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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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 scopul perfecţionării cadrului
normativ al activităţii de asigurare a securităţii publice şi respectării normelor privind circulaţia
pe drumurile publice şi stabilirea taxelor pentru serviciile de ridicare/transportare a
vehiculelor, precum şi de păstrare a acestora la parcare, în baza prevederilor Codului
contravenţional nr.218/2008, Hotărârii Guvernului nr.357/2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului circulaţiei rutiere şi Hotărârii Guvernului nr.672/1998 cu privire la parcările
auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova.
La modul concret, prevederile proiectului regulamentului stabilesc modul de ridicare,
transportare, depozitare şi restituire a vehiculelor în cazurile prevăzute de Codul
contravenţional nr.218/2008. Operaţiunile concrete de ridicare, transportare, depozitare,
precum şi restituirea ulterioară a vehiculelor ridicate se propun a fi realizate de un agent
economic (care prestează servicii de parcare, deţine o parcare specială, amenajată potrivit
tuturor cerinţelor de securitate) în baza procesului verbal de constatare a contravenţiei,
întocmit de agentul constatator. 

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Au fost respectate
prevederile art.37 al Legi nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. Nota informativă stabileşte condiţiile ce
au impus elaborarea proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea elementelor noi
aduse în cadrul legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice, cu argumentarea
corespunzătoare şi gradul de compatibilitate a reglementărilor proiectului cu cadrul normativ
european (inclusiv jurisprudenţa CEDO cu privire la practica ridicării autovehiculelor parcate
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neregulamentar).

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul nu stabileşte fundamentarea economico-financiară a proiectului.
La etapa iniţială, când activitatea concretă de ridicare, transportare, depozitare, precum şi
restituire ulterioară a vehiculelor ridicate, va fi realizată de către agentul economic cheltuielile
sunt infirme sau nesemnificative. În perspectivă medie şi de lungă durată, amenajarea şi
deţinerea unor parcări speciale de către Ministerul Afacerilor Interne, amenajate potrivit
tuturor cerinţelor de securitate, necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la
bugetul de stat. Recomandăm autorului completarea notei de argumentare cu
fundamentarea economico-financiară.

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

În formula propusă, proiectul promovează interesul general al societăţii contribuind la
eficientizarea funcţionării circulaţiei rutiere, la sporirea nivelului de disciplină a conducătorilor
auto şi la crearea condiţiilor corespunzătoare de siguranţă pentru participanţii la trafic.

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. La momentul examinării, proiectul
hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind modul de ridicare, transportare,
depozitare şi restituire a vehiculelor în procesul de constatare a contravenţiilor şi nota
informativă la acesta, era publicat pe portalul informativ www.particip.gov.md şi pe pagina
web oficială a MAI www.mai.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele
impuse de prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul
decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.16. Dacă în vehiculul pasibil ridicării se află un pasager minor sau un animal,
agentul constatator va întreprinde măsurile de rigoare în vederea debarcării acestora
din vehicul şi plasării ulterioare a acestora în condiţii de siguranţă, implicând, după
caz alte servicii competente.
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Semnalăm asupra unei reglementări ambigue datorită superficialităţii enunţului care
determină o insuficienţă în procesul de aplicare a normei. Autorul nu a luat în calcul situaţiile
practice din activitatea agentului constatator:
- animal domestic (câine) înăuntrul unui autovehicul încuiat;
- lipsa unui serviciu de stat/municipal de hingheri şi/sau unei structuri pentru plasarea
animalului de companie;
- minorul încuiat în autovehicul ş.a.
Având în vedere că analizăm prevederile unui proiect de regulament, norma trebuie să
stabilească clar şi fără echivoc procedura şi organele/subdiviziunile MAI implicate.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei cu reglementări concrete care să
permită traducerea în practică a reglementărilor, fără riscuri la adresa minorului sau
animalului de companie din autovehiculul pasibil ridicării.

