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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. Prevederile proiectului exclud gradul de uzură al
instrumentelor şi utilajului din cuprinsul criteriilor de risc, existenţa şi intensitatea cărora pot
indica probabilitatea cauzării de daune vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător.
Totodată, autorul include în cadrul criteriilor de risc numărul categoriilor de calificare a
specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii
deţinute de agentul economic. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului criteriul de risc propus spre excludere (gradul
de uzură al instrumentelor şi utilajului) este dificil de stabilit în practică din cauza lipsei unor
prevederi de referinţă în baza cărora s-ar aprecia gradul de uzură al instrumentelor/utilajelor.
Argumentele invocate de autor în nota de argumentare justifică parţial necesitatea promovării
proiectului, deoarece acesta elimină un criteriu de risc relevant în elaborarea clasamentului
agenţilor economici/întreprinderilor, în funcţie de punctajul obţinut, în corespundere cu nivelul
individual de risc estimat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Contrar prevederilor art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale
altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, proiectul în speţă nu este însoţit de
analiza impactului de reglementare. Totuşi, menţionăm că proiectul va avea un impact pozitiv
asupra activităţii de întreprinzător şi nu va prejudicia interesele agenţilor economici. 

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

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. Astfel, în
baza criteriilor de risc se planifică frecvenţa şi intensitatea necesară a acţiunilor de control,
iar neglijînd gradul de uzură al instrumentelor şi utilajului există riscul eliminării unui criteriu
de risc esenţial pentru efectuarea unui control concludent asupra activităţii de întreprizător în
domeniul vizat în toate plenitudinea sa. 

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 Agenţiei Relaţii
Funciare şi Cadastru, 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
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Pct.1 din proiect de modificare a pct.6 subpct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.367/2014:
„în funcţie de obiect: gradul de uzură al instrumentelor şi utilajului” se substituie cu
sintagma „în funcţie de numărul categoriilor de calificare a specialiştilor în domeniul
geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii deţinute de
agentul economic”. 

Semnalăm că Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
prevede la art.16 că graficul controalelor se întocmeşte de către organul de control şi se
înregistrează de către autoritatea de monitorizare a controalelor inclusiv în baza gradului de
uzură al utilajului. Totodată, Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.694/2013, la fel, prevede în calitate de criteriu de risc gradul de uzură al
utilajului. Astfel, excluderea criteriului de risc – gradul de uzură al instrumentelor şi utilajului
nu este oportună, deoarece în baza nivelului de risc estimat pentru fiecare agent economic
se determină nivelul frecvenţei şi intensităţii necesare acţiunilor de control, precum şi cu cît
mai mare este gradul de uzură, cu atît mai probabil devine riscul că măsurările să fie
executate cu erori. 

Recomandarea: Excluderea din proiect a punctelor care elimină gradul de uzură al
instrumentelor şi utilajului în calitate de criteriu de risc.  

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

Pct.1 din proiect de modificare a pct.6 subpct.2 din Hotărîrea Guvernului nr.367/2014:
„în funcţie de obiect: gradul de uzură al instrumentelor şi utilajului” se substituie cu
sintagma „în funcţie de numărul categoriilor de calificare a specialiştilor în domeniul
geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii deţinute de
agentul economic”. 
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Autorul propune excluderea gradului de uzură al instrumentelor şi utilajului din cuprinsul
criteriilor de risc, existenţa şi intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune
vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător etc., pe motiv că în practică aprecierea
gradului de uzură este greu de stabilit şi generează dispute cu agenţii economicii.
Atenţionăm că dificultatea de apreciere în practică nu justifică necesitatea excluderii
criteriului respectiv din metodologie, din contra indică oportunitatea detalierii procedurii de
evaluare a uzurii şi prevederea unor norme tehnice întru facilitarea evaluării. Prin urmare,
este judicioasă completarea metodologiei cu criterii de evaluare al instrumentelor şi utilajului,
care ar asigura o apreciere obiectivă a acestora de către specialiştii care efectuează
controlul. 

Recomandarea: Excluderea din proiect a punctelor care elimină gradul de uzură al
instrumentelor şi utilajului în calitate de criteriu de risc.  

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 Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Martie 2016

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