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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Finanţelor.

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 este stabilirea condiţiilor şi modului
de planificare a contractelor de achiziţii publice pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri,
lucrări şi servicii de către autoritatea contractantă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică
promovarea proiectului. Autorul a menţionat condiţiile ce au impus elaborarea acestuia, cu
evidenţierea elementelor noi şi cu argumentarea corespunzătoare.
Considerăm că proiectul este binevenit, dar necesită a fi revizuit prin prisma recomandărilor
înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu necesită alocarea unor mijloace financiare
suplimentare din bugetul de stat.

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

Prevederile proiectului promovează interesele atît a grupului de lucru pentru achiziţii cît şi a
celorlalţi subiecţi cointeresaţi în planificarea corectă a contractelor de achiziţii publice în
cadrul autorităţilor contractante. Menţionăm, că planificarea contractelor de achiziţii publice în
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conformitatea cu prevederile legale, va asigura din start, respectarea principiilor legalităţii,
transparenţei, tratamentului egal, publicităţii în cadrul desfăşurării procedurilor de achiziţii
publice, fapt ce va contribui la eficientizarea utilizării banilor publici şi a concurenţei loiale.
Considerăm că interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public general al
societăţii. 

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 art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă sunt plasate pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor: www.mf.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.5 lit.c) sintagma „… - calcularea valorii globale estimate a totalităţii loturilor.”

Utilizarea sintagmei „calcularea valorii globale estimate a totalităţii loturilor” creează confuzii
şi neclarităţi semantice. De asemenea, menţionăm că la art.3 alin.(7) al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice se operează cu altă sintagmă, precum „valoarea
cumulată a tuturor loturilor”. Aşadar, propunem să fie utilizată aceeaşi sintagmă în vederea
evitării utilizării termenilor diferiţi pentru unul şi acelaşi fenomen în domeniul respectiv.

Recomandarea: Propunem să fie substituită sintagma „calcularea valorii globale
estimate a totalităţii loturilor” cu sintagma „„calcularea valorii cumulate a tuturor
loturilor”.

La pct.10 sintagma „În cazul achiziţionării obiectelor de achiziţie sezoniere…”

Potrivit art.46 alin.(4) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, se utilizează, pe cît este posibil, noţiuni
monosemantice în conformitate cu terminologia juridică. Dacă un termen este polisemantic,
sensul în care este folosit trebuie să decurgă cu claritate din text. În acest context, semnalăm
că „în cazul achiziţionării obiectelor de achiziţie sezoniere…” sensul sintagmei nu este clar,
deoarece cuvîntul „obiectelor” denotă un conţinut polisemantic şi confuz.
Totodată, consemnăm că atît prevederile proiectului, cît şi art.72 alin.(1) al Legii nr.131 din
03.07.2015 privind achiziţiile publice, utilizează termenul de „bunuri şi servicii sezoniere”, iar
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termenul de „obiecte de achiziţie sezoniere” nu este consacrat legislaţiei achiziţiilor publice.

Recomandarea: Întru respectarea stabilităţii terminologice a normelor juridice din
domeniu, recomandăm să fie substituită sintagma „obiectelor de achiziţie sezoniere”
cu sintagma „bunurilor şi serviciilor sezoniere”.

La pct.13 din proiect, „Planul achiziţiilor publice se întocmeşte, într-o primă variantă,
înainte de elaborarea propunerii de buget, se definitivează după aprobarea bugetului
propriu al autorităţii contractante, va fi modificat ori completat ori de cîte ori este
nevoie, dacă apar modificări în buget, respectiv sunt identificate noi resurse
financiare, cu condiţia că aceste modificări sunt într-o măsură strict necesare, din
motive de maximă urgenţă, ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru
autoritatea contractantă în cauză.”

Conţinutul normei expune mai multe idei generalizate într-o frază voluminoasă ce relevă
ambiguitatea semantică şi neclaritate. Prin urmare, exprimarea succesivă a mai multor idei
constituie lipsa de precizie, de claritate a normei rezultată de exprimare gramaticală
incorectă.
La fel, evidenţiem sintagma „ori de cîte ori este nevoie” care denotă aplicare discreţionară a
normei de către grupul de lucru la modificarea şi completarea planului de achiziţie prin
indicarea anumitor condiţii imprecise şi confuze.
Propunem autorului să reformuleze norma, astfel, încît să fie clar expusă fiecare idee în
parte, concis şi cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie.

Recomandarea: Recomandăm reformularea normei, astfel încît să fie clar expusă
fiecare idee în parte, concis şi cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de
ortografie.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 „…Termenul „contract de achiziţii publice” include contractul de achiziţii
publice de bunuri, contractul de achiziţii publice de lucrări şi contractul de achiziţii
publice de servicii.”

La pct.1 din proiect este redat termenul de „contract de achiziţii publice”, care este deja
prevăzut de legislaţia în vigoare şi anume, în Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile
publice. Din analiza acestuia observăm că acest termen este definit în Legea menţionată,
avînd expunere diferită, mai detaliată, fapt ce nu justifică necesitatea expunerii repetate şi în
cadrul proiectului respectiv, deoarece la aplicare va crea confuzii şi interpretări multiple. La
fel, textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără
explicaţii sau justificări, potrivit art.46 alin.(2) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale. Prin urmare,
considerăm inoportună definirea acesteia sau prezentarea explicaţiilor suplimentare şi în
prezentul proiect, deoarece nu are o altă semnificaţie decît cea redată de actul legislativ
primar din domeniu.

Recomandarea: În vederea evitării contradicţiilor şi a dublării termenilor în legislaţie,
se propune să fie exclus explicarea termenului„contract de achiziţii publice”, din motiv
că nu va asigura stabilitatea şi coerenţa normelor juridice în legislaţia naţională din
domeniul achiziţiilor publice.

La pct.6-9 sintagmele „se va efectua” şi „se va oferi”
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Evidenţiem că verbele utilizate la pct.6-9 din proiect sunt utilizate la timpul viitor, fapt ce
contravine prevederilor legale. Potrivit art.46 alin.(9) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale,
verbele se utilizează, de regulă, la timpul prezent. În acest context, întru respectarea
prevederilor în vigoare, propunem autorului să revizuiască conţinutul normelor pentru
eludarea interpretărilor diferite.

Recomandarea: Propunem autorului să revizuiască punctele menţionate, luînd în
considerare cele menţionate supra. 

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

La pct.8 şi 9 „….(în cadrul procedurii se va oferi posibilitatea prezentării ofertelor
pentru fiecare lot în parte, desemnarea cîştigătorului se va efectua pentru fiecare lot în
parte).”

Proiectul stabileşte norme discreţionare prin oferirea grupului de lucru a oportunităţii de a
decide stabilirea procedurii şi a condiţiilor de prezentare a ofertelor ce ţine de evaluarea
pentru fiecare lot în parte, fără a fi prevăzute criterii clare. Astfel, grupul de lucru, în
dependenţă de interesele urmărite, într-un mod discreţionar, va stabili criterii de evaluare şi
„posibilităţi” care să avantajeze anumiţi operatori economici. Prin urmare, utilizarea sintagmei
„se va oferi posibilitatea” conferă normei un conţinut echivoc şi confuz, din care considerent
propunem autorului să revizuiască norma pentru a reda acesteia un sens clar, dispozitiv şi
concis.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „se va oferi posibilitatea” şi să fie
reformulată norma prenotată.

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
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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

19 Iulie 2016

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