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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 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

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. Scopul proiectului constă în transmiterea unui teren, cu
titlu gratuit, din categoria de terenuri ale fondului silvic, proprietate publică a statului, din
administrarea Agenţiei „Moldsilva” (gestionar – Întreprinderea de Stat „Întreprinderea Silvo-
Cinegetică Cimişlia”), amplasat în extravilanul oraşului Cimişlia, în proprietatea publică a
oraşului Cimişlia, cu acordul consiliului local.
Totodată, se propune să fie transmis, cu titlu gratuit, un alt teren, de asemenea, din categoria
de terenuri ale fondului silvic, proprietate publică a oraşului Cimişlia, amplasat în extravilan,
în proprietate publică a statului, în administrarea Agenţiei „Moldsilva” (gestionar –
Întreprinderea de Stat „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia”).
Potrivit autorului, finalitatea scontată la implementarea proiectului este lichidarea carierei
neautorizate şi prevenirea consecinţelor surpării terenului public şi privat din jurul carierei,
iniţiativă solicitată de autoritatea publică locală Cimişlia, prin decizia nr.2/9 din 23.05.2016.
Considerăm că scopul proiectului şi obiectivul enunţat în nota informativă sunt binevenite şi
nu sunt în detrimentul interesului public general.

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul a prezentat condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea prevederilor, principalele prevederi în
temeiul cărora a fost elaborat proiectul, nota informativă nu argumentează suficient
necesitatea cheltuielilor financiare la implementarea proiectului. Mai mult, constatăm că
autoritatea publică Cimişlia urmează să întreprindă acţiuni de stopare a procesului de
degradare a terenului care se propune a fi transmis în proprietatea publică a autorităţii
publice locale Cimişlia, acţiuni care necesită cheltuieli financiare din bugetul autorităţii, iar din
nota informativă nu se poate deduce cuantumul estimativ al cheltuielilor şi dacă bugetul
autorităţii dispune de aceste surse.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul în nota informativă relevă că „în rezultatul acestor transmiteri, primăria Cimişlia din
bugetul local va avea posibilitatea de a efectua lucrările ce se impun”. La fel, se menţionează
că Întreprinderea de stat „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia” este în dificultate
financiară, fapt ce a determinat primăria Cimişlia deja să acopere o parte de cheltuieli (pentru
elaborarea planului geometric şi pregătirea setului de acte aferente).
În acest context, menţionăm că autorul nu a prezentat în nota informativă argumente clare cu
privire la fundamentarea economico-financiară a proiectului, necesitatea, cuantumul şi sursa
de acoperire a cheltuielilor financiare la implementarea prevederilor proiectului. Astfel,
propunem autorului să completeze nota informativă cu informaţii concludente pentru a reda
clar fundamentarea economică a proiectului.

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

Analizînd nota informativă şi documentele aferente prezentate constatăm că proiectul, pe de
o parte, promovează interesele autorităţii publice locale Cimişlia prin transmiterea în
proprietatea publică a acesteia a terenului pe care este amplasat o carieră neautorizată, care
prezintă pericol pentru cetăţeni, avînd maluri abrupte cu înălţimea de aproximativ 50 metri şi
este în permanentă surpare, cu extindere pe terenurile proprietate privată, în vederea luării
măsurilor necesare de stopare a procesului de degradare a terenurilor pentru a evita
posibilele litigii cu proprietarii de terenuri adiacente.
Pe de altă parte, promovează interesele Agenţiei „Moldsilva” (Întreprinderea de Stat
„Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimişlia”) prin transmiterea în proprietatea publică a statului,
în administrarea Întreprinderii, a terenului proprietate publică a oraşului Cimişlia, ocupat cu
vegetaţie forestieră. Mai mult, evidenţiem că Consiliul orăşenesc Cimişlia nu pretinde la
careva compensaţii din partea statului pentru terenurile care se propun a fi schimbate.
Luînd în considerare cele expuse mai sus, stabilim că obiectivul final al transmiterii în
proprietate publică a autorităţii publice locale Cimişlia a terenului degradat care necesită
efectuarea unor acţiuni care să prevină efectele negative asupra comunităţii respective este
unul plauzibil. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul, nota informativă şi unele documente aferente ale
proiectului sunt plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru:
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www.arfc.gov.md.

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

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

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.
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

20 Septembrie 2016

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