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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri materiale
din rezervele materiale de stat

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Rezerve Materiale.

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. Proiectul este elaborat în baza deciziei Comisiei pentru
situaţii Excepţionale a Republicii Moldova din 21 iunie 2016, referitor la eliberarea unor
bunuri materiale din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor ploilor
ambundente cu grindină şi vijelie din luna iunie 2016, în urma cărora au suferit mai multe
localităţi ale raioanelor Ungheni, Floreşti, Şoldăneşti, Călăraşi şi Sîngerei.
Potrivit autorului, implementarea proiectului, va contribui la asigurarea sinistraţilor din
raioanele afectate în urma calamităţilor naturale din iunie 2016 şi la completarea rezervelor
materiale ale statului.

d. Suficienţa argumentării. Reieşind din prevederile proiectului şi a notei informative,
promovarea acestuia este necesară. Totodată, luînd în considerare faptul că implementarea
lui necesită cheltuieli financiare iar fundamentarea economico-financiară a proiectului este
incompletă, considerăm proiectul insuficient argumentat şi nu întruneşte cerinţele prevăzute
la lit.e) art.37 din Legea nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative suma totală a bunurilor materiale eliberate din rezervele materiale
de stat constituie 9029,184 mii lei, însă analizînd proiectul nu este clar de ce autorul nu a
inclus în suma totală şi cheltuielile în sumă de 180 mii lei pentru foi de ardezie şi 364,76 mii
lei pentru servicii de transport eliberate de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.
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Fundamentarea economico-financiară a proiectului este incompletă nefiind incluse în suma
totală cheltuielile ce ţin de transport, prestarea serviciilor etc., ce urmează a fi acordate din
fondul de urgenţă al Guvernului.

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

Prevederile proiectului promovează interesele sinistraţilor din mai multe localităţi din
raioanele Ungheni, Floreşti, Şoldăneşti, Călăraşi şi Sîngerei care au avut de suferit de pe
urma calamităţilor naturale din iunie 2016. În sensul respectiv, promovarea proiectului nu
este în detrimentul interesului public.
Totodă în partea ce ţine de supraevaluarea bunurilor eliberate din rezerva de stat denotă
prezenţa anumitor interese de grup, ceea ce periclitează interesul public general.

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 nu se regăseşte pe pagina oficială a Agenţiei
Rezerve Materiale, cerinţă impusă 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 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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

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
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coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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

La pct.1 “Agenţia Rezerve materiale va elibera din rezervele de stat, cu titlu de
deblocare...”.

Conform Legii nr.589-XIII din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare,
prin eliberarea bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului se înţelege– scoaterea
bunurilor materiale din rezervele materiale ale statului în anumite scopuri.
De asemenea, în baza aceleiaşi legi, prin deblocarea bunurilor materiale din rezervele
materiale ale statului se înţelege– eliberarea fără restituire a bunurilor materiale.
Potrivit proiectului şi notei informative, pentru transportarea bunurilor materiale şi pomparea
apei din încăperile inundate s-au eliberat 9,223 tone motorină în sumă de 168,32 mii lei şi
2,323 tone benzină A-92 în sumă de 47,157 mii lei, precum şi 80 234 foi de ardezie la preţul
de 100 lei pentru o unitate.
Efectuînd calculele pentru: motorină (18,25 lei), bezină A-92 (20,3 lei) şi ardezie (100 lei
pentru o unitate) s-a stabilit o supraevaluare a preţurilor care denotă suspiciuni asupra
modului şi cunatumului de achiziţionare a acestor bunuri, fapt ce pune la îndoială
obiectivitatea şi gestionarea eficientă a mijloacelor financiare publice.

Recomandarea: Pentru a asigura transparenţa şi accesibilitatea publicului larg asupra
tuturor procedurilor efectuate privind eliberarea bunurilor materiale din rezervele de
de stat, propunem să fie publicată toată informaţia privind aspectul dat. De asemenea,
propunem să fie completată nota informativă cu argumente justificative în ceea ce
priveşte supraevaluarea preţurilor de achiziţii.

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.

9. Alte obiecţii
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În temeiul art.8...din Legea nr.589-XIII din 22.09.1995 privind rezervele materiale de stat
şi de mobilizare.

Considerăm norma dată incompletă întrucît art.8 al Legii nr.589-XIII din 22.09.1995 privind
rezervele materiale de stat şi de mobilizare, prevede un şir de modalităţi de realizare a
eliberării bunurilor din rezervele materiale de stat.
În acest sens pentru respectarea tehnicii legislative cît şi pentru a reda norma într-o formă
clară, coerentă şi corect formulată din punct de vedere juridic, considerăm oportun ca autorul
să facă trimitere în mod expres la norma legii în baza căreia sa elaborat proiectul. 

Recomandarea: Propunem autorului completarea în preambulul hotărîrii după
cuvintele “art.8” cu cuvintele “alin.(2) lit.b)”.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 August 2016

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