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REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi

schimbul de terenuri
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

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 este stabilirea unor norme procedurale de reglementare a proceselor de transmitere,
schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, racordate la prevederile cadrului normativ
primar amendat recent prin Legea nr.24 din 04 martie 2016 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative, care conferă autorităţilor administraţiei publice locale
atribuţii în partea ce ţine de aprobarea deciziei privind modificarea destinaţiei terenurilor
proprietate publică/privată care se află în circumscripţia atribuită acesteia.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative temeiul legal,
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

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele subiecţilor care vor beneficia de facilităţi la
compensarea pierderilor legate de excluderea terenului din circuitul agricol.
Totodată, în caz revizuirii proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul
Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, riscul prejudicierii interesului
public va fi exclus.

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 autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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.11 „Autorităţile publice centrale (minister, autoritate publică autonomă, agenţie,
altă autoritate administrativă), […]”.

Categoriile de subiecţi enumeraţi nu corespund terminologiei prevăzute de Legea privind
administraţia publică centrală de specialitate nr.98 din 04 mai 2012 (ministere, autorităţi
administrative din subordinea ministerelor, alte autorităţi administrative centrale).

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea terminologiei utilizate prin prisma
prevederilor Legii prenotate.

Pct.11 „[…] La demers se anexează: […] c) avizul ministerului, altei autorităţi
administrative centrale sau locale din subordinea cărora face parte persoana juridică
interesată în transmiterea terenurilor;”.

Redacţia propusă este improprie or aceasta nu reflectă subiecţii domeniului privat al statului
(întreprinderile de stat, societăţile comerciale – în care statul exercită calitatea de
fondator/acţionar, instituţiile publice, sau autorităţile ce se află în coordonarea unor autorităţi
ale administraţiei publice centrale).

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea redacţiei propuse pentru a asigura
aplicabilitatea acesteia după cum urmează “avizul autorităţii publice ierarhic
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superioare/fondatorului persoanei juridice interesată în transmiterea terenurilor”, sau
utilizarea unei alte formule ce prezumă esenţa celei propuse.
În aceeaşi ordine de idei urmează a fi revizuite prevederile pct.6 lit.f) al Anexei la
proiectul Regulamentului.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.18: „Instituţiile, organizaţiile, întreprinderile de stat şi municipale interesate în
transmiterea în folosinţă a terenurilor proprietate publică [..].”

Norma propusă este restrictivă în raport cu prevederile pct.6 al proiectului ce prevede 4
opţiuni (transmiterea terenurilor poate fi cu titlul de: proprietate, administrare, folosinţă sau
gestiune).

Recomandarea: Se recomandă ajustarea prevederilor pct.18 la opţiunile stabilite de
pct.6.

Pct.23: „În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile de calitate
superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi panta de pînă la 3
grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60,
terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinşifice şi
de învăţămînt) sau dacă prin alte legi nu se permite modificarea destinaţiei, primarul
unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativ-teritoriale (autoritatea
administrativă centrală) informează în scris solicitantul despre imposibilitatea
acceptării propunerii de modificare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor cînd
modificarea este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia
obiectivelor liniare: drumuri, comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte,
construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor
de producţie necesare pentru exploatarea acestora).”

