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Pr. EL018/5599 din 03.12.2018

la projectui de lege pentru modificarea unor acte legisiative (Cod
contravenţionai; L.egea nr. 131/2007; L.egea nr. 170/2018)
Prezentui raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie al
Republicii Moldova 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.

i Anatjza riscuritor de corupere a procesului de promovare a proectutu
1.1. Pertinenţa autorului, categoriei propuse a actului
şi a procedurii de prornovare a proiectuiul
Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este un deputat în
Parlament, ceea ce corespunde art.73 dín Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3) din
Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie si
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

I2. Respectarea rigorilor de transparenţă în procesul
deizional Ia promovarea proiectului
Confo•rm art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurării
trcinsparenţei procesuiui de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţeniior, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate;
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d) examinarea recomanddriĺor cetăţeniĺor, asociaţiiĺor constituite în corespundere cu ĺegea, altor părţi
interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicuiui referitor ĺa deciziiie adoptate.
Proiectul supus expertizei a fost piasat pe pagina web a Parlamentului, astfel fiind asigurat accesul
părţilor interesate la proiectul prenotat pentru a putea prezenta/expedia recomandări asupra
acestuia.
Cu toate acestea, autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării prezentului proiect de decizie. În consecinţă, se constată evitarea etapei esenţiale a
procesului de asigurare a transparenţei procesului de elaborare a deciziilor statuată la art.8 lit.a) din
Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.
Prin urmare, având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina web indicată supra, transparenţa în
procesul decizional a fost, în mare parte, asigurată.

1.3. Scopuĺ ariurat şl scopuĺ real
aĺ proiectutui
Nota informativă nu stabilete un scop bine definit al elaborării i promovării proiectului propus.
Însă, analiza prevederilor proiectuiui denotă faptul că finalitatea scontată este de a asigura
cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în Iocalităţile care nu sunt sub jurisdicţia constituţională
a Republicii Moldova si se află în partea dreaptă a Nistrului, i anume: satele Gîsca, Ghiţcani, Zahorna,
Zviozdocica, Mereneşti, Cremenciug, din raionul Căuşeni, posibilitatea de a înmatricula mijloacele de
transport cu numerele de înmatriculare neutre, pentru a putea accede în traficul internaţional.
Analizând normele elaborate sa constatat că prin proiect se propune modificarea Codului
contraventional (art.231/1, art.438 alin.(1) lit.d)), Legii nr.131/2007 privind siguranţa traficului rutier
(art.53 alin.(2/1), (2/2)) i Legii nr.170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport
satele Gîsca, Ghiţcani, Zahorna,
(Art.l), prin compietarea cu localităţile din raionul Căuşeni
Zviozdocica, Mereneşti, Cremenciug.
-

Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
real al proiectului.

1.4. ĺriteresuĺ pubĺic şi iritereseĺe prlvate
promovate priri proiect
Proiectul promovează interesele cetăţenilor care locuiesc în localităţile care se află în partea dreaptă
a Nistrului i nu sunt sub jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova satele Gîsca, Ghiţcani,
Zahorna, Zviozdocica, Mereneşti, Cremenciug, raionul Căuşeni, de a beneficia de dreptul de a
înmatricula mijloacele de transport cu numerele de înmatriculare neutre, pentru a putea accede în
traficul internaţional, ceea ce este conform interesului public.
-
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1.5. .1ustificarea sołuţiilor proiectułui
1.5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la acte)e normative, proiecte)e de acte
normative sunt însoţite de „nota informativč care cuprinde.•
a) denumirea sau numeie autoru/ui şi, dupč caz, a participanţi/or ia e/aborarea proiectu/ui actu/ui
normativ;
b) condiţiile ce au impus e/aborarea proiectu/ui actu/ui normativ ifina/itčţi/e urmčrite;
c) descrierea gradului de compatibi/itate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisiaţiei
naţionaie cu legisíaţia Uniunii Europene;
d) principale/e prevederi a/e proiectu/ui si evidenţierea elementelor noi;
f) modu/ de încorporare a actu/ui în cadru/ normativ în vigoare'
Potrivit conceptului proiectului de lege, instituirea normei de excepţie privind mecanismul de
înmatriculare a unităţilor de transport din regiunea transnistreană cu numere de înmatriculare neutre
i asupra altor localităţi care nu sunt sub jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova i se află în
partea dreaptă a Nistrului nu este temeinic justificată. În acest sens, nota informativă necesită a fi
completată cu argumente care ar justifica aplicarea unui tratament simi)ar cu cel aplicat în situaţia
persoanelor din localităţile din stânga Nistrului i mun. Bender. Or, principiul egalităţii cetăţenilor în
faţa .legii este garantat de Constituţia Republicii Moldova, care la art.16 prevede că “(l) Respectarea i
ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordialč a statu/ui.(2) Toţi cetčţenii Repub/icii Moldova
sunt egali în faţa iegii i a autoritčţi/orpublice, fčrč deosebire de rasč, naţionalitate, origine etnicč,
/imbč, re/igie, sex, opinie, apartenenţă po/iticč, avere sau de origine socialč".
Respectiv, argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică pe deplin necesitatea
elaborării proiectului, nefiind întrunite cerinţele art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele
n o rm ative.
1.5.2. Argumentarea economicăfinanciară,
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
co nţi nă e) fundamentarea economico-financiarč “.
„