Pct.21. Selectarea agentului economic care prestează servicii de ridicare, transportare
şi depozitare a vehiculelor se va efectua de către autorităţile administraţiei publice
locale sau de subdiviziunea Inspectoratului General al Poliţiei, după caz, în bază de
licitaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, acordându-se prioritate preţului minim
propus. Contractul de prestări servicii se încheie în modul stabilit.

Semnalăm asupra unei norme formulate ambiguu, care nu stabileşte foarte clar când şi de
către cine – fie de autorităţile administraţiei publice locale, fie de subdiviziunea
Inspectoratului General al Poliţiei – se selectează agentul economic.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei cu stabilirea concretă a autorităţii
care organizează licitaţia şi selectează agentul economic.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.14. Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un exemplar rămâne la agentul
constatator sau se remite Inspectoratului General al Poliţiei, al doilea exemplar se
remite persoanei care a organizat aducerea la parcare, al treilea exemplar se
înmânează persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea
exemplar se înmânează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază
recomandat la domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcarea specială, agentul
constatator informează neîntârziat serviciul de gardă al poliţiei.

Semnalăm asupra unui conflict de norme, care poate genera o aplicare discreţionară a
normei. Cadrul normativ actual, reprezentat de art.439 alin.(4) al Codului contravenţional
nr.218/2008 stabileşte în felul următor: „Procesul-verbal se încheie în 4 exemplare: un
exemplar rămâne la persoana care a decis aducerea vehiculului la parcare, al doilea
exemplar se remite persoanei care a organizat aducerea, al treilea exemplar se înmânează
persoanei care a luat în primire vehiculul la parcare, iar cel de-al patrulea exemplar se
înmânează proprietarului sau posesorului de vehicul ori i se expediază recomandat la
domiciliu. Despre aducerea vehiculului la parcare, agentul constatator informează neîntârziat
serviciul de gardă al poliţiei.”

Recomandarea: Recomandăm rectificarea normei în conformitate cu textul art.439
alin.(4) al Codului contravenţional nr.218/2008.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Pct.27. Restituirea de la parcarea specială a vehiculului ridicat în conformitate cu
prezentul Regulament se efectuează doar cu permisiunea subdiviziunii de poliţie din
care face parte agentul constatator, după achitarea de către contravenient a serviciilor
de ridicare, transportare şi depozitare în baza contractului de prestare servicii încheiat
între prestatorul de servicii şi administraţia publică locală sau de Inspectoratul
General al Poliţiei prin intermediul subdiviziunilor, sau în cazul parcării pe teritoriul
subdiviziunii de poliţie, în baza taxelor stabilite în Nomenclatorul şi tarifele la serviciile
prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile
administrative şi instituţiile din subordinea acestuia, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.896 din 27 octombrie 2014. Tarifele stabilite în nomenclator vor reieşi
din cheltuielile real suportate de către agentul constatator.

În afară de formularea incorectă „… cheltuieli real suportate de agentul constatator”, care de
altfel trebuie să fie „… cheltuieli real suportate de agentul economic”, norma este incompletă
cu trimitere „în alb”. La moment, Hotărârea Guvernului nr.896 din 27 octombrie 2014 pentru
aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a
Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din
subordinea acestuia nu reglementează tariful pentru serviciile de ridicare, transportare şi
depozitare a autovehiculului.
Norma analizată mai sus comportă un risc dublu: pe de o parte, se păstrează pericolul ca
aceste norme care fac trimitere la reglementări inexistente, să rămână inaplicabile în practică
(dacă Hotărârea Guvernului nr.896/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la
serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi
utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor
administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia va rămâne nemodificată); pe de altă
parte, există riscul ca în cadrul normelor cu privire la tarife, elaborate ulterior, autorul să
„strecoare” reglementări discreţionare.

Recomandarea: Propunem revizuirea şi completarea articolului cu aspecte concrete
privind tarifele pentru serviciile de ridicare, transportare şi depozitare a
autovehiculului. Considerăm oportună încorporarea unei anexe în care să fie
prezentată metodologia de calculare a cheltuielilor de transport şi staţionare a
vehiculului (pentru fiecare tip de transport, tip de serviciu etc.).