Analizînd norma precitată remarcăm faptul că prin prisma cadrului normativ primar (art.5
alin.(1)-(2) al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 08 iulie 1999),
reglementează un spectru mai amplu de lucrări ce constituie utilitate publică, după cum
urmează:
„Articolul 5. Utilitatea publică
(1) Se consideră de utilitate publică lucrările privind:
a) prospecţiunile şi explorările geologice;
b) extracţia şi prelucrarea substanţelor minerale utile;
c) instalaţiile pentru producerea de energie electrică;
d) căile de comunicaţii şi clădirile aferente lor, trasarea, alinierea şi lărgirea străzilor;
e) sistemele de telecomunicaţii, de termoficare şi de canalizare, de alimentare cu energie
electrică, cu apă şi cu gaze;
f) instalaţiile pentru protecţia mediului;
g) indiguirile şi regularizările de rîuri, lacurile de acumulări pentru surse de apă şi atenuarea
viiturilor;
h) staţiile hidrometeorologice, seismice şi sistemele de avertizare şi de prevenire a
fenomenelor naturale periculoase şi de avertizare a populaţiei;
i) combaterea eroziunii de adîncime, sistemele de irigare şi desecare;
j) terenurile necesare construcţiei de locuinţe din fondul de stat, edificiilor de învăţămînt,
sănătate, cultură, sport, de protecţie şi asistenţă socială şi altor obiective sociale care fac
parte din proprietatea publică, precum şi construcţiei de sedii pentru administraţia publică,
pentru autorităţile judecătoreşti, ambasadele, consulatele, reprezentanţele ţărilor străine şi
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organismelor internaţionale;
k) terenurile pentru organizarea grădinilor publice şi cimitirelor, pentru acumularea şi
înmormîntarea deşeurilor;
l) reconstrucţia centrelor urbane, zonelor locative şi industriale, a ansamblurilor arhitectonice
existente, conform planurilor urbanistice ale localităţii aprobate, în condiţiile legii, de consiliul
local;
m) salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor
istorice, precum şi a parcurilor naţionale, rezervaţiilor naturale şi a monumentelor naturii;
n) prevenirea dezastrelor naturale: cutremure, inundaţii, alunecări şi prăbuşiri de terenuri, alte
fenomene naturale periculoase;
o) apărarea ţării, ordinea publică şi securitatea naţională;
p) salvarea şi protejarea valorilor cultural-artistice şi istorice de o importanţă excepţională
pentru sentimentele naţionale ale poporului, precum şi a celor care atestă statalitatea ţării;
q) salvarea, protejarea şi asigurarea reproducerii speciilor de plante, de animale, tuturor
reprezentanţilor naturii vii, aflate pe cale de dispariţie.
(2) Utilitatea publică se declară pentru lucrări de interes naţional sau de interes local”.
Prin urmare, redacţia propusă este incomplatibilă cu prevederile cadrului normative primar şi
urmează a fi revizuită, or potrivit normelor de tehnică legislativă statuate de Legea nr.317-XV
din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi
limitele competenţei instituite de alt act de nivel superior (lege).
Totodată, conform prevederilor art.72 Cod Funciar: „Schimbarea destinaţiei terenurilor silvice
de calitate superioară, a terenurilor ocupate de parcuri naţionale, rezervaţii, monumente,
ansambluri arheologice şi istorice este interzisă”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate, or reglementarea normelor procedurale în formula propusă, poate fi
acceptată doar în condiţiile stipulării facilităţii în cauză în conţinutul normelor primare.
Totodată, se recomandă autorului substituirea sintagmei “necesităţile statului sau ale
comunităţii (construcţia obiectivelor liniare: drumuri, comunicaţii electronice şi de
transport electric, conducte, construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului
şi gazelor şi a obiectivelor de producţie necesare pentru exploatarea acestora)” cu
sintagma „executarea unor lucrări de utilitate publică declarate conform prevederilor
Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 08 iulie 1999”.

Pct.34: „Schimbarea modului de folosinţă a terenurilor se face de către proprietar,
gestionar sau de către deţinătorul de teren cu acordul proprietarului. […] Gestionarul
terenurilor prezintă autorităţilor centrale informaţia despre schimbarea modului de
folosinţă a terenurilor proprietate publică a statului.”

Norma precitată excede cadrul normativ primar (art.73 Cod Funciar) lărgind cercul de
subiecţi care pot solicita schimbarea modului de folosinţă a terenurilor, fapt ce determină
incompatibilitatea cadrului normativ subsecvent cu normele primare şi generează un conflict
al normelor de drept. Circumstanţa în cauză, poate constitui un impediment în aplicarea
corectă a prevederilor legislative şi creează premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a
normei aplicabile.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din prima propoziţie a cuvîntului
“gestionar”. Totodată, în a II-a propoziţie cuvîntul “gestionar” urmează a fi substituit
cu cuvintele “proprietar, sau de către deţinătorul”.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.9 al proiectului: „Concomitent cu transmiterea terenurilor proprietate publică
poate fi schimbată (în caz de necesitate) şi categoria de destinaţie a terenurilor, cu
completarea dosarului cu documente şi conţinutul specificat în anexa nr.1 la prezentul
Regulament.”

Norma precitată este neclară la capitolul delimitării circumstanţelor în care concomitent cu
transmiterea terenurilor proprietate publică poate fi schimbată şi categoria de destinaţie a
terenurilor. Lipsa unor prevederi exprese în acest sens, creează circumstanţe propice
autorităţii pentru interpretarea subiectivă a normei şi aplicarea discreţionară a acesteia.
Totodată, utilizarea cuvintelor „poate fi” în context accentuează caracterul discreţionar al
normei, condiţionînd exercitarea unor atribuţii excesive de către reprezentanţii autorităţii.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.9 prin prisma celor
sus-menţionate. Sub aspectul dat, o soluţie alternativă recomandabilă este
substituirea cuvintelor “în caz de necesitate” cu cuvintele “în temeiul cererii şi cu
întrunirea condiţiilor stabilite de legislaţie” sau o altă formulă ce prezumă esenţa celei
propuse. Totodată, ţinînd cont de normele de tehnică legislativă statuate de
prevederile art.46 alin.(9) al Legii Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003 şi
riscurile prenotate supra, se recomandă substituirea cuvintelor „poate fi” cu cuvintele
“se admite” sau o altă formulă ce prezumă esenţa celei propuse.

