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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. Proiectul are drept scop modificarea şi completarea
Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din
domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.367 din 27 mai 2014 (în continuare - Metodologie).

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă nu justifică pe
deplin promovarea proiectului. Autorul nu a făcut referinţă la motivele şi impedimentele
apărute la realizarea planificării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în
domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, care să justifice clar necesitatea
modificării criteriului de risc în funcţie de obiectul controlului. În acest context, propunem
autorului să justifice în nota informativă ineficienţa criteriului şi necesitatea modificării
acestuia.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare bugetare
suplimentare. 

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Proiectul promovează interesele Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică,
Tehnică şi Regim care analizează în baza criteriilor de risc şi identifică nivelul de risc estimat
al fiecărui agent economic, iar ca rezultat al acestor acţiuni planifică controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător în domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii. Totodată,
interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public general, deoarece analiza în
baza criteriilor de risc pe domeniu, gradarea şi ponderea acestora pot indica probabilitatea
cauzării de daune vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător, securităţii
naţionale/ordinii publicii în urma activităţii persoanelor fizice sau juridice, precum şi gradul
acestor daune.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale.

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 punctul 1 din proiect, 

Considerăm că propunerea autorului de a substitui la punctul 6, subpunctul 2) criteriul de risc
„în funcţie de obiect: gradul de uzură al instrumentelor şi utilajului;” cu „în funcţie de calitatea
lucrărilor: numărul recomandărilor din prescripţii” contravine prevederilor Metodologiei de
planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul geodeziei,
cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.367 din 27 mai 2014. În Hotărîrea menţionată, la punctul 6, se stipulează
expres că „criteriile de risc sunt grupate în funcţie de subiectul controlului, obiectul controlului
şi raporturile anterioare cu organul de control”, iar modificarea propusă nu se încadrează „ în
obiectul controlului”, fapt ce poate să genereze interpretări multiple şi confuze.

Recomandarea: Întru evitarea interpretărilor diferite, propunem autorului să
revizuiască integral conţinutul punctului 6 din Metodologie prin prisma analizei
raportului de expertiza anticorupţie pentru a reda claritate şi unicitate prevederilor
acestui proiect.

Obiecţie generală la proiect, 
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Normele proiectului privind substituirea criteriul de risc „în funcţie de obiect: gradul de uzură
al instrumentelor şi utilajului” cu „în funcţie de calitatea lucrărilor: numărul recomandărilor din
prescripţie” sunt în conflict cu prevederile Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător şi ale Metodologiei generale de planificare a controlului
de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr.694 din 05 septembrie 2013. În acest sens, relatăm că ambele acte
normative menţionate supra, stabilesc criteriul de risc „gradul de uzură al instrumentelor şi
utilajului” în analiza criteriilor de risc asupra activităţii de întreprinzător, iar alegerea şi
utilizarea acestuia trebuie să fie relevantă activităţii şi/sau însuşirilor persoanelor controlate,
şi/sau bunurilor utilizate/produse de acestea şi să respecte principiile de reglementare în
acest domeniu. Prin urmare, relatăm că autorul în nota informativă nu precizează ineficienţa
planificării controlului la utilizarea criteriului de risc referitor la gradul de uzură al
instrumentelor şi utilajului, fapt ce lasă loc de interpretări şi neclarităţi în ceea ce priveşte
excluderea acestuia din Metodologia în vigoare. Totodată, menţionăm că criteriul de risc
propus, „în funcţie de calitatea lucrărilor: numărul recomandărilor din prescripţie”, nu se
regăseşte în art.16 al Legii nr.131 din 08 iunie 2012, care prevede criteriile generale de risc
aplicate de către organele de control asupra activităţii de întreprinzător.

Recomandarea: Propunem autorului să reformuleze criteriul de risc „în funcţie de
calitatea lucrărilor: numărul recomandărilor din prescripţie” întru respectarea
principiilor şi legislaţiei din domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de
întreprinzător.

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
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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

16 Noiembrie 2015

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