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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind executarea lucrărilor de curăţare şi întreţinere a
căii navigabile pe rîul Prut km 405-400
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art.
47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, proiectul are drept scop iniţierea
lucrărilor de curăţare şi modificare a cursului rîului Prut pe segmentul situat între km 405-400
în vederea asigurării accesului la insula din regiunea s. Semeni, r-nul Ungheni formată în
urma depunerii sedimentelor pe talvegul rîului.
Totodată, reieşind din prevederile proiectului, Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” va efectua lucrările
de curăţare a şenalului navigabil şi restabilire a cursului rîului Prut, cu dreptul de extragere a
aluviunilor depuse pe albia rîului şi comercializarea ulterioară a acestora.
Avînd în vedere că proiectul admite derogări de la legislaţia în vigoare şi este expus într-o
manieră ambiguă acesta poate fi interpretat în mod discreţionar în vederea extragerii ilicite a
zăcămintelor. Astfel, considerăm că scopul enunţat de autor nu corespunde în totalmente
celui dedus din prevederile proiectului.

d. Suficienţa argumentării. Autorul menţionează în nota informativă că urmare a
schimbării cursului rîului Prut în mod natural, s-a format o insulă de circa 30 ha, la care nu
mai există acces terestru. Respectiv, pentru a asigura accesul la teritoriul izolat necesită a fi
restabilit cursul rîului.
Conform prevederilor proiectului, curăţarea rîului şi extragerea zăcămintelor urmează a fi
făcute prin derogare de la cadrul legal ce vizează domeniul apelor, naval, extragerii
zăcămintelor şi ecologic. Potrivit autorului, derogările sunt necesare pe motiv că legislaţia
impusă la moment implică o procedură dificilă de obţinere a dreptului de extrageri ale
aluviunilor depuse pe albia rîului.
Considerăm că exceptarea de la normele legislaţiei în vigoare nu reprezintă un remediu
oportun pentru a soluţiona o problemă, cu atît mai mult că aceste derogări ar putea avea
efecte economice, sociale şi ecologice (comercializarea ilicită a zăcămintelor, distrugerea
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ecosistemelor etc). În acest sens, notăm că autorul sub diverse pretexte, nemotivat a
identificat un mijloc de eludare a cadrului legal care îi va permite să extragă nelimitat orice
cantitate de zăcăminte şi le va putea comercializa la preţurile stabilite la propria discreţie.
Pe lîngă acestea, autorul a evitat să analizeze şi alte oportunităţi de soluţionare a problemei
identificate. Asemenea lacune denotă faptul că autorul nu are un plan concret conform căruia
urmează a fi efectuate lucrările de curăţare, iar nota informativă este întocmită formal doar
pentru a ascunde anumite interese. Există riscul ca în lipsa studiilor necesare, proiectul să
aducă mai multe prejudicii rezultate din efecte sociale şi ecologice ca urmare a extragerii
zăcămintelor decît beneficii economice inclusiv de navigabilitate pe care le menţionează la
general autorul fără a prezenta date concrete.
În temeiul celor expuse, considerăm că soluţia identificată de autor nu este argumentată şi
riscă să devină un precedent periculos de înstrăinare ilicită a bunurilor proprietate publică
indiferent de efectele negative asupra mediului şi societăţii.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Conform prevederilor legale de la care autorul face derogări, întreţinerea căilor navigabile se
face din contul mijloacelor bugetare în limitele mijloacelor alocate prin legea bugetului de stat
pentru anul respectiv, din veniturile provenite din activitatea proprie, precum şi din alte surse
neinterzise de lege.
Totodată, nota informativă nu conţine fundamentarea economică conform art.20 din Legea
nr.780/2001. Respectiv, fără analiza economico-financiară necesară, considerăm a fi
nejustificată acoperirea cheltuielilor din contul comercializării materialului extras. Or, proiectul
admite extragerea zăcămintelor nelimitat indiferent de cheltuielile suportate pentru curăţarea
rîului. În aceste condiţii, promovarea proiectului poate duce la înstrăinarea bunurilor
proprietate publică, şi respectiv, prejudicierea bugetului de stat.

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

Pe lîngă faptul că interesul statului poate fi prejudiciat prin înstrăinarea nejustificată a
patrimoniului public, există riscul ca expunerea în proiect a soluţiei identificate de legiuitor într-
o formă atît de simplistă să favorizeze interesele unor anumite persoane care au intenţia de a
înfiinţa afaceri bazate pe extragerea şi comercializarea ilicită a zăcămintelor proprietate a
statului. Realizarea intereselor personale (contrare interesului public) pot fi facilitate în
special prin oportunitatea de a tergiversa procesul de curăţare a rîului în vederea extragerii
nelimitate a zăcămintelor, lipsa procedurilor de comercializare a materialului extras,
derogarea de la normele legale cu privire la întreţinerea căilor navigabile şi extragerea
zăcămintelor ce aparţin statului, lipsa responsabilităţii persoanelor implicate în curăţarea
rîului etc.

