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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 Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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. Potrivit autorului, proiectul are drept scop reglementarea
procedurii de acordare a locuinţelor sociale, precum şi modul de evidenţă şi folosire a
locuinţelor în cauză. Normele elaborate propun reguli obligatorii pentru autorităţile publice
locale, care sunt subiecţii responsabili de sectorul asigurărilor cu locuinţe sociale în teritoriul
administrat.  

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
concludente, care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului. Astfel,
nota informativă întruneşte exigenţele statuate la art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale. La fel, menţionăm că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde
prevederilor proiectului nemijlocit. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul public naţional, întrucît proiectul reprezintă un Regulament-cadru ce urmează să fie
implementat la nivelul autorităţilor publice locale. Drept urmare, atenţionăm că realizarea
normelor propuse vor fi susceptibile de resurse financiare suplimentare din cadrul bugetelor
publice locale pentru realizarea măsurilor descrise în proiect: 1) crearea comisiei consultative
pentru domeniul locuinţelor (pct.11 din proiectul Regulamentului); 2) crearea unor noi funcţii
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în cadrul primăriilor/consiliilor locale, responsabile de evidenţa persoanelor care necesită
locuinţe sociale; pentru recepţionarea cererilor de la solicitanţii de locuinţe sociale; pentru
ţinerea dosarelor etc. Totodată, menţionăm că domeniul dat este de competenţa autorităţilor
publice locale în temeiul Legii nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă, care stipulează expres la art.4 alin.(1) lit.m) „Pentru autorităţile publice locale
de nivelul întîi se stabilesc următoarele domenii proprii de activitate: … m) construcţia de
locuinţe şi acordarea altor tipuri de facilităţi pentru păturile social vulnerabile, precum şi
pentru alte categorii ale populaţiei”. Prin urmare, constatăm că implementarea normelor
propuse vor necesita alocarea resurselor financiare din bugetele publice locale, iar acest fapt
necesită a fi stipulat expres în nota informativă.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Normele propuse reglementează modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale în
conformitate cu noile cerinţe statuate în Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe,
care prevede expres la art.9 că „Atribuirea locuinţelor sociale se efectuează conform
Regulamentului cu privire la evidenţa, modul de atribuire şi folosire a locuinţelor sociale,
aprobat de către Guvern şi coordonat cu partenerii sociali”. Astfel, implementarea normelor
va contribui la crearea unui cadru legal unitar privind asigurarea populaţiei cu locuinţe
sociale, ceea ce corespunde interesului public general. Totodată, considerăm oportun a se
revedea unele norme din proiect, conform recomandărilor expuse în capitolul II din prezentul
Raport de expertiză anticorupţie, pentru a asigura realizarea drepturilor constituţionale ale
cetăţenilor Republicii Moldova şi a exclude la aplicare eventualele manifestări de corupţie.

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. În partea ce ţine de transparenţa în
procesul decizional, reliefăm că proiectul, nota informativă şi datele de contact ale autorului
au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor,
astfel, fiind asigurat accesul la prezentul proiect, conform cerinţelor statuate la art.10 din
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.11 potrivit proiectului Regulamentului – „În scopul acesta se recomandă să fie
instituie pe lîngă consiliile, raionale, locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și
satelor comisii consultative pentru domeniul locuințelor (în continuare - comisii), din
care fac parte consilieri locali (pînă la 3), pot face parte, după caz, un reprezentant al
structurii de administrare a fondului de locuințe … ”.

La pct.13 potrivit proiectului Regulamentului – „Comisiile examinează și prezintă la
consiliile locale propunerile privind: luarea la evidență a cetățenilor, care au nevoie de
locuințe sociale; acordarea locuințelor sociale persoanelor înscrise în lista ordinii de
succesiune …”.

La pct.40 potrivit proiectului Regulamentului – „Locuințele sociale se acordă
persoanelor de către consiliul unității administrativ teritoriale sau primarul acesteia în
baza deciziei comisiei consultative pentru domeniul locuințelor”.

