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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
Nr. fără umăr

la proiectul de lege priind completarea Legii cu privire la Concepţia
Sistemului informational automatizat de stat ‘Alegeri nr1O1-XVI din 15
mai 2008
Prezentul raport de expertizä anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie aI
Republicii Moidova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

l. Analiza riscurilor de corupere a procesului de promovare a proiectului
1.1. Perirenţa autoruiui, categoriei propuse a actului
şi a proceurii de promovare a proiectului
Autor al de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este Deputaţi în Parlament, ceea
ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3) din Regulamentul
Pariamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

I2. espectarea rigorilor de transparenţă în procesul
decizional la promovarea proiectului
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurőrii
transparenţei procesului de e/aborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborőrii deciziei;
b) punerea la dispoziţia pőrţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
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c) consultarea cetčţeni/or, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a/torpărţi interesate;
d) examinarea recomandörilor cetöţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor pörţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informcirea pub/icului referitor la deciziile adoptate.
“.

Autorii proiectuluĺ nu au asigurat informarea publĺcului referitor la iniţierea elaborării prezentului
proiect de decizie. În consecinţă, se constată omiterea unei etape esenţiale ale procesului de
asigurare a transparenţei procesului de eiaborare a deciziilor, statuată la art.8 lit.a) din Legea nr.239
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.
Textul proiectului supus expertizei anticorupţie şi nota informativă aferentă acestuia au fost remise
Centrului Naţional Anticorupţie la data de 19.10.2018, totodată, au fost plasate şi pentru consultare
publică pe pagina web oficială a Parlamentului Republicii Moldova, nefiind asigurat termenul legal de
lO zile lucrătoare pentru ca părţile interesate să-şi expună opiniile, comentariile şi recomandările pe
marginea acestuia.
Prin urmare, având în vedere că autorii nu au asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării, precum şi faptul că nu au respectat termenul de 1O zile lucrătoare pentru prezentarea
recomandărilor pe marginea proiectului, se constată respectarea parţială a rigorilor de transparenţă
decizională.

1.3. Scopui anunţat şi scopul real

aI proiectului
În nota informativă autorul susţine că: „Prin proiectul de lege se urmöreşte acordarea posibílitöţii
Comisiei Electorale Centrale în calitate de deţin6tor al sistemului de a reglementa procedura de acces
şi utilizare a SIAS „Alegerí" în scopul implementării depline a acestuia, iar în calitate de operator de a
înregistra componentele sistemului la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal".
Analizând normele elaborate, se constată că prevederile proiectului servesc scopului declarat de
către autor în nota informativă.

1.4. lnteresul public şi interesele private
promovate prin proiect
Proiectul promovează interesele Comisiei Electorale Centrale de a reglementa Sistemul informaţional
automatizat de stat „Alegeri", precum şi de a pune în aplicare şi exploatare, fiecare bloc de funcţii ce
se conţine în SIAS „Alegeri", după aprobarea documentaţiei privind gestiunea şi exploatarea
sistemului informaţional în cauză.
Astfel, se consemnează că interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public, deoarece
Comisia Electorală Centrală este unicul organ care avizează accesul pentru utílizarea SIAS „Alegeri" şi
poartă răspundere pentru integritatea şi securitatea datelor din sistem.
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1.5. iustificarea soiuţiiior proiectului
I.51. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autoruiui si, după caz, a participanţi/or ia elaborarea proiectului actuiui
normativ;
b) condiţii/e ce au impus elaborarea proiectu/ui actu/ui normativ ifinaIităţile urmărite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea /egislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
d) principale/e prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi;
f) modu/ de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".
În nota informativă autorul relevă scopul şi condiţiiie ce au impus eiaborare proiectuiui, principaieie
prevederi ale proiectului, evidenţiază elementele noi ale proiectului, impactul proiectului şi prezintă
argumente corespunzătoare în conformitate cu Legea nr.100/2017.
1.5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 Iit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
co nţi n ă e) fundamentarea economico-financiară
„

“.

Potrivit notei informative: „lmplementarea prevederilor actului normativ propus spre aprobare nu
implică cheltuieii financiare suplimentare celor planificate.
“.

11. Analjza generală a factorilor de risc ale proiectului
11.1.

L.imbajui proiectului

Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului proiectului actului
normative se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli: [.. .]
a) se expune într-un iimbaj simplu, ciar şi concis f. . .J
c) termino/ogia uti/izată este constantă, uniformă i corespunde celei uti/izate în alte acte normative,
în /egis/aţia Uniunii Europene i în alte instrumente internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...J
e) se interzicefolosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]
f) se evităfolosirea [. ..J a cuvinte/or si expresiilor [...J care nu sînt utí/izate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibi noţiuni monosemantice, [...]“.
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea nr.100/2017.
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1L2. Coerenţa Iegislativă a proiectuĺui
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau confiicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

11.3. Activitatea agenilor pulici şi a entităţilor
publice reglementată îri proiect
Proiectul reglementează activitatea Comisie Electorale Centrale, în calitatea de deţinător aI
sistemului, i se va acorda posibiiitatea de a reglementa procedura de acces şi utilizare a SIAS „Alegeri"
în scopul impiementării depline a acestuia. Totodată, se prevede posibilitatea de pune în aplicare şi
exploatare, fiecare bloc de funcţii ce se conţine în SIAS „Alegeri", după aprobarea documentaţiei
privind gestiunea şi exploatarea sistemului informaţional în cauză.

11.4. Atingeri aie drepturiior omului care pot fi
cauzate ia aplicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

111. Concluzia expertizel
Proiectul de lege supus expertizei anticorupţie are drept scop acordarea posibilităţii Comisiei
Electorale Centrale în calitate de deţinător ai sistemului de a reglementa procedura de acces şi
utilizare a SIAS „Alegeri" în scopul implementării depline a acestuia, iar în calitate de operator de a
înregistra componentele sistemului la Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
Proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă decizională, nu este în detrimentul interesului
public, nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale omului şi argumentele invocate în nota
informativă justifică soluţiile proiectului.
Prevederile proiectului nu conţin factori şi riscuri de corupţie.

Expert aI Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
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Dorino GALAMAGA, lnspector principol
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