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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 Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 urmăreşte eficientizarea sistemului de
subvenţionare a agriculturii şi modernizarea sectorului agricol, prin instituirea unui organ
colegial (Consiliul de supraveghere) responsabil de supravegherea activităţii Agenţiei de
Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi asigurarea respectării principiilor bunei guvernări de
către aceasta. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, Consiliul de supraveghere va analiza
legislaţia în domeniul sectorial şi va propune proiecte noi în vederea dezvoltării agriculturii şi
susţinerii producătorilor agricoli autohtoni. Totodată, Consiliul va minimiza riscurile de
corupţie în procesul de subvenţionare. Atenţionăm că prezenţa a trei membri în Consiliu din
partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare acordă instituirii acestui organ colegial
un caracter formal. Ne vom expune mai detaliat asupra acestui aspect la compartimentul
„Evaluarea în fond a proiectului” a prezentului raport. În ceea ce priveşte argumentele
prezentate de autor referitor la includerea unui reprezentant al Centrului Naţional Anticorupţie
în cadrul Consiliului de supraveghere le apreciem drept insuficiente, iar prevederea care
propune includerea unui membru din cadrul Centrului urmează a fi exclusă. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Instituirea unui organ colegial de supraveghere a căror membri sunt preponderent din partea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru
Agricultură denotă proiectului un factor sporit de coruptibilitate, care pe termen lung ar putea
prejudicia interesul public, prin gestionarea defectuoasă a resurselor financiare destinate
pentru susţinerea producătorilor agricoli. 

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
Agriculturii şi Industriei Alimentare, 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 normativ 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

Pct.1 din proiect de completare a Hotărîrii Guvernului nr.60/2010 cu un nou capitol
III/1: „Pct.13/3 Consiliul de supraveghere se constituie prin ordinul ministrului şi
industriei alimentare şi este compus din 5 membri:
1) 2 membri din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2) 1 membru din partea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
3) 1 membru din partea Centrului Naţional Anticorupţie;
4) 1 reprezentant din partea societăţii civile”. 

Semnalăm că conform art.1 şi art.4 al Legii nr.1104/2002 cu privire la Centrul Naţional
Anticorupţie, Centrul este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a
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actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, iar în atribuţiile acestuia
intră: prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de
corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional;
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în condiţiile Legii nr.
190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului; efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor
de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în
Parlament, în vederea corespunderii lor cu politica statului de prevenire şi combatere a
corupţiei; asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice prin instruire şi consultare, monitorizare şi analiză a datelor referitoare la
evaluarea riscurilor de corupţie, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de
integritate; efectuarea analizei operaţionale şi strategice a actelor de corupţie, a actelor
conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a informaţiei privind studiile
analitice ale fenomenului corupţiei.
În aceste condiţii, apreciem prezenţa unui membru din partea Centrului ca fiind irelevantă,
care ar depăşi atribuţiile prevăzute de lege, deoarece Centrul nu dispune de competenţe în
domeniul agriculturii. Astfel, includerea unui membru din cadrul Centrului ar putea intercala
cu atribuţiile Agenţiei.

Recomandarea: Excluderea membrului din partea Centrului Naţional Anticorupţie din
cadrul Consiliului de supraveghere a Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură.

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

Pct.1 din proiect de completare a Hotărîrii Guvernului nr.60/2010 cu un nou capitol
III/1: „Pct.13/3 Consiliul de supraveghere se constituie prin ordinul ministrului şi
industriei alimentare şi este compus din 5 membri:
1) 2 membri din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
2) 1 membru din partea Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
3) 1 membru din partea Centrului Naţional Anticorupţie;
4) 1 reprezentant din partea societăţii civile”. 

Autorul pretinde instituirea Consiliului pentru a asigura transparenţa şi buna guvernare în
procesul de subvenţionare, prin asigurarea supravegherii activităţii Agenţiei. Contrar acestei
logici, trei dintre membrii propuşi ai Consiliului sunt reprezentanţi ai Ministerului sau a
Agenţiei, aceştia constituind majoritatea simplă a Consiliului. Notăm că Agenţia de Intervenţie
şi Plăţi pentru Agricultură este un organ administrativ, subordonat Ministerului Agriculturii şi
Industriei Alimentare, prin urmare trei reprezentanţi ai Consiliului sunt parte directă sau
indirectă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fapt ce creează o incertitudine
referitoare la transparenţa Consiliului respectiv. Astfel, există riscul unei instituiri formale, din
moment ce deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, care va fi deţinută
de membrii nominalizaţi, iar opiniile contradictorii riscă să fie ignorate în virtutea lipsei
deţinerii unei majorităţi.
Totodată, observăm că în Consiliu nu sunt incluse autorităţi care au atribuţii directe în
gestiunea nemijlocită a finanţelor publice şi în exercitarea controlului utilizării conform
destinaţiei a finanţelor publice sau care participă la dialogul social (spre exemplu: Ministerului
Finanţelor, Confederaţia Naţională a Patronatelor). Pentru a exlude discreţia excesivă
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acordată, considerăm oportună excluderea cel puţin a unui membru din partea Ministerului
pentru a avea o majoritate transparentă, care va lua decizii în baza unor criterii obiective. 

Recomandarea: Revizuirea componenţei membrilor Consiliului de supraveghere, astfel
încît reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare să nu constituie
majoritatea simplă a acestuia. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Iulie 2016

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