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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

(Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18.12.2009 şi Hotărîrea
Guvernului nr.78 din 12.02.2010)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Cancelaria de Stat.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în crearea unor mecanisme
eficiente în ceea ce privește coordonarea generală, pe plan teritorial, a activității serviciilor
publice desconcentrate. Implementarea propunerilor va permite eficientizarea îndeplinirii
atribuțiilor reprezentantului Guvernului în teritoriu, îmbunătățirea relațiilor de colaborare cu
structurile desconcentrate, precum și suplinirea lacunelor existente la acest compartiment de
activitate.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

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. 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

Punctul 1, subpct.5, propunerea de completare a punctului 8 din anexa nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18.12.2009 –

Autorul propune ca oficiul teritorial al Cancelariei de Stat să fie abilitat cu atribuţia de
participare şi acordare a asistenţei membrilor Guvernului, conducătorilor autorităţilor
administrative centrale şi adjuncţilor acestora în cadrul audienţelor şi întîlnirilor cu cetăţenii în
teritoriu.
Sintagma „autorităţi administrative centrale” este susceptibilă de multiple sensuri, iar la
aplicare există riscul să creeze unele confuzii.
Noţiunea dată urmează să fie analizată prin prisma Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate.
Astfel, prin sintagma prenotată nu este clar dacă aceasta include şi autorităţile administrative
din subordinea altor autorităţi administrative centrale, precum şi autorităţile publice centrale
din subordinea Guvernului.
La fel, prin utilizarea doar a noţiunii „autoritate administrativă centrală” se poate interpreta că
şi autorităţile publice care nu se subordonează Guvernului ar putea intra în această
categorie.

Recomandarea: Propunem autorului a analiza oportunitatea modificării normei prin
conferirea unui sens mai clar acesteia. Astfel, norma urmează să facă referinţă la
conducătorii autorităţilor administrative centrale, autorităţilor administrative din
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subordinea acestora, precum şi ale altor autorităţi publice din subordinea directă a
Guvernului.
Această propunere este valabilă în tot cuprinsul proiectului.

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

Punctul 1, subpunctul 6, modificarea punctului 9 subpunctul 1 din Hotărîrea
Guvernului nr.845/2009, lit.g) –

Potrivit normei, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat este abilitat să asigure informarea
autorităţilor administraţiei publice locale despre acţiunile de amploare preconizate, planificate
de către Guvern şi serviciile publice desconcentrate.
În opinia noastră, se impune, pe de o parte, instituirea obligaţiei oficiului teritorial de a asigura
informarea autorităţilor publice locale, iar pe de altă parte, informarea autorităţilor publice
locale urmează să fie efectuată în timp util pentru a permite ca aceasta să întreprindă
măsurile necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a evenimentului programat.

Recomandarea: Propunem autorului permutarea normei din conţinutul punctului 9 în
conţinutul punctului 12 care reglementează obligaţiile oficiului teritorial al Cancelariei
de Stat.
La fel, propunem ca norma să fie completată cu un termen în care oficiul să informeze
autoritatea publică locală despre acţiunile de amploare preconizate, planificate de
către Guvern şi serviciile publice desconcentrate.
Instituirea acestui termen derivă şi din analiza principiului dialogului instituţional, care
presupune informarea şi consultarea de către stat, în timp util, a autorităţilor publice
locale, în procesul de planificare şi de luare a deciziilor, prin structurile lor asociative,
asupra oricăror chestiuni ce le privesc în mod direct ori sunt legate de procesul
descentralizării administrative.

Punctul 1, subpunctul 7, modificarea punctului 13 din Hotărîrea Guvernului
nr.845/2009, lit.h) –

Norma statuează atribuţia şefului oficiului de înaintare a propunerilor de modificare şi
completare a cadrului legal ce reglementează sfera de activitate a autorităţilor administraţiei
publice locale, pe care le prezintă Cancelariei de Stat.
Reieşind din principiul dialogului instituţional, precum şi din prevederea art.8 din Legea
nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă care reglementează
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obligativitatea consultării autorităţilor administraţiei publice locale, considerăm oportun ca
propunerile de modificare şi completare, înainte de a fi remise Cancelariei de Stat, urmează
să fie consultate cu autoritatea publică locală, iar poziţia acesteia să fie înaintată Cancelariei
împreună cu setul proiectului. Art. 8 din Legea nr.435/2006 stabileşte că autorităţile
administraţiei publice locale sunt consultate în procesul de elaborare, adoptare sau
modificare a legilor sau altor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea
administraţiei publice locale, iar organizarea consultărilor şi coordonarea procedurilor
necesare în acest sens sunt asigurate de Cancelaria de Stat în cooperare cu autoritățile de
specialitate ale administrației publice centrale.

Recomandarea: Propunem autorului ca înaintarea propunerilor Cancelariei de Stat să
fie precedată de consultarea autorităţilor publice locale. În acest sens, norma urmează
să fie completată cu obligaţia şefului oficiului teritorial al Cancelariei de Stat de a
supune proiectul spre examinare şi consultare iniţial cu autorităţile publice locale.

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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

02 Martie 2016
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