Potrivit celor invocate de către autor în nota informativă prezentată, implementarea prevederilor
proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul public naţional.
Conform notei informative, “Proiectul de modificare nu are un impact financiar, fiind doar unul de
ajustare i cu impact social pozitiv".
Cu toate acestea, dat fiind faptul că proiectul extinde mecanismul de înregistrare a mijloacelor de
transport din regiunea transnistreană cu numere neutre i asupra localităţilor din partea dreaptă a
Nistrului, care nu se află sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale din Republica Moldova (satele
Gîsca, Chiţcani, Zahorna, Zviozdocica, Mereneşti, Cremenciug din raionul Căuşeni) fără achitarea
drepturilor de import i a plăţilor suplimentare obligatorii stabilite prin lege, respectiv, se constată că
aceste mijloace nu vor fi încasate potrivit cadrului normativ general.
Prin urmare, în lipsa unei argumentări economico-financiare pertinente, reglementările propuse nu
vor avea finalitate scontată a scopului propus. Totodată, pentru adoptarea proiectului de lege este
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necesar ca modificările propuse să fíe acceptare de Guvern.

tI. Analiza generală a acoriIo e isc ale roiectuIi
tt.1. t.irrbaut proiectutui
Potrivit art.54 al Legii nr.lOO/2O17 cu privire la actele normative “textu/ui proiectului actu/ui
normative se eiaboreaző [. . ../ cu respectarea următoarelor regu/i: f. . .]
a) se expune într-un Iimbaj simplu, clar şi concís [...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă i corespunde celei utilizate în aite acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene i în aite instrumente internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; f...]
e) se interzice foiosirea neologismeior dacă există sinonime de Iargă răspândire, [...]
f) se evită foiosirea [...] a cuvintelor i expresiiior [...] care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiiie juridice;
h) se utiiizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice, [..j"
Textul proiectuiui este expus într-un iimbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.

II1 Coerenţa iegislativă a proiectutui
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

tt3. Activitatea agenţiior pubtici şi a entităţiior
pubtice regiementată în proiect
Proiectul nu reglementează activitatea agenţilor publici i/sau a entităţilor pubiice. Însă, în
mod tangenţial, se vor răsfrânge asupra activităţii Agenţiei Servicii Publice, care conform pct.7
subpct.1) al Statutului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.314/2017, unul din domeniile de
competenţă ale Agenţiei sunt: “tehno/ogia informaţiei, evidenţa de stat ‚si resurse/e informaţionale de
stat, inclusiv crearea, exploatarea ‚si înregistrarea resurse/or informaţiona/e de stat, a sistemelor
informaţiona/e de stat, evidenta de stat a popu/aţiei, a mijloacelor de transport si a conducőtorilor de
autovehicu/e. precum ‚si producerea blanchetelor de strictă evidenţă ‚si a semne/or de stat".

itÁ. Atingeri aie drepturiiar omului care pot fi
cauzate ta apiicarea proiectuiui
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale aie omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturiior Omului.
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Cocza exertizei

Proiectui este elaborat de către un deputat în Parlament, al cărui finalitate scontată este de a asigura
cetăţenilor Republicii Moldova, care locuiesc în localităţile care nu se atlă sunt sub jurisdicţia
autorităţilor constituţionale din Republica Moldova Chisinăului satele Gîsca, Ghiţcani, Zahorna,
Zviozdocica, Mereneşti, Cremenciug, raionul Căuşeni, posibilitatea de a înmatricula mijloacele
de
transport cu numerele de înmatriculare neutre, pentru a putea accede în traficul internaţional.
-

Proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă impuse de Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării acestuia.
Prevederile proiectului corespund scopului declarat de către autor în nota informativă si acesta
este în conformitate cu interesul public.
Deşi proiectul în redacţia parvenită la efectuarea expertizei anticorupţie nu conţine tactori i riscuri
de corupţie, nota intormativă la acesta necesită a fi completată cu informaţii/date privind
fundamentarea economico-financiară i temeinicia stabilirii mecanismului de înmatriculare
a
unităţilor de transport din regiunea transnistreană cu numere de înmatricuiare neutre i asupra altor
localităţi care nu sunt sub jurisdicţia constituţională a Republicii Moldova i se află în partea dreaptă
a
Nistrului, i anume a localităţilor vizate în proiectul propus.

03.12.2018

Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
Xenia VAMEŞ, lnspector principal
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