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(Legea nr.1543-XIII/1998, nr.451-XV/2001, nr.235-XVI/2006, Codul

contravenţional, Legea nr.163/2010 etc.)
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 Afacerilor
Interne, 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Conform notei de argumentare, proiectul legii este
elaborat „în vederea sporirii responsabilităţii şi disciplinei funcţionarilor publici antrenaţi în
procedurile de eliberare a actelor permisive, implicit în domeniul construcţiilor, şi are drept
scop crearea unui cadru juridic favorabil mediului de afaceri şi climatului investiţional din
Republica Moldova”. Începând cu anul 2006, în legislaţia naţională a fost reglementat
principiul „aprobării tacite” potrivit căruia, neeliberarea de către autoritatea publică a actului
permisiv solicitat de agentul economic, în termenul stabilit de lege, îi acordă acestuia dreptul
de a efectua activitatea pentru care s-a solicitat actul respectiv. Proiectul de lege îşi propune
să îmbunătăţească reglementarea acestor proceduri şi să contribuie la optimizarea şi
eficientizarea relaţiilor dintre mediul de afaceri şi guvernare.
În urma analizei prevederilor proiectului, conchidem că prevederile acestuia aplicate în
practică, vor permite eludarea normelor şi cerinţelor stabilite de legislaţia specială pentru
obţinerea actelor permisive în diverse domenii (în special, în construcţii). 

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, principalele prevederi care perfecţionează cadrul normativ privind eliberarea
actelor permisive de către autorităţile naţionale, cu evidenţierea şi argumentarea elementelor
noi propuse.
Cu toate acestea, considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă nu
justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Recomandăm fortificarea
argumentării propunerilor de generalizare şi extindere a procedurii de aprobare tacită pentru
alte sfere şi domenii de aplicare, precum şi ajustarea prevederilor proiectului, în conformitate
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cu legislaţia naţională în domeniul reglementării prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi autorul stabileşte că implementarea prevederilor propuse în proiectul actului legislativ
nu sunt necesare careva surse financiare, considerăm că traducerea în viaţă a prevederilor
proiectului necesită crearea unei baze de date unice pentru certificatele constatatoare, în
cadrul căreia să se regăsească entităţile publice, atribuite cu dreptul de eliberare a actelor
permisive.
Recomandăm autorului completarea notei de argumentare cu fundamentarea economico-
financiară pentru crearea bazei de date.

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

Deşi autorul proiectului îşi propune eficientizarea procedurii de aprobare tacită, precum şi
sporirea nivelului de disciplină a angajaţilor autorităţilor publice, datorită imperfecţiunilor
depistate concluzionăm că proiectul va determina o eludare a legislaţiei în domeniul
reglementării prin autorizaţie a activităţii de întreprinzător, cea ce nu este conform interesului
general al societăţii.

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 de
lege pentru modificarea actelor legislative (Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998,
Legea nr.451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legea
nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,
Codul contravenţional nr.218/2008, Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţie, Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii
de întreprinzător, Legea nr.161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea
activităţii de întreprinzător) şi nota informativă la acesta, erau publicate 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
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Articolul VII – Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în
desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii, 2011,
nr.170-175, art.496), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 23, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Odată cu recepţionarea cererii, la care se anexează actele necesare, prevăzute de
actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau declaraţia pe proprie
răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează
activitatea pentru care solicită actul permisiv, autoritatea este obligată să elibereze
imediat şi necondiţionat solicitantului certificatul constatator, conform modelului
stabilit în Anexa nr.2 la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin
autorizaţie a activităţii de întreprinzător.

În redacţia propusă, pentru a obţine actul administrativ, în afară de posibilitatea de a depune
cererea la care se anexează actele prevăzute de legislaţia în domeniu, apare opţiunea
depunerii unei declaraţii pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor din actele
legislative ce reglementează activitatea pentru care se solicită actul permisiv. Această
formulare este contradictorie în raport cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr.451/2001
privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, care prevede expres că,
pentru obţinerea sau prelungirea licenţei „conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori
persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică depune la autoritatea de licenţiere
respectivă personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică (sub formă de
document electronic cu semnătură digitală), sau prin intermediul serviciului e-licenţiere o
declaraţie de modelul stabilit de această autoritate, semnată olograf sau digital de persoana
care depune declaraţia, ce conţine:
a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei
ori numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice;
b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă
intenţionează să obţină licenţă sau să o prelungească;
c) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru
respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se
solicită licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate.”
În cazul licenţierii, declaraţia are puterea juridică de cerere de eliberare a licenţei, cu
asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru
respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se
solicită licenţă şi pentru autenticitatea documentelor prezentate. Concomitent, solicitantul
este obligat să anexeze la declaraţie documentele suplimentare prevăzute de art.10 alin.(2)
din Legea nr.451/2001: „a) copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizaţiei
ori de pe buletinul de identitate al persoanei fizice;
b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce
reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în
original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere) sau în copii, inclusiv
pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite
spre verificare prin procedura ghişeului unic.”
În concluzie, autorul proiectului aduce declaraţia pe propria răspundere la nivel de document
unic de solicitare la dorinţa solicitantului, în baza căruia autoritatea emitentă este obligată să
elibereze actul permisiv. Această formulare încalcă condiţiile de licenţiere prevăzute de
legislaţia specială care reglementează desfăşurarea activităţii de întreprinzător prin
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autorizaţie sau licenţiere, cum ar fi de exemplu Legea nr.461/2001 privind piaţa produselor
petroliere, Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică ş.a.

