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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 Economiei.

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 revizuirea aplicabilităţii unor cerinţe privind etichetarea biocombustibilului solid
statuate de prevederile Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid. În acest sens,
autorul propune reglementarea unei derogări, potrivit căreia caracteristicile privind
dimensiunile, durabilitatea mecanică, conţinutul aditivilor, azotului, sulfului, clorului,
densitatea de particule, densitatea în vrac, fracţia fină şi caracteristicile cenuşii după ardere
se vor indica pe etichete începînd cu 1 ianuarie 2018, substituind în acest mod termenul „1
ianuarie 2015” statuat de prevederile pct.3 al Hotărîrii de Guvern nr.1070 din 27 decembrie
2013.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative 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
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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

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

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.1070 din 27 decembrie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr.315-319, art.1179), se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Caracteristicile privind dimensiunile, durabilitatea mecanică, conţinutul aditivilor,
azotului, sulfului, clorului, densitatea de particule, densitatea în vrac, fracţia fină şi
caracteristicile cenuşii după ardere se vor indica pe etichete începînd cu 1 ianuarie
2018”.

Proiectul înaintat, în esenţă presupune prelungirea termenului de tranziţie stabilit la pct.3 al
Hotărîrii Guvernului nr.1070 din 27 decembrie 2013, care prevede etichetarea caracteristicilor
privind aditivii, azotul, sulful, clorul, precum şi caracteristicile cenuşii după ardere începînd cu
1 ianuarie 2015.
În acest context, menţionăm faptul că prelungirea periodică a termenului de implementare a
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prevederilor Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid, tergiversează per ansamblu
implementarea cerinţelor tehnice privind etichetarea caracteristicilor privind aditivii, azotul,
sulful, clorul, precum şi caracteristicile cenuşii după ardere şi creează premise de eludare şi
amînare constantă a implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1070 din 27
decembrie 2013.
Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid a fost elaborat şi aprobat inclusiv în
contextul asigurării bunei funcţionări a centralelor termice pe biocombustibil instalate în
contextul desfăşurării proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă”, or viabilitatea investiţiilor şi
funcţionalitatea sistemelor instalate depinde de aplicarea conformă şi integrală a prevederilor
privind cerinţele tehnice obligatorii pentru biocombustibili statuate de Regulament şi
garantarea utilizării unor surse energetice de calitate corespunzătoare.
În conformitate cu prevederile art.26 al Legii nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile, în vederea asigurării calităţii biocombustibilului solid:
„(1)Biocombustibilul solid plasat pe piaţă trebuie să corespundă cerinţelor de calitate stabilite
în Regulamentul cu privire la biocombustibilul solid. (2)Plasarea pe piaţă a biocombustibilului
solid se face doar cu deținerea informaţiei privind calitatea produsului (etichetei)”.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) al Legii prenotate: „Prezenta lege intră
în vigoare la expirarea a 12 luni de la data publicării”.
Astfel, aprobarea amendamentului propus, riscă să determine incompatibilitatea cadrului
normativ subsecvent cu cadrul normativ primar şi creează precondiţii pentru eludarea
constantă a cerinţelor tehnice privind etichetarea caracteristicilor privind aditivii, azotul, sulful,
clorul, precum şi caracteristicile cenuşii după ardere.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea amendamentului propus prin
prisma celor sus-menţionate şi ajustarea termenului de aplicare integrală a
Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid la prevederile cadrului normativ
primar citat supra.

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.1070 din 27 decembrie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2013, nr.315-319, art.1179), se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Caracteristicile privind dimensiunile, durabilitatea mecanică, conţinutul aditivilor,
azotului, sulfului, clorului, densitatea de particule, densitatea în vrac, fracţia fină şi
caracteristicile cenuşii după ardere se vor indica pe etichete începînd cu 1 ianuarie
2018”.

Remarcăm faptul că întru justificarea amendamentului propus, autorul invocă deficienţele de
atestare a caracteristicilor în speţă şi necesitatea de timp suplimentar pentru a realiza acest
obiectiv.
În virtutea celor expuse, amînarea implementării prevederilor aprobate intervine drept o
soluţie agreabilă, care soluţionează pentru moment carenţele sesizate. Totodată, proiectul nu
elimină definitiv problema constatată, or acesta nu stabileşte pentru subiecţii vizaţi careva
sarcini şi obligaţii privind înlăturarea deficienţelor de atestare a caracteristicilor în speţă cu
care se confruntă în prezent şi termene calendaristice concrete de executare a acestora. 

Recomandarea: Întru depăşirea celor sus-menţionate, se recomandă autorului
completarea conţinutului proiectului cu norme ce ar evidenţia care sunt obligaţiile
subiecţilor vizaţi de a înlătura deficienţele de atestare a caracteristicilor în speţă cu
care se confruntă în prezent şi termenele concrete de executare a acestora.

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

29 Iunie 2016

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