Menţionăm că caracterul de recomandare al normei de la pct.11 din Regulament va
determina imposibilitatea realizării procedurilor statuate la pct.13 şi pct.40, iar în rezultat, se
va crea un conflict între normele de drept statuate în prezentul Regulament. Astfel, pct.11
prevede crearea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor la propria discreţie a
autorităţilor publice locale, norma comportînd un caracter de recomandare. Concomitent,
prevederile de la pct.40 acordă competenţe Comisiei sub aspect de procedură, şi anume
eliberarea unor decizii, care vor sta la baza acordării locuinţelor sociale, iar pct.13 din
prezentul Regulament stabileşte competenţele de bază ale Comisiei, care, la fel, se prezintă
ca fiind măsuri obligatorii în procesul de acordare a locuinţelor date. Astfel, odată ce
autorităţile publice locale nu vor crea structura în cauză (întrucît acestea nu sunt obligate să
le instituie potrivit pct.13), procedurile prevăzute la pct.13 şi pct.40 riscă să nu fie realizate
sau acestea se vor înfăptui contrar cerinţelor legale prevăzute de Regulamentul-cadru. Prin
urmare, prezenţa unor norme contradictorii în cadrul unui act normativ de procedură
reprezintă un risc de corupţie, ce poate determina aplicarea procedurii propuse în mod
preferenţial sau abuziv. 

Recomandarea: Recomandăm autorului corelarea acestor trei norme, astfel încît să fie
asigurată aplicarea uniformă a procedurii de acordare a locuinţelor sociale.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.93 potrivit proiectului Regulamentului – „Autoritățile/unitățile care
administrează locuințele sociale, țin evidența contabilă a acestora în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.94 din 19 iulie 2010”.

Potrivit normei, evidenţa contabilă va fi efectuată conform prevederilor din Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.94 din 19 iulie 2010. În acest sens, atenţionăm că în prezent, actul
la care se face trimitere în proiect a fost abrogat, odată cu aprobarea noului Ordin al
Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi
contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi
raportarea financiară în sistemul bugetar. Prin urmare, în textul normei propuse, sugerăm
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indicarea actului normativ în vigoare, pentru a evita o aplicare defectuoasă a prevederilor şi
pentru a asigura o evidenţă contabilă echitabilă bazată pe principiul legalităţii.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.94 din 19 iulie 2010” cu sintagma „Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.216 din 28.12.2015”.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.11 potrivit proiectului Regulamentului – „În scopul acesta se recomandă să fie
instituie pe lîngă consiliile, raionale, locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și
satelor comisii consultative pentru domeniul locuințelor (în continuare - comisii), din
care fac parte consilieri locali (pînă la 3), pot face parte, după caz, un reprezentant al
structurii de administrare a fondului de locuințe … ”.

La pct.13 potrivit proiectului Regulamentului – „Comisiile examinează și prezintă la
consiliile locale propunerile privind: luarea la evidență a cetățenilor, care au nevoie de
locuințe sociale; acordarea locuințelor sociale persoanelor înscrise în lista ordinii de
succesiune …”.

La pct.40 potrivit proiectului Regulamentului – „Locuințele sociale se acordă
persoanelor de către consiliul unității administrativ teritoriale sau primarul acesteia în
baza deciziei comisiei consultative pentru domeniul locuințelor”.

Deşi, în contextul descentralizării, autorul lasă la propria latitudine a autorităţilor publice
locale crearea Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor, totuşi, reieşind din
competenţele acordate la pct.13, pct.14 şi pct.40 din proiect, distingem că acest caracter de
recomandare riscă să afecteze considerabil procesul de acordare a locuinţelor sociale.
Astfel, din moment ce autorităţile publice locale nu vor crea Comisia enunţată, procedura
atribuită acestei structuri va fi acordată altor subiecţi aferenţi, şi în rezultat, poate fi modificat
procesul de alocare a locuinţelor sociale sau acesta va fi realizat în mod subiectiv de către
autorităţile publice locale.