Pct.32. Prestatorul de servicii ţine evidenţa mijloacelor de transport parcate, în
conformitate cu instrucţiunile aprobate de Ministerul Afacerilor Interne, cu informarea
concomitentă a subdiviziunilor teritoriale a Inspectoratului General al Poliţiei.

Atenţionăm asupra unei norme cu trimitere în alb. La moment, Ministerul Afacerilor Interne,
nu are elaborate careva instrucţiuni cu privire la păstrarea şi evidenţa mijloacelor de transport
parcate.

Recomandarea: Recomandăm elaborarea instrucţiunilor cu privire la păstrarea şi
evidenţa mijloacelor de transport.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.21. Selectarea agentului economic care prestează servicii de ridicare, transportare
şi depozitare a vehiculelor se va efectua de către autorităţile administraţiei publice
locale sau de subdiviziunea Inspectoratului General al Poliţiei, după caz, în bază de
licitaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, acordându-se prioritate preţului minim
propus. Contractul de prestări servicii se încheie în modul stabilit.
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Atenţionăm asupra unei reglementări discreţionare - competenţa aplicării prevederii fără
stabilirea unor criterii clare. Norma nu stabileşte foarte clar când şi de către cine – fie de
autorităţile administraţiei publice locale, fie de subdiviziunea Inspectoratului General al
Poliţiei – se selectează agentul economic. În anumite circumstanţe, această prevedere poate
genera atribuţii paralele.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei cu stabilirea concretă a autorităţii
care organizează licitaţia şi selectează agentul economic.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.27. Restituirea de la parcarea specială a vehiculului ridicat în conformitate cu
prezentul Regulament se efectuează doar cu permisiunea subdiviziunii de poliţie din
care face parte agentul constatator, după achitarea de către contravenient a serviciilor
de ridicare, transportare şi depozitare în baza contractului de prestare servicii încheiat
între prestatorul de servicii şi administraţia publică locală sau de Inspectoratul
General al Poliţiei prin intermediul subdiviziunilor, sau în cazul parcării pe teritoriul
subdiviziunii de poliţie, în baza taxelor stabilite în Nomenclatorul şi tarifele la serviciile
prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, autorităţile
administrative şi instituţiile din subordinea acestuia, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.896 din 27 octombrie 2014. Tarifele stabilite în nomenclator vor reieşi
din cheltuielile real suportate de către agentul constatator.

În afară de trimiterea "în alb", norma propusă permite stabilirea unor condiţii excesive pentru
exercitarea drepturilor persoanelor. Regulamentul, ca act normativ de aplicare concretă a
legii, trebuie să conţină cel puţin normele metodologice de calculare a tarifelor - în funcţie de
autovehicul (tipul, tonajul), unitatea de timp (ore, zile) staţionată la parcarea specială etc.
Lipsa unor reglementări clare generează riscul stabilirii, prin contractul de prestare servicii, a
unor tarife exagerate pentru cetăţenii ai căror autovehicule vor fi ridicate, transportate şi
depozitate.

Recomandarea: Recomandăm elaborarea unei anexe în care să fie prezentată
metodologia de calculare a cheltuielilor de transport şi staţionare a vehiculului (pentru
fiecare tip de transport, tip de serviciu etc.).

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

Obiecţie generală întregului proiect.

În cadrul proiectului nu este reglementat mecanismul de responsabilizare a agentului
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economic. În lipsa acestuia, se crează riscul tratării superficiale a responsabilităţii agentului
economic în cadrul contractului de prestare servicii.

Recomandarea: Recomandăm elaborarea mecanismului de responsabilizare a
agentului economic, eventual, cu stabilirea situaţiilor concrete în care se reziliază
contractul de prestarare servicii, fără a prejudicia în vre-un fel interesul public şi
bugetul de stat.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 August 2016

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