Recomandarea: Recomandăm reevaluarea prevederilor proiectului şi reconsiderarea
valenţei juridice a declaraţiei pe propria răspundere.

Obiecţie generală întregului proiect.

Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, Legea nr.451/2001 privind reglementarea
prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător, Codul contravenţional nr.218/2008, Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legea nr.160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, Legea nr.161/2011 privind
implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător îi investesc pe
reprezentanţii autorităţilor (emitente) cu obligaţia de verificare a corectitudinii completării
cererii/declaraţiei de eliberare a actului permisiv şi a documentelor care se anexează la
acestea în conformitate cu reglementările actelor legislative în domeniu, sub aspectul
corespunderii acestora rigorilor legale – totalitatea documentelor obligatorii, termenul de
valabilitate a acestora, conţinutul etc.
Recepţionarea cererilor/declaraţiilor fără verificarea conţinutului acestora şi a listei
documentelor anexate, are impact dublu pentru funcţionar: pe de o parte sancţionarea
administrativă pentru nerespectarea legislaţiei care reglementează activitatea de
întreprinzător prin autorizare/licenţiere, pe de altă parte, sancţionarea contravenţională
conform art.350 din Codul Contravenţional, potrivit modificărilor propuse de autor, în cazul
verificării cererilor /declaraţiilor şi a documentelor anexate.
Funcţionarul care recepţionează cererile/declaraţiile de eliberare a actelor permisive este
obligat prin legislaţia care reglementează genurile de activitate respectivă, să verifice
conţinutul cererii/declaraţiei şi a documentelor sub aspect tehnic şi juridic –
împuternicirile/calitatea persoanei care depune şi care semnează cererea/declaraţia,
totalitatea actelor care urmează să fie anexate la cerere/declaraţie etc. În practică, s-ar putea
ca cererile/declaraţiile să fie completate eronat, cu anumite lacune, cu anumite inexactităţi
(de exemplu: indicarea unei adrese incorecte de desfăşurare a activităţii). Recepţionarea
incontestabilă a cererilor/declaraţiilor va genera respingerea ulterioară a acestora sau
perfectarea actelor permisive cu erori (care ulterior comportă riscuri de ordin administrativ,
financiar etc.).

Recomandarea: Recomandăm reevaluarea prevederilor proiectului cu excluderea
conflictului de norme şi perfecţionarea mecanismului de responsabilizare
(administrativă, contravenţională sau disciplinară) atât a funcţionarului autorităţii în ce
priveşte recepţionarea cererii/declaraţiei cât şi persoanei cu funcţie de răspundere.

Art. I – Articolul 28 alineatul (1) litera a) din Legea cadastrului bunurilor imobile
nr.1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
nr.44-46, art.318), cu modificările şi completările ulterioare, se completează la final cu
textul:
„precum şi certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile Legii
nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în
procedura de aprobare tacită”.
Art. V – Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie (monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.549), cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:…