Recomandarea: Recomandăm autorului corelarea normelor, astfel încît să fie asigurată
aplicarea uniformă a procedurii de acordare a locuinţelor sociale.

La pct.14 potrivit proiectului Regulamentului – „Propunerile comisiilor menționate
asupra chestiunilor privind evidența cetățenilor, care solicită locuința socială, şi
privind acordarea locuințelor se examinează şi se iau în considerație de către consiliul
local în vederea adoptării deciziilor respective, în termen de cel mult 3 luni de la data
luării deciziei de către Comisie. În cazul în care în termen de 3 luni Consiliul nu decide
asupra chestiunii acordării locuinței sociale, decizia respectivă se aprobă de către
primarul unității administrativ teritoriale”.

Potrivit normei autorul impune un termen limită în luarea deciziilor privind acordarea
locuinţelor sociale de către Consiliul administraţiei publice locale (pînă la 3 luni), însă acesta
a evitat să indice un termen limită pentru luarea aceloraşi decizii de către primari, în cazul în
care Consiliu nu îşi onorează obligaţia în termenul stabilit. Astfel, menţionăm că întreaga
procedură de acordare a locuinţelor sociale riscă să fie tergiversată din moment ce primarul
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nu va avea, de asemenea, un termen limită de luare a deciziilor în cauză, iar aceasta va
afecta direct interesele legale ale solicitanţilor.
În context, optăm pentru o micşorare a termenului de luare a deciziei de către Consiliul
administraţiei publice locale, întrucît, 3 luni în opinia noastră este un termen exagerat de lung
pentru a lua o decizie, în raport cu necesităţile sociale ale solicitanţilor care au depus cerere.
Însă, stabilirea unui termen limită va responsabiliza autorităţile publice locale în luarea unor
decizii de interes social la nivelul teritoriului administrat.

Recomandarea: Recomandăm autorului expunerea normei în următoarea redacţie:
„Propunerile comisiilor menționate asupra chestiunilor privind evidența persoanelor,
care solicită locuința socială, şi acordarea locuințelor se examinează de către consiliul
local, cu adoptarea unei decizii în acest sens, în termen de cel mult 2 luni de la data
luării la evidenţă. Dacă în termenul stabilit Consiliul nu decide asupra chestiunii de
acordare a locuinței sociale, decizia respectivă se aprobă de către primarul unității
administrativ teritorial, în termen de cel mult o lună.”.

La pct.26 potrivit proiectului Regulamentului – „Persoanele care necesită locuinţe
sociale sînt scoase de la evidenţă conform deciziei organului care le-a luat la evidenţă
în cazurile:…”.

Considerăm oportun de a stabili expres autoritatea responsabilă de scoaterea de la evidenţă
a solicitanţilor. O asemenea abordare va crea confuzii la aplicare, întrucît decizia de a acorda
locuinţe sociale de către primar reprezintă o excepţie de la regulă, respectiv, acesta nu
trebuie să servească motiv de a nu stabili o procedură concisă în ce priveşte scoaterea de la
evidenţă. Mai mult ca atît, art.12 alin.(2) şi (3) din Legea nr.75/2015 prevede expres „(2)
Scoaterea persoanelor care necesită locuinţă socială de la evidenţă se efectuează prin
decizia consiliului local. (3) Decizia consiliului local trebuie să conţină temeiurile de scoatere
de la evidenţă a persoanei care necesită locuinţă socială. Adoptarea deciziei de scoatere de
la evidenţă se realizează în prezenţa la şedinţa consiliului local a persoanei interesate,
invitată în formă scrisă cu 15 zile înainte de data de convocare a şedinţei”. În acest context,
stabilim că o asemenea abordare generală va contribui la aplicarea cadrului legal în mod
preferenţial sau diferită de la caz la caz în dependenţă de interesele urmărite. Totodată,
prevederea de la art.12 din legea sus-citată se regăseşte ulterior la pct.50 şi 51 din prezentul
Regulament. Prin urmare, norma dată va crea şi un conflict de drept între prevederile
propuse în proiect.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a conforma prevederea dată la cerinţele
legale statuate în Legea nr.75/2015, respectiv, de a stipula expres că „Persoanele care
necesită locuinţe sociale sînt scoase de la evidenţă conform deciziei consiliului local
în cazurile:…”.