Pct.10: „[…] Construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub
35kv şi a liniilor de comunicaţii electronice se efectuează, de regulă, de-a lungul
drumurilor, pe terenurile nefolosite în agricultură sau folosite în calitate de păşune,
[…]”.

Utilizarea cuvintelor „de regulă”, în contextul normei determină caracterul discreţionar al
normei, prezumînd existenţa altor cazuri neprevăzute de norme. În condiţiile date, sesizăm
riscul interpretării subiective a normei de către subiecţii destinatari şi aplicării discreţionare a
acesteia.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din context a cuvintelor “de
regulă” sau completarea normei cu prevederi ce vizează cazurile extraordinare ce
permit construcţia liniilor de transportare a energiei electrice cu tensiunea sub 35kv şi
a liniilor de comunicaţii electronice nu doar de-a lungul drumurilor, pe terenurile
nefolosite în agricultură sau folosite în calitate de păşune.

Pct.10: „[…] Amplasarea liniilor menţionate trebuie să fie coordonată cu deţinătorii de
terenuri de terenuri şi autorităţile administraţiei publice locale”.

Redacţia propusă nu reglementează aspectul temporar al coordonării reglementate, fapt ce
creează condiţii subiecţilor destinatari pentru interpretarea subiectivă a normei şi stabilirea
termenilor la propria discreţie.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea normei, după cuvîntul
„coordonată” cu cuvîntul „prealabilă”.
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Pct.13: „În baza materialelor prevăzute la pct.11 al prezentului Regulament şi a
cercetărilor pe teren, Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru Organizarea
Teritoriului” asigură, în termen de 10 zile lucrătoare, semnarea de către membrii
comisiei a actului de selectare a terenului şi elaborarea după caz a planului geometric
al terenului.”

Utilizarea formulei „după caz” atribuie incertitudine per ansablu normei or este dificilă la etapa
implementării normei delimitarea cazurilor/circumstanţelor în care se impune elaborarea
planului geometric al terenului. În condiţiile date, sunt create precondiţii pentru interpretarea
neuniformă a normei şi aplicarea discreţionară a exigenţei în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea cazurilor/circumstanţelor în
care se impune elaborarea planului geometric al terenului.

Pct.14: „Întreprinderea de Stat „Institutul de proiectări pentru Organizarea Teritoriului”
perfectează, în termenul specificat în contract dosarul şi îl prezintă […]”.
Pct.20: „Executorul dosarului perfectează, în termenul specificat dosarul […]”.

Norma precitată nu reglementează aspectul ce vizează termenul de perfectare a dosarului,
stabilind prioritatea clauzelor contractuale în acest sens. În condiţiile date, există riscul
stabilirii unor termene prelungite nejustificat, fapt care va tergiversa per ansamblu procesul.

Recomandarea: Se recomandă plafonarea unui termen maxim de perfectare a
dosarului.

Pct.19 „[…] În baza materialelor prevăzute la pct.18 al prezentului Regulament şi a
cercetărilor pe teren, executorul dosarului asigură, în termen de 10 zile […]”.

Redacţia propusă reglementează incert termenul de efectuare a acţiunii prescrise de către
executorul dosarului.

Recomandarea: Se recomandă completarea cu cuvîntul “lucrătoare” după cuvîntul
“zile”.

Pct.23: „În cazul propunerii de amplasare a obiectului pe terenurile de calitate
superioară (terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe versanţi panta de pînă la 3
grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilităţii naturale de peste 60,
terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiilor de cercetări ştiinşifice şi
de învăţămînt) sau dacă prin alte legi nu se permite modificarea destinaţiei, primarul
unităţii administrativ-teritoriale (autoritatea administrativ-teritoriale (autoritatea
administrativă centrală) informează în scris solicitantul despre imposibilitatea
acceptării propunerii de modificare a destinaţiei terenurilor, cu excepţia cazurilor cînd
modificarea este solicitată pentru necesităţile statului sau ale comunităţii (construcţia
obiectivelor liniare: drumuri, comunicaţii electronice şi de transport electric, conducte,
construcţia obiectivelor de exploatare minieră a petrolului şi gazelor şi a obiectivelor
de producţie necesare pentru exploatarea acestora).”

Analizînd norma precitată remarcăm lipsa prevederilor ce vizează termenul de înştiinţare a
solicitantului despre imposibilitatea acceptării propunerii de modificare a destinaţiei
terenurilor, fapt ce creează precondiţii pentru stabilirea aleatorie a termenului de către
reprezentatul responsabil al autorităţii şi înştiinţarea tardivă a acestuia.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de înştiinţare a
solicitantului despre imposibilitatea acceptării propunerii de modificare a destinaţiei
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terenurilor. 

