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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. Scopul proiectului constă în transmiterea cu titlu gratuit
a 11 (unsprezece) blocuri locative amplasate în oraşul Vadul lui Vodă, mun.Chişinău, din
proprietatea publică a statului în proprietatea publică a oraşului Vadul lui Vodă,
mun.Chişinău.
Transmiterea blocurilor de locuit:
- nr.1 (str. Ştefan cel Mare, 38a; nr. cadastral - 3158204066.02; suprafaţa la sol - 656,80
m.p.);
- nr.2 (str. Ştefan cel Mare, 38; nr. cadastral - 3158204064.01; suprafaţa la sol - 568,3 m.p.);
- nr.3 (str. Sf. Dumitru, 20; nr. cadastral - 3158204041.01; suprafaţa la sol - 1051,9 m.p.)
- nr.4 (str. Mihai Eminescu, 13; nr. cadastral - 158204151.01; suprafaţa la sol - 437,0 m.p.);
- nr.5 (str. Ştefan cel Mare, 2/1; nr. cadastral - 3158204132.01; suprafaţa la sol - 665,4 m.p.);
- nr.6 (str. Ştefan cel Mare, 21; nr. cadastral - 3158204137.01; suprafaţa la sol - 520,2 m.p.);
- nr.7 (str. Ştefan cel Mare, 27; nr. cadastral - 3158204145.01; suprafaţa la sol - 312,0 m.p.);
- nr.8 (str. Ştefan cel Mare, 68; nr. cadastral - 3158203111.01; suprafaţa la sol - 504,9 m.p.);
- nr.9 (str. Ştefan cel Mare, 94; nr. cadastral - 3158203010.01; suprafaţa la sol - 305,7 m.p.);
- nr.10 (str. Pădurii, 2/1; nr. cadastral - 3158204034.01; suprafaţa la sol - 438,6 m.p.);
- nr.11 (str. Sf. Dumitru, 25; nr. cadastral - 3158203193.01; suprafaţa la sol - 488,8 m.p.)
se realizează cu acordul Consiliului orăşenesc Vadul lui Vodă, mun. Chişinău, exprimat prin
Decizia nr.4/13 din 22.07.2016, de a prelua casele de locuit respective din proprietatea
publică a statului în proprietatea publică a oraşului Vadul lui Vodă, mun.Chişinău.
Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat întru asigurarea integrităţii proprietăţii publice şi
gestionării eficiente a bunurilor de menire socială.
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Considerăm că prevederile proiectului şi scopul anunţat în nota informativă sunt valabile şi nu
contravin interesului public.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică
promovarea proiectului. Autorul a expus condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi
principalele prevederi în temeiul cărora a fost elaborat proiectul, fiind evidenţiat art.2 lit.c) şi
art.8 alin.(2) din Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a
unităţilor administrativ-teritoriale, art.6 alin.(1) lit.a) şi art.14 alin.(1) lit.b) din Legea nr.121-XVI
din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. La fel, la notă este
anexată „Decizia nr.4/13 din 22.07.2016 cu privire la transmiterea în proprietatea blocurilor
locative situate pe teritoriul UAT Vadul lui Vodă”, care confirmă acordul autorităţii publice
locale de a recepţiona bunul în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale a oraşului Vadul
lui Vodă, mun.Chişinău în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

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

Prevederile proiectului promovează interesele locatarilor blocurilor de locuit transmise în
proprietatea publică a oraşului Vadul lui Vodă, mun.Chişinău, care vor beneficia de susţinere
din partea autorităţii administraţiei publice locale prin asigurarea exploatării eficiente a
fondului locativ din teritoriu. Însă, interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului
public general.

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 nu 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 şi nota informativă nu sunt plasate pe pagina web oficială
a Ministerului Economiei: www.mec.gov.md. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI
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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.

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
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