La pct.35 potrivit proiectului Regulamentului – „Ordinea de succesiune se stabileşte
pentru cetăţenii, luaţi la evidenţă la locul de domiciliu …”.

La pct.38 potrivit proiectului Regulamentului – „Din spaţiul locativ dat în exploatare şi
eliberat cel puţin 30 procente se rezervă pentru asigurarea cu locuinţe a cetăţenilor,
care au dreptul la primirea prioritară a locuințelor sociale”.

La pct.44 potrivit proiectului Regulamentului – „Nu se permite instalarea cetăţenilor în
încăperile de locuit eliberate din casele avariate…”.
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În toate aceste norme autorul utilizează termenul de „cetăţeni”, în ceea ce priveşte
identificarea solicitanţilor de locuinţe sociale. Conform Legii nr.75/2015 „Locuinţa socială se
atribuie în locaţiune persoanei sau familiei care pretinde la o asemenea locuinţă în localitatea
în care are reşedinţă sau domiciliu”. Astfel, constatăm că legea nu privilegiază o categorie
anumită de persoane (cetăţenii Republicii Moldova) în ce priveşte acordarea locuinţelor
sociale, ci instituie condiţii egale tuturor solicitanţilor. Prevederile date se prezintă a fi
discreţionare şi discriminatorii în raport cu solicitanţii de locuinţe sociale care nu deţin
cetăţenia Republicii Moldova.

Recomandarea: Recomandăm în tot textul proiectului de a substitui termenul de
„cetăţeni” cu termenul de „persoane”.

La pct.45 potrivit proiectului Regulamentului – „La stabilirea mărimii locuinței, ce se
acordă, se va ţine cont de faptul, dacă în familie este o femeie gravidă în cazul cînd
vîrsta sarcinii exclude întreruperea ei și/sau în familia solicitantului este o persoană cu
dezabilități”.

Reglementarea în cauză comportă un caracter coruptibil, manifestat prin acordarea
posibilităţii autorităţilor competente „de a nu ţine cont” şi de a ocoli prevederile normei la
stabilirea mărimii locuinţei acordate. Prin urmare, sintagma „se va ţine cont de faptul”
comportă mai mult un caracter relativ sau de recomandare pentru executor, decît o obligaţie
a acestuia, în vederea asigurării unui nivel înalt de susţinere socială. Expunerea dată, va
acorda discreţii excesive autorităţii competente din domeniu, aceasta fiind în drept să aplice
prevederea de la pct.45 la propria latitudine, indiferent de solicitare sau circumstanţele de
fapt în care se află solicitantul.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea obligativităţii autorităţilor publice
locale de a lua în calcul situaţiile descrise la normă, drept exemplu propunem
sintagma „în mod obligatoriu, se va lua în calcul spaţiul necesar pentru …”.

La pct.49 potrivit proiectului Regulamentului – „Locatarii cu care a fost semnat
contractul de locațiune trebuie să se instaleze în locuințele contractate într-un termen
de pînă la 30 de zile”.

Autorul proiectului nu acordă o reglementare detaliată asupra termenului de 30 de zile în
care locatarii sunt obligaţi să se instaleze în locuinţa socială atribuită. Astfel, din norma
propusă nu putem distinge cu claritate ce va urma, în cazul în care locatarul nu se va muta în
noua locuinţă, în termenul stabilit. În lipsa unei finalităţi în reglementare, există riscul rezilierii
contractului de locaţiune exact după expirarea a 30 de zile, indiferent de circumstanţele de
fapt ale locatarului, la fel, încălcarea termenului va servi drept temei de anulare a deciziei de
acordare a locuinţelor sociale. Prin urmare, pentru a se evita interpretările subiective a
normei propuse, considerăm necesar de a stabili expres o procedură asupra riscurilor ce vor
surveni, dacă se încalcă termenul indicat în normă. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa proiectul cu un punct nou, care
să prevadă acordarea unui termen suplimentar de 15 zile, în cazul în care locatarul nu
se încadrează în cele de 30 de zile, cu condiţia informării prealabile de către locatar
referitor la acordarea unui termen suplimentar. Totodată, propunem de a completa
proiectul cu norme care să reglementeze detaliat consecinţele nerespectării
termenului legal stabilit.  

