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REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.1515/1993, Legea nr.851/1996, Legea nr.160/2011,
Legea nr.163/2010, Legea nr.149/2006, Codul funciar, Legea

nr.440/1995, Codul subsolului, Legea nr.272/2011)
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 Mediului,
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. Proiectul urmăreşte ajustarea legislaţiei în vigoare la
prevederile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi
excluderea contradicţiilor între normele ce reglementează procesul de evaluare a impactului
asupra mediului a activităţilor planificate şi procesul de expertiză ecologică. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite exigenţele stabilite de
prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative.

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
justificări a interesului public

Proiectul vine să intensifice măsurile de protecţie a mediului înconjurător, prin delimitarea
obligaţiilor şi atribuţiilor părţilor implicate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului
şi expertizei ecologice de stat. Totuşi, există riscul diminuării calităţii expertizei ecologice, prin
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excluderea cerinţelor faţă de experţi, fapt ce poate prejudicia interesul public general, prin
acordarea unor avize eronate.  

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 Ministerului
Mediului, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, 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 legislativ 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.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.II de excludere a alineatelor (2) şi (3) art.21 al Legii nr.851/1996: „alineatele (2) şi (3)
se exclud”. 

Autorul exclude prevederile referitoare la cerinţele faţă de experţii ecologi (experienţă de
muncă în specialitate de cel puţin 5 ani, atestaţi de comisia de atestare), fapt care pune în
pericol calitatea avizului expertizei ecologice şi acordă discreţii autorităţii de mediu să
antreneze experţi necalificaţi suficient pentru efectuarea unei analize veridice şi detaliate a
proiectelor/obiectivelor. În cazul în care experţii nu vor fi atestaţi, există riscul implicării în

2



procesul expertizării ecologice a unor experţi fără cunoştinţe în domeniu, fapt care pe termen
lung poate prejudicia interesul public general, prin acordarea unor avize eronate. Totodată,
menţionăm că se exclude fără a fi justificată în nota informativă şi norma referitoare la
răspunderea pentru corectitudinea examinării documentaţiei prezentate spre expertizare,
pentru calitatea avizului, pentru respectarea termenelor de avizare şi a cerinţelor legislaţiei
privind protecţia mediului la examinarea documentaţiei a experţilor ecologi de stat. 

Recomandarea: Menţinerea cerinţelor faţă de experţii ecologi (experienţă de muncă de
cel puţin 3/5 ani) şi argumentarea în nota informativă a cauzelor ce a impus excluderea
răspunderii experţilor ecologi de stat.

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

Art.II de completare a Legii nr.851/1996 cu art.20: „(7) Persoanele fizice şi juridice care
nu respectă deciziile adoptate în baza avizului expertizei ecologice de stat poartă
răspundere juridică în conformitate cu legea”. 

Autorul face referinţă în mod general la „răspundere juridică în conformitate cu legea”, nefiind
clar tipul răspunderii care ar putea surveni în cazul nerespectării deciziilor adoptate în baza
avizului expertizei ecologice. Luînd în considerare că Codul contravenţional reglementează
circumstanţele şi sancţiunile pentru o serie de componenţe de contravenţii care pot surveni în
cazul nerespectării avizului expertizei ecologice (art.113, art.121, art.133, art.144 etc.),
subliniem oportunitatea specificării tipului de răspundere exact şi concis pentru a asigura
aplicarea forţei coercitive a statului în cazurile de nerespectare a prevederilor legale. 

Recomandarea: Specificarea tipului de răspundere aplicabilă în cazurile de
nerespectare a deciziilor adoptate în avizul expertizei ecologice (exemplu:
Nerespectarea deciziilor adoptate în avizul expertizei ecologice atrage răspundere
contravenţională sau penală, corespunzător gradului prejudiciabil al faptei comise).

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
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directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Iunie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

