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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 Tineretului şi Sportului.

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. Proiectul urmăreşte aprobarea cuantumului premiilor
pentru performanţele obţinute la ediţia XXXI-a a Jocurilor Olimpice de vară şi ediţia a XV-a a
Jocurilor Paralimpice din anul 2016, or.Rio de Janeiro, Brazilia. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului implică cheltuieli suplimentare. Autorul menţionează în nota de
argumentare că cheltuielile vor fi acoperite din contul mijloacelor fondului de rezervă al
Guvernului. 

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele sportivilor care vor participa la Jocurile
Olimpice de vară şi Jocurile Paralimpice din anul 2016, prin majorarea premiilor în vederea
stimulării sportivilor moldoveni de performanţă, promovare, care este conformă interesului
public general. 

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Tineretului şi Sportului, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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

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

Pct.2 din proiectul hotărîrii: „Ministerul Tineretului şi Sportului va stabili valorile
premiilor pentru medici şi masori – valoarea premiului va constitui 20% din valoarea
premiului stabilit pentru sportivul clasat pe locurile I-III asistat pe perioada ciclului
olimpic şi nu va depăşi 10% din valoarea premiului stabilit sportivului clasat pe
locurile IV-VIII”.
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Norma analizată este „construită” în aşa fel încît poate fi interpretată diferit. Deşi autorul
stabileşte mărimea premiilor medicilor şi masorilor în mărime de 20% din valoarea premiului
pentru sportivii clasaţi pe locurile I-III (conform cuantumului premiilor 20% pentru locul I =
600000 lei; pentru locul II = 520000 lei; pentru locul III = 400000 lei), este posibilă
interpretarea sintagmei „şi nu va depăşi 10%” drept limita premiului, care nu va depăşi 10%
din premiile sportivilor clasaţi pe locurile IV-VIII (conform cuantumului premiilor 10% pentru
locul IV = 60000 lei). Reieşind din cele expuse, indiferent de performanţele sportivului, suma
maximă pe care o vor putea obţine medicii şi masorii va fi de 60000 lei. Avînd în vedere
formularea discreţionară „nu va depăşi” şi sumele stabilite pentru locurile IV-VIII,
remunerarea medicilor şi masorilor poate fi considerabil mai mică. În urma celor menţionate,
valoarea premiului conform principiului „20% din valoarea premiului pentru sportivii clasaţi pe
locurile I-III” nu va fi accesibilă pentru medici şi masori. În virtutea echivocităţii normei
prenotate, în practică, medicii şi masorii pot fi premiaţi inechitabil.
Atenţionăm că în redacţia actuală la interpretare pot apărea confuzii referitoare la premierea
medicilor/masorilor asistenţi ai sportivilor clasaţi pe locurile IV-VIII. Prin urmare, este
oportună reglementarea premiilor într-un mod clar pentru a evita orice interpretări eronate şi
premieri diferenţiate. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Ministerul Tineretului şi
Sportului va stabili valorile premiilor pentru medici şi masori – valoarea premiului va
constitui 20% din valoarea premiului stabilit pentru sportivul clasat pe locurile I-III
asistat pe perioada ciclului olimpic şi de 10% din valoarea premiului stabilit pentru
sportivul clasat pe locurile IV-VIII asistat pe perioada ciclului olimpic”. 

Pct.2 din proiectul hotărîrii: „Ministerul Tineretului şi Sportului va stabili valorile
premiilor pentru medici şi masori – valoarea premiului va constitui 20% din valoarea
premiului stabilit pentru sportivul clasat pe locurile I-III asistat pe perioada ciclului
olimpic şi nu va depăşi 10% din valoarea premiului stabilit sportivului clasat pe
locurile IV-VIII”.

Semnalăm că autorul nu a prevăzut distribuirea premiului în cazurile în care sportivul a fost
asistat de mai mulţi medici şi masori. Astfel, incertitudinea respectivă poate crea situaţii în
care un medic/masor a participat activ la pregătirea sportivului, însă nu va beneficia de
premii, deoarece proiectul nu reglementează obligaţia şi procedura de distribuire a premiilor
între medicii/masorii asistenţi. 

Recomandarea: Completarea normei cu prevederi referitoare la distribuirea premiului
în cazul asistării mai multor medici/masori. 

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
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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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Aprilie 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

