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Parlamentul Republicii Moldova

Prin prezenta, Vă remitem ataşat raportul de expertiză anticorupţie la
proiectul
hotărârii Parlamentului privind aprobarea structurii organizatorice şi efectiv
ului-limită
de personal ale Consiliului Concurenţei.

Anexă.• Raportul de expertiză anticorupţie, pe 2 (‘două,.)fiie.
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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
IIr. ELP19/5712 din 07.02.2019

la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea struc
turii
organizatorice i efectivului-limită de personal ale Consiliului Conc
urenţei
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centru
l Naţional Anticorupţie al
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele norma
tive, a Legii nr.1104/2002 cu
privire Ia Centrul National Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2
017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative i norma
tive, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

l. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proie
ctului
1.1.. F>ertinerţa autoruiui, categoriei propuse a actuiui
şi a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar
autor nemijlocit este un deputat în
Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Repub
licii Moldova i art.47 alin.(3) din
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Hotărâre a Parlamentului
, ceea ce corespunde art.72 din
Constituţie i art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele norma
tive.

.2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul
decizional la promovarea proiectului
Conform art.8 al L.egii nr.239/2008 privind transparenţa în proces
ul decizional “etapeie asigurării
transparenţei procesuĺui de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie si a materi
alelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţenilor, asociaţii/or constituite în corespundere cu
legea, altor părţi interesate;
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în corespundere cu /egea, aitor părţi
d) examinarea recomandăriĺor cetăţeniĺor, asociaţiilor constituite
interesate în procesul de e/aborare a proiectelor de decizii;
e) informarea pub/icului referitor la decizii/e adoptate."
web a Pariamentuiui Ia 22 ianuarie
Proiectul supus expertizei anticorupţie a fost plasat pe pagina
alele proiectului, pentru a putea lua
201.9, fiind asigurat accesul părţilor interesate la materi
cunoştinţă şi a prezenta sau expedia recomandări.
is la 25 ianuarie 2019. Astfel, În
Spre efectuarea expertizei anticorupţie, proiectul a fost transm
transparenţei decizionale, prevăzute la
procesul de promovare a proiectului, rigorile de asigurare a
procesul decizional, au fost respectate
art.12 alin.(2) al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în
pa rţia l.

1.3. Scopui anunţat şi scopul real
al proiectuiui
optimizarea structurii organizatorice a
Din nota informativă poate fi dedus că proiectul are drept scop
iile de competenţă.
Cohsiliului Concurenţei pentru eficientizarea activităţii în domen
se propune aprobarea structurii
Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect
Parlamentului nr.278 din 21 noiembrie
organizatorice a Consiliului Concurenţei şi abrogarea Hotărârii
al şi a schemei de încadrare a Consiliului
2013 privind aprobarea numäruiui-limitä de unităţi de person
Concurenţei.
Consiliului Concurenţei şi efectivului de
Astfel, proiectul prevede aprobarea structurii organizatorice a
de efectivul de personal aprobat prin
personal, în numär de 130 unităţi, cu 2 unităţi mai puţin faţă
Hotărârea Parlamentului nr.278/2013.
nota informativă corespunde scopului
Prin urmare, conchidem că scopul declarat de către autor în
real al proiectului.

1.4. lrteresu1 public şi interesele private
promovate prin proiect
ce priveşte eficientizarea administraţiei
Prevederile proiectului promovează interesele statului în ceea
pu b l ice.
în detrimentul interesului public.
Prin urmare, promovarea intereselor menţionate supra nu este

1.5. iustificarea soiuţiilor proiectului
1.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
actele normative, proiectele de acte
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/201.7 cu privire la
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
r la elaborarea proiectuiui actului
a) denumirea sau numeie autorului i, după caz, a participanţilo

normativ;
b) condiţiile ce au impus e/abororeo proiectului octu
lui normativ ifinalitöţile urmörite;
c) descrierea graduiui de compatibi/itate, pentru proie
ctele care au ca scop armonízarea legislaţiei
naţionale cu legis/aţia Uniunii Europene;
d) principa/ele prevederi ale proiectului i evidenţiereo eĺem
entelor noi;
f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".
Luînd în considerare că nota informativă anexată
la proiect nu a respectat prevederile art.30 din
Legea nr.100/2017, conchidem că aceasta conţine
o justificare insuficientă a promovării proiectulu
i
de act normativ.
1.5.2. Argumentarea econQmică-financiară.
Conform art.30 it.e) al Legii nr.100/2017 cu privire
la actele normative, nota informativă trebuie să
contină e) fundamentarea economico-financia
rö
„

“.

lmplementarea în practică a normelor proiectulu
i nu necesită mijloace financiare suplimentare din
bugetul de stat, fapt confirmat şi de către autor în
nota informativă.

11. Anaiiza generală a factorilor de risc ale proiectulu
i
11.1. Ł.imbajul proiectului
Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire
la actele normative “textului proiectuiui actului
normative se elaboreazö [...j cu respectorea urmö
toarelor reguli: [...]
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis
{...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă i core
spunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene i Îfl alte instrume
nte internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...]
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinon
ime de largă răspândire, [...}
f) se evită folosirea [...] a cuvintelor i expresiilor
[...j care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosem
antice, [...]“
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu,
clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.5
4 din Legea 100/2017.

ll2. Coerenţa legislativă a proiectului
În textul proiectului nu au fost identificate norm
e contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative
sau normative în vigoare.

11.3. Activitatea agenţilor publici şi a entităţilor
publice reglementată în proiect
Prevederile proiectului se referă la aprobarea struc
turii organizatorice a Consiliului Concurenţei şi
abrogarea Hotărârii Parlamentului nr.278 din 21 noie
mbrie 2013 privind aprobarea numărului-limită
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Consitiutui Concurenţei.
de unităţi de personal şi a schemei de încadrare a

1k4. Atingeri ale drepturilor omului care pot fi
cauzate Ia apiicarea proiectului
turitor fundamentate ate omului consacrate de
Prevederile proiectului nu aduc atingere drep
ă a
ersală a Drepturilor Omului şi Convenţia European
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Univ
Drepturitor Omului.

lĺ. ConcIuza expertizei
de
barea structurii organizatorice şi efectivului-limită
Proiectul hotărârii Parlamentutui privind apro
ul
scop
t,
în
men
rat de către un deputat în Parla
personal ale Consiliului Concurenţei, a fost elabo
i Concurenţei pentru eficientizarea activităţii în
optimizării structurii organizatorice a Consiliulu
domeniile de competenţă.
privire la transparenţa în procesul decizional, însă
Autorut a respectat parţial prevederile legale cu
tativă.
proiectul corespunde normelor de tehnică tegis
rece va contribui la eficientizarea administraţiei
Proiectul corespunde interesului public general, deoa
publice.
ri de
orupţie n-au fost identificaţi careva factori sau riscu
În normele proiectutui supus expertizei antic
corupţie.
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Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
Vadim Gheorghiţ, Inspector principai
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