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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip şi Contractului-tip
privind integrarea serviciilor de aplicare şi verificare a

autenticităţii semnăturii electronice în serviciul electronic
guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Cancelaria de Stat.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, ceea ce corespunde art.
10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice centrale
şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul de ordin a fost elaborat întru executarea pct.9
al Regulamentului privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală
(MSign) aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.405 din 02.06.2014 privind serviciul electronic
guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) care prevede responsabilitatea
furnizorului de semnătură digitală să încheie cu posesorul serviciului MSign acorduri sau,
după caz, contracte privind integrarea (inclusiv aplicarea şi verificarea autenticităţii semnăturii
digitale) în serviciul MSign, conform modelului aprobat de Cancelaria de Stat. Astfel, proiectul
are drept scop implementarea unui mecanism integrat de verificare a autenticităţii semnăturii
electronice în cadrul serviciului electronic guvernamental de semnătură electronică (MSign). 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, Acordul-tip din proiect care va fi încheiat cu autorităţile şi instituiţiile
publice va avea un caracter gratuit, resursele financiare fiind alocate din bugetul de stat, în
vederea implementării şi funcţionării serviciului dat, iar Contractul-tip statuat va avea un
caracter oneros şi va fi încheiat cu persoanele juridice de drept privat care prestează servicii
publice. Totodată, atenţionăm că proiectul este lacunar în ceea ce priveşte reglementarea
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modului de stabilire a tarifelor aplicate persoanelor juridice din sectorul privat, însă cu
argumente şi recomandări suplimentare asupra acestui subiect ne vom expune la
compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză.

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

Proiectul are drept scop instituirea regulilor privind modul de integrare a serviciilor de aplicare
şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice (MSign), prin încheierea unui contract/acord
de prestare a serviciului dat, cerinţe prevăzute de Regulamentul privind serviciul electronic
guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign) aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.405/2014. Astfel, normele propuse vor îmbunătăţi calitatea prestării serviciilor publice la
nivel naţional, ceea ce corespunde 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. Prezentul proiect nu este plasat pe
pagina web oficială a Cancelariei de Stat. Astfel, conform art.9 alin.(1) din Legea nr.239-XVI
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, la iniţierea procesului de
elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare,
anunţul respectiv pe pagina web oficială. Acest anunţ urmează să conţină: a) argumentarea
necesităţii de a adopta decizia; b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care părţile
interesate pot prezenta şi expedia recomandări; c) datele de contact ale persoanelor
responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
În lipsa publicării proiectului, se va limita accesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acesta.
Recomandăm autorului plasarea proiectului pe pagina web oficială a Cancelariei de Stat, în
conformitate cu rigorile Legii nr.239-XVI/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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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

La anexa nr.2 pct.8 potrivit proiectului – “Preţul Serviciilor prevăzute la pct.3 lit.b) şi c)
se determină în conformitate cu tarifele stabilite pentru acestea şi în baza rapoartelor
privind nivelul şi volumul Serviciilor prezentate de către Părţi”.

Considerăm expunerea în cauză ca fiind una generală din care nu pot fi destinse criteriile şi
modul clar de stabilire a tarifelor ce vor fi aplicate persoanelor juridice de drept privat, odată
cu semnarea Contractului propus de proiect. Astfel, utilizarea sintagmei “în conformitate cu
tarifele stabilite pentru acestea şi în baza rapoartelor privind nivelul şi volumul Serviciilor
prezentate de către Părţi” este una discreţionară din care nu poate fi stabilit expres subiectul
responsabil de stabilirea tarifelor şi în baza căror calcule sau date exacte acestea vor fi
determinate. Lipsa unui mecanism ce va reglementa expres metodologia de stabilire a
tarifelor aplicate persoanelor juridice de drept privat în cadrul integrării serviciilor de aplicare
şi verificare a autenticităţii semnăturii electronice (MSign), va crea condiţii oportune pentru
manifestări abuzive din partea posesorului, la fel, va permite determinarea tarifelor pentru
fiecare furnizor în mod individual.

Recomandarea: Optăm pentru o reglementare detaliată a modului de stabilire a
tarifelor pentru furnizori şi drept recomandare/exemplu propunem următoarea
formulare: “Preţul Serviciilor va fi stabilit conform metodologiei de calculare a tarifelor
la serviciile prestate contra plată de către posesor (Centrul de Guvernare Electronică
(E-Government)), aprobate de Guvern şi publicate pe pagina web a acestora”.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

La anexa nr.2 pct.10 potrivit proiectului – “Plata se face prin transfer la conturile
indicate în pct.11 din prezentul Contract, lunar, pînă la data de 10 a lunii următoare
perioadei de gestiune”.

Atenţionăm că pct.11 conţine norme de procedură şi nu prevede careva informaţii cu referire
la conturi bancare. Astfel, din contextul proiectului deducem că autorul a făcut trimiterea la
pct.11 în mod eronat, ceea ce va crea neclarităţi la aplicare. Totodată, menţionăm că pct.9
din proiect prevede că „preţul serviciilor se achită de către părţi, conform facturilor emise,
respectiv la conturile cu următoarele date bancare:…”. În contextul dat, putem presupune că
autorul a dorit indicarea în textul normei a pct.9, şi nicidecum a pct.11.

Recomandarea: Recomandăm de a revedea şi completa trimiterea din norma sus-
citată, în mod corespunzător conform scopului proiectului.

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 Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Ianuarie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