Pct.37: „Autorităţile administraţiei publice locale examinează demersul şi materialele
prezentate de proprietar în termenul stabilit de legislaţie şi aduce la cunoştinţa
acestuia decizia autorităţii deliberative a administraţiei publice locale privind
schimbarea modului de folosinţă în scopul edificării obiectivelor de infrastructură a
agriculturii”.

Amendamentele propuse, conferă autorităţilor administraţiei publice locale atribuţii
incomensurabile în partea ce ţine de aprobarea deciziei privind modificarea destinaţiei
terenurilor proprietate publică/privată care se află în circumscripţia atribuită acesteia.
Modificările propuse, aparent se încadrează în limitele principiului descentralizării
administrative a prerogativelor de putere publică. Totodată, accentuăm faptul că autorul nu
stabileşte careva criterii cantitative şi calitative ce urmează a fi întrunite de către solicitant,
pentru aprobarea cererii de modificare a destinaţiei.
Astfel, datorită caracterului lacunar al normei şi lipsei informaţiilor în speţă, sunt create
condiţii de exercitare a unor atribuţii excesive de către autoritate, în sensul instituirii unei
practici vicioase şi neprudenţiale de excludere în masă a terenurilor agricole din circuitul
agricol şi periclitarea a interesului public general al societăţii.
Accentuăm că la elaborarea proiectului de act normativ, autorul, inter alia, trebuie să asigure
că reglementările aprobate de executiv dispun de suficientă precizie, predictibilitate şi
coerenţă şi oferă o anumită garanţie contra exercitării arbitrare a prerogativelor puterii publice
de către autorităţile administraţiei publice. Acţiunile date vor limita posibilităţile subiecţilor
destinatari ai normei de modificare a normelor juridice şi vor periclita stabilitatea regulilor
instituite prin acestea.
În speţa dată, se impune necesitatea încadrării activităţii autorităţilor publice în anumite limite
legale şi reglementarea prudenţială a procesului de modificare a destinaţiei terenurilor.
Acţiunile date, pe de o parte, nu vor constitui o ingerinţă în activitatea autorităţilor
administraţiei publice locale şi pe de altă parte vor asigura promovarea unor politici pe
termen lung constante şi echilibrate, care vor exclude riscul de prejudiciere a interesului
public general prin excluderea în masă a parcelelor din circuitul agricol şi periclitarea
siguranţei alimentare a societăţii. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea amendamentului propus sub
aspectul reglementării unor criterii calitative şi cantitative, care vor fi utilizate de către
autorităţii în vederea determinării oportunităţii iniţiativei şi încadrării acesteia în
planurile regionale de dezvoltare. 

Pct.38: „În cazul în care terenurile schimbate nu au aceiaşi valoare, diferenţa de
valoare poate fi compensată pecuniar sau prin suprafaţă de teren.”

Norma precitată nu reglementează valoarea suprafeţei de teren de substituţie, fapt care
admite schimbul terenurilor cu valori neechivalente şi admite riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului suplimentarea redacţiei propuse la sfîrşit cu o
sintagmă cu următorul conţinut “cu valoare egală celui supus schimbului”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.25: „Nu se compensează pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria
de destinaţie agricolă pentru construcţia de locuinţe în condiţiile art.39 al Codului
Funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 […]”.
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Norma citată excede prevederile Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare
a pămîntului nr.1308-XIII din 25 iulie 1997, ce reglementează cazurile în care compensarea
pierderilor cauzate de excluderea acestora din circuitul agricol nu este obligatorie. Astfel,
potrivit art.12 alin.(3)-(4) al Legii prenotate:
“(3) Compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu
destinaţie agricolă şi ale fondului silvic se efectuează în toate cazurile de către persoanele
fizice şi persoanele juridice interesate, indiferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de
proprietate asupra lor.
(4) Sînt compensate de asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a
terenurilor fondului de rezervă şi a altor categorii de terenuri, cu excepţia celor de uz public,
celor destinate creării parcurilor industriale conform Legii cu privire la parcurile industriale,
celor destinate extinderii sau creării zonelor economice libere sau celor ce urmează a fi
atribuite la categoriile fondului silvic”.
Astfel, proiectul stabileşte condiţii adaptate convenţiei unor anumite persoane ce vor
beneficia de scutire de la plata comensaţiei pentru excluderea terenului agricol din circuitul
agricol.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate, or reglementarea normelor procedurale în formula propusă, poate fi
acceptată doar în condiţiile stipulării facilităţii în cauză în conţinutul normelor primare.

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

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 August 2016

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