Deşi se presupune că prevederile proiectului vor perfecţiona legislaţia privind aprobarea
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tacită şi vor facilita emiterea actelor permisive, cât de corect ar fi introducerea procedurii de
aprobare tacită, în premieră, în Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie şi în Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998?
Conform prevederilor proiectului, agentul economic va putea demara construcţia unui imobil
fără un certificat de urbanism, bazându-se pe un certificat de constatare, conform procedurii
de aprobare tacită.
Putem să anticipăm situaţii în care, funcţionarul autorităţii/persoana cu funcţie de răspundere
din cadrul autorităţii, care are un anumit interes ilicit, va urmări tergiversarea/amânarea
pronunţării deciziei la care este obligat/împuternicit prin lege, – situaţie în care începe să
producă efecte juridice procedura aprobării tacite – cu scopul de a nu pronunţa decizia de
respingere a cererii/declaraţiei. Constatăm deci riscul eludării legislaţiei în domeniile de
activitate pentru care legea solicită condiţia deţinerii unei licenţe sau autorizaţii.
În condiţiile în care procedura aprobării tacite urmează să producă efecte juridice în aşa
domenii „sensibile” precum Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 şi Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, nu excludem situaţia în
care funcţionarul/persoana cu funcţie din cadrul autorităţii va fi coruptă pentru a nu respinge
solicitarea în termen, astfel generând aplicarea procedurii de aprobare tacită – chiar cu riscul
de a fi sancţionată legal (contravenţional), în baza prevederilor art.350 al Codului
contravenţional nr.218/2008.
În altă ordine de idei, principiul aprobării tacite nu poate fi aplicat în cazul certificatului de
urbanism. Atragem atenţia asupra faptului că funcţia acestuia este de a oferi toată informaţia
privind regimul juridic, economic, tehnic, arhitectural-ubanistic ş.a. care permite elaborarea
documentaţiei de proiect. Prin urmare lipsa certificatului de urbanism nu poate permite
persoanei să elaboreze proiectul construcţiei.
Prin aplicarea procedurii de aprobare tacită în domeniul construcţiilor, reglementările
proiectului permit eludarea cadrului legal naţional privind construcţiile şi a rigorilor speciale în
acest domeniu.

Recomandarea: Recomandăm excluderea propunerilor de modificare a Legii
cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 şi Legii nr.163/2010 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie, adică excluderea Articolului I şi Articolului V din
proiect.

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

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
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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

Art. IV – Articolul 350 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din
24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15), se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Articolul 350. Încălcarea legislaţiei cu privire la autorizarea activităţii de întreprinzător
(1) Nesoluţionarea în termenii stabiliţi de lege a cererii privind eliberarea de acte,
prevăzute de lege, prin care se permite solicitantului să iniţieze şi/sau să desfăşoare o
afacere, în lipsa unui refuz oficial de eliberare a actului solicitat, dat în termen legal,
generându-se astfel intervenţia prezumţiei legale a aprobării tacite,
se sancţionează cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale.
(2) Depăşirea de către funcţionarul autorităţii emitente de acte permisive, responsabil
de recepţionarea cererilor şi documentelor pentru eliberarea actelor permisive, a
funcţiilor atribuite, prin examinarea în fond a conţinutului cererilor depuse, actelor
anexate şi declaraţiilor pe proprie răspundere, respingerea recepţionării lor, solicitarea
de prezentare a altor documente şi informaţii,
Se sancţionează cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.
(3) Neeliberarea sau refuzul de a elibera certificatul constatator, conform modelului
stabilit în Anexa nr.2 la Legea nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin
autorizare a activităţii de întreprinzător şi în Anexa nr.6 la Legea nr.163 din 09 iulie
2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
Se sancţionează cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.
(4) Neeliberarea în termenul stabilit de lege a actelor permisive, care conform tratatelor
şi acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte sunt obligatorii a fi
prezentate în original,
Se sancţionează cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată
persoanei cu funcţie de răspundere.

Atenţionăm autorul asupra anumitor aspecte deficitare ale normelor propuse.
Conform art.34 alin.(2) al Codului contravenţional nr.218/2008 „Amenda se aplică
persoanelor fizice de la una la 150 de unităţi convenţionale, iar persoanelor cu funcţie de
răspundere – de la 10 la 500 de unităţi convenţionale.” Prin stabilirea unor sancţiuni de la
150 la 500 de unităţi convenţionale, autorul practic a restrâns aplicarea sancţiunilor doar
pentru persoanele cu funcţii de răspundere.
În altă ordine de idei, nu este clar mecanismul de responsabilizare a persoanei care
recepţionează cererea/solicitarea şi documentele de la ghişeu, şi care are partea ei de
culpă/vină. Norma nu oglindeşte în cadrul mecanismului de sancţionare încălcarea legislaţiei
cu privire la autorizarea activităţii de întreprinzător de persoana care recepţionează
cererea/solicitarea şi documentele cerute de lege.

Recomandarea: Recomandăm autorului perfecţionarea mecanismului de
responsabilizare şi sancţionare, în conformitate cu gradul de pericol social al faptei şi
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prejudiciul produs, atât a persoanei cu funcţie de răspundere cât şi a persoanei fizice
– a persoanei care are atribuţia legală de a emite actul permisiv solicitat, precum şi
persoanei „de la ghişeu”, care recepţionează nemijlocit cererea/solicitarea de la
agentul economic.

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

27 Septembrie 2016

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