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REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privind autorizarea schimbării destinaţiei construcţiilor şi

abrogarea unei Hotărîri de Guvern
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect constă în reglementarea modului de autorizare a schimbării destinaţiei construcţiilor,
care nu necesită modificarea structurii planimetrice, volumetrice, tehnologice şi de rezistenţă.
Principalele prevederi ale proiectului prenotat reglementează procedura de depunere a
documentelor pentru obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor, de
elaborare şi emiterea acesteia.
Totodată, ţinînd cont de deficienţele identificate în prezentul raport de expertiză anticorupţie
ce pot fi determinate în eventualitatea aplicării prevederilor în redacţia propusă, există riscul
de a promova interese personale prin aprobarea unor norme ce permit exercitarea unor
atribuţii discreţionare, contrar interesului public. Astfel, realizarea scopului invocat de către
autor în nota de argumentare a proiectului va fi asigurată doar în condiţiile implementării
recomandărilor evidenţiate în Capitolul II al prezentului raport de expertiză anticorupţie.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele persoanelor fizice sau juridice care solicită
autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor. Însă, reieşind din faptul că procedura de
elaborare şi emitere a autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor conţine riscuri de
corupţie, manifestate prin lipsa procedurii de informare a solicitantului privind acceptul sau
refuzul autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor şi lipsa responsabilităţilor clare a
persoanelor pentru încălcarea prevederilor regulamentului, există riscul prejudicierii
intereselor subiecţilor enunţaţi mai sus.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3 din proiect „Scopul Regulamentului constituie aplicarea prevederilor
documentelor normative în construcţii prin asigurarea transparenţei şi publicităţii la
emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de
afaceri”.

Scopului proiectului Regulamentului în cauză este confuz, deoarece face trimitere la
prevederile actelor normative în construcţii, pe cînd, domeniul de aplicare a prevederilor
actului constă în reglementarea procedurii de autorizare a schimbării destinaţiei construcţiilor.
Astfel, scopul unui act normativ trebuie să exprime clar finalităţile/impactul implementării
prevederilor Regulamentului.
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Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar compartimentul
privind scopul proiectului, prin definirea clară a acestuia.

La pct.7 din proiect „Pentru obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei
construcţiilor fiecare persoană fizică sau juridică deţinătoare a titlului de proprietate
asupra construcţiei (în continuare solicitant (beneficiar)) depune cererea…”.

Utilizarea a două noţiuni „solicitant şi beneficiar” pentru acelaşi subiect de drept este
inoportună din punct de vedere al tehnicii legislative. Întru-un act normativ trebuie de utilizat
doar o singură noţiune, astfel încît să fie clar categoria de subiecţi asupra cărora se aplică
prevederile actului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a utiliza doar o singură noţiune privind
subiecţii de drept a actului normativ, cum ar fi „solicitant”.

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

La pct.8 din proiect „la cerere solicitantul (beneficiarul) anexează, în original şi în
copie următoarele documente…”.

Norma punctului dat nu prevede ca document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de
schimbare a destinaţiei construcţiilor „studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei
construcţiilor”, care în prezent este unul obligatoriu. Dat fiind faptul că documentaţia de
urbanism şi amenajare a teritoriului se fundamentează pe studii preliminare şi pe cercetări
ştiinţifice, condiţie prevăzută la art.6 al Legii nr.835 din 17.05.96 privind principiile
urbanismului şi amenajării teritoriului, ar fi oportun ca şi la autorizarea schimbării destinaţiei
construcţiilor să fie elaborat „studiul de fundamentare a schimbării destinaţiei construcţiilor”.
Studiul în cauză va identifica pronosticul eventualei situaţii urbanistice şi ecologice după
schimbarea destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, precum şi va efectua o comparaţie
analitică a reglementărilor documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate
pentru obiectul la care se solicită schimbarea destinaţiei, cu cele posibile după schimbare.
Astfel, pentru a nu leza/prejudicia interesele coproprietarilor de apartamente şi încăperi în
perioada exploatării construcţiei pentru care se solicită schimbarea destinaţiei, ar fi necesar
de elaborat studiul dat.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a include în lista de documente pentru
obţinerea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor „studiul de
fundamentare a schimbării destinaţiei”.

La pct.18 din proiect „Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor se
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elaborează şi se eliberează solicitantului (beneficiarului) în cel mult 20 de zile
lucrătoare din data înregistrării cererii”. 

Norma dată nu prevede procedura de informare a solicitantului privind emiterea autorizaţiei
de schimbare a destinaţiei construcţiilor. Lipsa procedurii date va lăsa la discreţia autorităţii
emitente de a decide referitor la modalitatea de înştiinţare, ceea ce ar prejudicia interesele
solicitanţilor. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea modalitatea de înştiinţare a
beneficiarului privind emiterea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor.

La Capitolul IV „Emiterea autorizaţiei de schimbare a destinaţiei construcţiilor”-
obiecţie de ordin general. 

Capitolul dat nu conţine reglementări privind procedura sau modalitatea de informare a
solicitantului privind refuzul de către organul emitent referitor la eliberarea autorizaţiei de
schimbare a destinaţiei construcţiilor, precum şi procedura de prezentare repetată a
documentelor pentru obţinerea acesteia. În lipsa reglementărilor date, există riscul
prejudicierii intereselor solicitanţilor, prin lezarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu norme privind
modalitatea de informare a solicitantului privind refuzul de către organul emitent
referitor la eliberarea autorizaţiei de schimbarea destinaţiei construcţiilor, precum şi
procedura de prezentare repetată a documentelor pentru obţinerea acestuia. 

La pct.27 lit.c) din proiect „Consiliile locale sunt în drept să acorde facilităţi pentru
unele categorii de persoane în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare”.

Sintagma „în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare” atribuie normei un caracter neclar şi
interpretabil, deoarece nu se face trimitere la actul legislativ concret care reglementează
categoriile de persoane care vor beneficia de facilităţi. În lipsa actului dat, există riscul ca
consiliile locale, la propria discreţie, să decidă referitor la categoria de beneficiari cu drept de
scutire de la plata pentru autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres actul legislativ în baza
căruia se vor acorda facilităţi. 

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

Obiecţie de ordin general la proiect.
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Proiectul nu conţine reglementări privind procedura de contestare de către solicitant a
deciziilor şi acţiunilor autorităţii emitente. Acesta este un drept legitim al persoanei care
urmează a fi asigurat prin dispoziţii legale.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea reglementări privind procedura
de contestare a deciziilor autorităţii emitente.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La Capitolul V „obligaţii şi responsabilităţi” - obiecţie de ordin general 

Deşi titlul Capitolului V „obligaţii şi responsabilităţi” prevede două compartimente, acesta, de
fapt, reglementează doar obligaţiile emitentului, nu şi responsabilităţile acestuia. Ca drept
responsabilităţi de bază ale emitentului ar fi declararea conflictului de interese în luarea
deciziilor, precum şi nedivulgarea informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiunii (date cu caracter
personal), care ar putea prejudicia un interes legal. Lipsa responsabilităţilor clare ale
persoanelor pentru nerespectarea cerinţelor invocate mai sus va duce la promovarea unor
interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
responsabilităţile emitentului.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Noiembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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