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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea destinaţiei
unui teren (se modifică categoria de teren agricol, proprietate

publică a unităţii administrativ-teritoriale Cania, raionul
Cantemir, cu trecerea în categoria de terenuri destinate

industriei etc.)
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. Proiectul constă în modificarea categoriei de destinaţie
a 1,7812 hectare de teren agricol (păşuni), cu numărul cadastral 2114207182, proprietate
publică a unităţii administrativ-teritoriale Cania, raionul Cantemir, amplasat în extravilan,
declarat de utilitate publică, conform deciziei Consiliului comunei Cania, raionul Cantemir, cu
trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu
alte destinaţii speciale, în scopul proiectării şi construcţiei staţiei de transfer a deşeurilor.
Potrivit autorului, staţia de transfer a deşeurilor Cania, va colecta deşeurile fără compactare
în volum de 9500 tone/an, va composta deşeurile verzi în grămezi deschise cu capacitatea
de 300 tone/an cu durata de viaţă a obiectivului de minim 20 ani.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică
necesitatea elaborării proiectului. Totodată, autorul a relatat că proiectul de modificarea
categoriei de destinaţie a terenului a fost coordonat în modul stabilit cu Ministerul Economiei,
Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Mediului. Astfel, au fost respectate prevederile art.37
şi 38 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, în ceea ce priveşte fundamentarea şi procesul de
avizare a proiectului de act normativ.

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 promovează interese în beneficiul populaţiei care nu au acces la
servicii publice calitative în domeniul salubrizării teritoriului, colectării şi depozitării deşeurilor
şi a autorităţilor publice locale. Aşadar, proiectul va asigura crearea unor condiţii de viaţă mai
sănătoase, accesul la servicii calitative de gestionare a deşeurilor, informare şi conştientizare
a noilor modalităţi de gestionare a acestora. 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 întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina
web oficială a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru: 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

La pct.2 şi 3 din proiect, 

În proiect la punctele 2 şi 3 se utilizează verbele la viitor „va folosi”, „va obţine”, „va organiza”
şi „va efectua”, reglementări ce contravin art.46 alin.(2) şi (9) din Legea nr.317 din
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale. În acest sens, menţionăm că textele punctelor trebuie să aibă un
caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări, iar verbele, de
regulă, să fie utilizate la prezent.

Recomandarea: Propunem autorului să reformuleze conţinutul punctelor 2 şi 3 din
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proiect.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Decembrie 2015

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