
sediile de desfăşurare a activităţilor, inclusiv conexe acestora, se realizează de către
inspectorii Agenţiei.
Concomitent, pct.4 de la poziţia 19 din anexa la Legea nr.131/2012. stabileşte că în vederea
asigurării siguranţei şi securităţii în transport Agenţia efectuează controlul privind respectarea
procesului tehnologic de către agenţii transportatori, organismele de certificare, gările şi
staţiile auto.
Pe lîngă acestea, cele 9 domenii specifice propuse pot fi încadrate în domeniile supuse
controlului de către alte organe de control (ANTA, Camera de Licenţiere, Ministerul Educaţiei
etc.). Or, acestea sunt formulate la general şi pot fi interpretate în vederea lărgirii atribuţiilor
de control ale Inspectoratului General de Poliţie.
Mai mult, implicarea unui organ de control suplimentar poate pune bariere în calea dezvoltării
unui domeniu. Din acest motiv, delimitarea competenţelor de control ale autorităţilor publice
este o măsură obligatorie pentru a nu prejudicia interesele mediului de afaceri.

Recomandarea: Întrucît domeniile specifice de la poziţia 30/1 pot genera dublarea
competenţelor altor organe de control, recomandăm revizuirea proiectului sau
organizarea unei şedinţe cu reprezentanţii autorităţilor vizate de proiect în vederea
delimitării competenţelor ce le revin fiecăreia dintre autorităţi şi modificarea Legii
nr.131/2012 pentru a stabili expres atribuţiile respective.

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.
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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 al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Iunie 2016

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