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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La pct.23 potrivit proiectului Regulamentului – „Cererile persoanelor, solicitante de
locuințe sociale se depun la consiliul raional, primăria localității în care solicitanții au
domiciliu sau reședință. În cerere se indică numele de familie și prenumele, adresa de
domiciliu sau reședință …”.

La pct.29 potrivit proiectului Regulamentului – „De dreptul prioritar de a primi locuinţă
socială în condiţiile … dispun: … e) tinerii cărora li s-a stabilit statutul de copil rămas
fără ocrotire părintească pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la dobîndirea/atribuirea
capacității de exercițiu depline”.

Menţionăm că pct.23 potrivit Regulamentului-cadru prevede modul de depune a cererilor de
solicitare a locuinţelor sociale, precum şi enumeră actele necesare ce vor fi anexate la cerere
(total – 13, copii de pe acte şi certificate confirmative). Totodată, în temeiul Legii nr.75/2015,
proiectul prenotat acordă un statut privilegiat în acordarea locuinţelor sociale unor categorii
de persoane, printre care sunt menţionaţi copii rămaşi fără grijă părintească care au împlinit
vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de locuinţă din partea statului. În contextul dat,
atenţionăm că în proiect nu este prevăzută o procedură separată, simplificată de depunere a
cererilor de către această categorie vulnerabilă. Mai mult ca atît, nici pct.23 în partea ce
reglementează actele speciale pentru categoriile prioritare, precum: familiile tinere, familiile
cu tripleţi etc., nu prevede careva certificate speciale ce vor fi solicitate de la tinerii sus-citaţi.
Astfel, constatăm că la nivel procedural normele propuse nu acordă de facto, careva privilegii
pentru copiii rămaşi fără grijă părintească care au împlinit vîrsta de majorat şi nu au
beneficiat de locuinţă din partea statului, ei fiind determinaţi să solicite certificate confirmative
de la diverse autorităţi, ca şi restul solicitanţilor (potrivit pct.23 circa 7 certificate confirmative
de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, primăria localităţii de unde se află
orfelinatul, oficiul teritorial CRIS „Registru” etc.) fapt ce, din start, îi va descuraja să pretindă
sau să solicite o locuinţă socială.
În concluzie, constatăm că normele propuse impun cerinţe excesive vis-a-vis de copiii rămaşi
fără grijă părintească care au împlinit vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de locuinţă din
partea statului. Iar, stabilirea unor cerinţe greu de realizat pentru anumite categorii de
subiecţi, reprezintă un risc de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili prin norme o procedură
simplificată de acordare a locuinţelor sociale pentru copiii rămaşi fără grijă
părintească care au împlinit vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de locuinţă din partea
statului, cu implicarea, inclusiv, a autorităţilor publice locale din domeniul protecţiei
sociale, care pot contribui considerabil la simplificarea acestei proceduri.

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.

9. Alte obiecţii

La pct.27 potrivit proiectului Regulamentului – „Persoanele, care s-au făcut vinovate
de încălcarea modului stabilit pentru luarea la evidentă a cetățenilor … poartă
răspundere administrativă în conformitate cu legislația”.

Considerăm inoportun utilizarea termenului de “răspundere administrativă“ la pct.27, întrucît
legislaţia naţională operează cu termenul de „răspundere contravenţională” potrivit Codului
contravenţional nr.218-XVI din 24.10.2008.

Recomandarea: Recomandăm substituirea sintagmei „răspundere administrativă” cu
sintagma „răspundere contravenţională”.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Decembrie 2016

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