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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 Sănătăţii.

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 Programului Naţional de
Imunizări şi a regulamentului Consiliului de coordonare a implementării Programului Naţional
de Imunizări, care va avea funcţii consultative în gestiunea proceselor necesare organizării
eficiente a minimalizării bolilor infecţioase, dirijabile prin vaccinări. 

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

Autorul menţionează în nota de argumentare că bugetul anual al Programului va include
cheltuielile necesare pentru achiziţionarea vaccinurilor şi a consumabilelor pentru injectare
pentru efectuarea imunizărilor conform calendarului de vaccinări. Bugetul propus se bazează
pe creşterea graduală a alocaţiilor interne şi pe suportul donatorilor externi, care însă
începînd cu 2017 nu vor mai aloca mijloace financiare, fiind necesară acoperirea cheltuielilor
din bugetul de stat. 
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul va spori nivelul de siguranţă epidemiologică a ţării şi reglementează organizarea,
atribuţiile, drepturile Consiliului de coordonare a implementării Programului Naţional de
Imunizări. Respectiv, proiectul nu este în detrimentul interesul 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
Sănătăţii, 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

Pct.5 subpct.3 din proiectul regulamentului: „Consiliul acordă suport în următoarele
domenii: suport politic în atenţionarea diferitor structuri statale la problemele şi
necesităţile serviciilor de imunizări…”. 

Autorul operează cu sintagma „suport politic”, care nu este binevenită, deoarece exprimă o
susţinere politică, afiliere la un partid politic sau acordarea unei colaborări preferenţiale unor
instituţii în particular, ceea ce nu ar trebui să se regăsească în cuprinsul unui act normativ.
Cu atît mai mult că „susţinerea” la care face referire autorul nu are tangenţă cu politicul, ci
vizează transparenţa şi popularizarea imunizărilor. Totodată, sintagma „structuri statale” este
una neconsacrată în legislaţie. Astfel, recomandăm substituirea acesteia. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Consiliul acordă suport în
următoarele domenii: Acordarea sprijinului în atenţionarea diferitor autorităţi publice
referitor la problemele şi necesităţile serviciilor de imunizări…”. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.15 din proiectul regulamentului: „Şedinţele Consiliului sunt organizate la iniţiativa
preşedintelui sau secretariatului Consiliului ori la solicitarea a 1/3 din membrii
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acestuia, cu informarea secretariatului cu o lună înainte despre această iniţiativă”. 

Norma prenotată vine în contradicţie cu pct.8 care prevede atribuţiile secretarului Consiliului,
printre care nu se regăseşte dreptul secretarului de a convoca şedinţele. Din norma analizată
deducem că secretariatul dispune de prerogativa convocării şedinţelor Consiliului, fapt care
nu este oportun. Pentru remedierea acestei neconcordanţe, recomandăm autorului
excluderea secretariatului din categoria persoanelor cu drept de convocare a şedinţelor.

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Şedinţele Consiliului sunt
organizate la iniţiativa preşedintelui ori la solicitarea a 1/3 din membrii acestuia, cu
informarea secretariatului cu o lună înainte despre această iniţiativă”. 

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

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
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