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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern pentru modificarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică

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 ajustarea pct.10, 12 al Regulamentului cu privire la modul de transmitere a
bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie
2015, prin prisma art.7 al Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
nr.344-XIII din 23 decembrie 1994.
În acest sens, autorul propune revizuirea prevederilor Regulamentului ce vizează autoritatea
competentă de a emite decizii privind transmiterea bunurilor din proprietatea publică a
statului în proprietatea publică a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia şi substituirea
sintagmei „Comitetului Executiv” cu sintagma „Adunării Populare”.
Totodată, se propune stabilirea unei excepţii ce va exclude obligaţia de coordonare a deciziei
sus-menţionate în cazul transmiterii bunurilor proprietate publică în cadrul unei şi aceleiaşi
autorităţi a administraţiei publice.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative deficienţele
actuale ale Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 ce au impus elaborarea
unor amendamente corespunzătoare, principalele prevederi ale proiectului şi finalităţile
urmărite prin implementarea completărilor şi modificărilor 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
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
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

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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.2 al proiectului: „Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor
proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.1, art.2), se modifică după cum
urmează:
2) pct.12 va avea următorul cuprins:
”Decizia de transmitere a bunurilor proprietate publică, întreţinerea cărora este sau va
fi finanţată integral sau parţial din bugetul public naţional, cu excepţia transmiterii
bunurilor proprietate publică în cadrul unei şi aceleiaşi autorităţi a administraţiei
publice, se adoptă prin coordonare cu Ministerul Finanţelor”.

Norma precitată nu reflectă aspectul temporal al acţiunii de coordonare a deciziei de
transmitere a bunurilor proprietate publică, întreţinerea cărora este sau va fi finanţată integral
sau parţial din bugetul public naţional cu Ministerul Finanţelor. Circumstanţa în cauză,
atribuie subiectului vizat prerogativa de exercitare a unor atribuţii excesive şi interpretarea
subiectivă a normei, condiţionînd riscul coordonării post factum a deciziilor în speţă.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea amendamentului propus cu
cuvîntul “prealabilă” după cuvintele “prin coordonare”.

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

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.

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
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inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
21 Iunie 2016

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