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.
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Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor la momentul examinării, proiectul
întruneşte cerinţele impuse de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Menţionăm că proiectul nu conţine un termen limită de restabilire a cursului rîului Prut pe
sectorul situat între km 405-400. Asemenea lacune denotă faptul că autorul nu are elaborat
un plan concret de acţiuni ce urmează a fi întreprinse. Respectiv, este incert faptul dacă
curăţarea şenalului navigabil va fi realizat pînă la un bun sfîrşit.
Concomitent, există riscul tergiversării în mod intenţionat a procesului de curăţare a rîului în
vederea extragerii pe o perioadă nelimitată a zăcămintelor şi comercializării ulterioare a
acestora. În acest sens, proiectul riscă să devină o camuflare a intenţiilor unor anumitor
grupuri de persoane cu scopul de a înfiinţa afaceri bazate pe comercializarea ilicită a
bunurilor proprietate publică.

Recomandarea: Se recomandă instituirea unui termen limită în care urmează a fi
realizate lucrările de curăţare a rîului Prut. Termenul urmează a fi stabilit în baza unui
studiu şi a unui plan de acţiuni.

Art.1 – [...] atribuie dreptul Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” de efectuare a lucrărilor de
curăţare a şenalului navigabil şi restabilire a cursului rîului Prut pe acest segment, cu
dreptul de extragere a aluviunilor depuse pe albia rîului.

În contextul în care potrivit autorului curăţarea rîului Prut reprezintă o necesitate stringentă
pentru a asigura folosirea căilor navigabile şi controlul de frontieră pe anumite segmente, se
impune necesitatea desemnării unei persoane responsabile, care va avea obligativitatea de a
efectua lucrările necesare.
Însă din redacţia propusă de autor, nu rezultă o obligaţie a Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” de a
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realiza acţiunile de curăţare, ci un drept al întreprinderii.
Astfel, există riscul ca proiectul să instituie o pîrghie legală prin care entitatea să neglijeze
lucrările de curăţare şi să se folosească doar de dreptul de a extrage zăcăminte pentru a le
comercializa ulterior.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi reformulat în vederea indicării exprese a
obligativităţii Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” de a efectua lucrările de curăţare.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Proiectul urmează a fi implementat prin derogare de la legislaţia în vigoare. Potrivit autorului,
aceasta este o soluţie pentru a evita procedurile dificile care sunt impuse actualmente. Însă,
nu a fost menţionat dacă autorul a încercat să identifice alte metode care ar soluţiona
problema cu respectarea cadrului legal. Asemenea lacune, de rînd cu o formulare la modul
general a proiectului şi alţi factori identificaţi ce pot genera discreţii denotă faptul că scopul
enunţat de autor este unul declarativ. În redacţia actuală ar putea fi generate scheme de
creare a unor companii de către angajaţii Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” prin intermediul cărora
vor fi achiziţionate zăcămintele la preţuri excesiv de mici şi comercializarea acestora la
preţuri mai mari pe o perioadă îndelungată de timp. În aceste condiţii proiectul poate avea
efecte iminente asupra ecologiei şi ecosistemului din regiunea lucrărilor, dar şi asupra
bugetului de stat.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi revăzut în vederea stabilirii procesului de
curăţarea a rîului Prut fără a admite derogări care ar putea genera scheme de
extragere şi comercializare ilicită a bunurilor proprietate publică.

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

Art.1 – [...] atribuie dreptul Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” de efectuare a lucrărilor de
curăţare a şenalului navigabil şi restabilire a cursului rîului Prut pe acest segment, cu
dreptul de extragere a aluviunilor depuse pe albia rîului.
art.2 – Finanţarea lucrărilor va fi efectuată din mijloacele Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”,
prin recuperarea cheltuielilor din contul venitului obţinut în urma comercializării de
către întreprindere a materialului extras care prezintă interes economic.

În opinia noastră, proiectul reprezintă o măsură de a evita soluţionarea problemei create fără
efectuarea studiilor necesare. Or, extragerea aluviunilor fără a le întoarce în rîu ar putea
aduce prejudicii ecosistemelor, ar putea fi afectată ecologia din regiunea lucrărilor etc.
Respectiv, efectele sociale negative ale proiectului ar putea fi net superioare avantajelor
economice de navigabilitate anticipate de autor.
Pe lîngă acestea, proiectul nu stabileşte modul prin care urmează a fi depozitat şi
comercializat materialul extras, şi procedura de formare a preţului.
În lipsa mecanismului concret de comercializare, există riscul ca proiectul să fie aplicat în
mod discreţionar în vederea selectării metodei avantajoase de realizare a zăcămintelor,
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stabilirii preţului convenabil şi înstrăinării ilicite a bunurilor proprietate publică. Finalitatea
proiectului va deveni crearea unor afaceri profitabile de comercializare a zăcămintelor.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi revăzut în vederea stabilirii procesului de
curăţarea a rîului Prut fără a admite derogări care ar putea genera scheme de
extragere şi comercializare ilicită a bunurilor proprietate publică.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Ca obiecţie generală asupra proiectului

În contextul obiecţiilor identificate în prezentul raport, evidenţiem lipsa unor norme cu privire
la responsabilitatea pe care o va purta Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” pentru nerealizarea
lucrărilor de curăţare calitativ şi la timp. În lipsa prevederilor cu privire la responsabilizarea
întreprinderii şi sancţiunile ce urmează a fi aplicate, există pericolul ca proiectul să devină un
mecanism legal de delapidare a bunurilor statului fără riscul de a suporta careva consecinţe.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi revăzut în vederea stabilirii normelor de
responsabilizare a persoanelor implicate în procesul de curăţare a rîului Prut.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Septembrie 2016

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