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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 (departamental) este Consiliul Concurenţei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este regulament, ceea ce
corespunde art. 10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor
publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este aprobarea unor norme procedurale departamentale în vederea implementării
prevederilor din Legea nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat şi reglementării
mecanismului acordării ajutoarelor de stat în sectorul forestier. Proiectul analizat, a fost
elaborat inclusiv în contextul implementării pct.62 din Planul naţional de armonizare a
legislaţiei pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.16 din 26 februarie 2015 şi
transpunerea, în acest sens a Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în
sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01).

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului.
Astfel, considerăm că sunt întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. Prin urmare, analizînd prin prisma raţionamentelor
prezentate de către autoritate, apreciem drept justificată iniţiativa de aprobare a unui act
departamental integru de reglementare a mecanismului acordării ajutoarelor de stat în
sectorul forestier.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului
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Conform prevederilor art.5 al Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat,
evaluarea compatibilităţii cu mediul concurenţial normal a fiecărei categorii de ajutor de stat
prevăzute la alin.(1) se face în baza actelor normative ale Consiliului Concurenţei, elaborate
cu respectarea prevederilor Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235-XVI din 20 iulie 2006. Astfel, ţinînd cont de faptul că proiectul introduce amendamente
la cadrul normativ de resort ce reglementează activitatea antreprenorială, autorul urmează să
elaboreze şi să prezinte actul de analiză a impactului de reglementare în conformitate cu
prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact
al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi
intereselor întreprinzătorilor şi ale statului. Prin urmare, în conformitate cu prevederile art.13
al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130,
art.627), proiectul în speţă urmează a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare (AIR),
care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii
adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.
AIR urmează să fie prezentat grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru Reglementarea
Activităţii de Întreprinzător.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul urmează a fi revizuit prin prisma standardelor internaţionale anticorupţie conform
recomandărilor statuate la pct. 6 al Capitolului II al prezentului raport de expertiză
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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
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1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.11 subpct.1) al proiectului: „Pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite,
sunt necesare de a fi întrunite următoarele cerințe minime: 1) selectarea speciilor care
urmează să fie plantate, precum și a zonelor și a metodelor care urmează să fie
utilizate trebuie să evite împădurirea inadecvată a habitatelor sensibile, precum și
efectele negative asupra zonelor cu valoare ecologică ridicată, inclusiv asupra
suprafețelor agricole cu înaltă valoare naturală”.

Analizînd conţintul normei precitate prin prisma prevederilor Codului Funciar nr.828-XII din 25
decembrie 1991, cît şi a cadrului normativ subsecvent (Hotărîrea Guvernului nr.1451 din 24
decembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare
a destinaţiei şi schimbul terenurilor), remarcăm discordanţa terminologiei utilizate de către
autor cu terminologia statuată de actele normative prenotate.
În acest sens, accentuăm faptul că cadrul normativ prenotat nu operează cu noţiunea de
„suprafețele agricole cu înaltă valoare naturală”.
Per contrario, atît prevederile art.36, 71 al Codului Funciar, cît şi prevederile Regulamentului
cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, utilizează
termenul de „bonitate” în vederea reglementării calitative a terenurilor agricole, cît şi termenul
„gradul de evaluare a fertilităţii naturale”.
Circumstanţa în speţă creează dificultăţi de aplicare a normelor propuse din proiect şi
integrare ulterioară a acestora în sistemul naţional de codificare.

Recomandarea: Se recomandă autorului ajustarea termenilor utilizaţi la terminologia
reglementată de actele normative primare. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.10 al proiectului: „10. Nu se acordă ajutoare pentru crearea plantațiilor de arbori cu
cicluri scurte de producție, de pomi de Crăciun sau de arbori cu creștere rapidă
întrebuințați pentru plantații energetice. Speciile plantate trebuie să fie adaptate la
condițiile staționare și particularitățile climatice ale zonei respective și respectă
cerințele minime de mediu.
Pct.11 subpct.3) al proiectului: „3) în cazul în care, din cauza condițiilor climatice
dificile, inclusiv a degradării mediului, plantarea de specii lemnoase perene nu permite
instalarea vegetației forestiere, furnizorul îi poate permite beneficiarului să creeze un
alt tip de vegetație lemnoasă”.

Norma stabilită la pct.11 subpct.3) are caracter permisiv, stabilind prerogativa furnizorului de
a autoriza crearea unui alt tip de vegetaţie lemnoasă în anumite circumstanţe („în cazul în
care, din cauza condițiilor climatice dificile, inclusiv a degradării mediului, plantarea de specii
lemnoase perene nu permite instalarea vegetației forestiere”).
Analizînd prevederile date coroborat cu regula generală stabilită la pct.10, remarcăm
contradictorialitatea acestora, fapt ce va constitui un impediment în aplicarea corectă a
normelor, creînd premise pentru eludarea regulii generale stabilite la pct.10.

Recomandarea: În condiţiile date, considerăm oportună revizuirea şi completarea
norme cu o sintagmă ce va reitera excepţiile (interdicţiile) stabilite de pct.10.

Pct.31 al proiectului: „Consiliul Concurenței autorizează scheme de ajutoare cu o
durată limitată dar nu mai mare de 7 ani”. 
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Norma propusă exclude competenţa Consiliului de a autoriza scheme de ajutoare cu o
durată mai mare de 7 ani, fapt ce prezintă precondiţii pentru formularea unor scheme de
ajutor cu o durată mai mare, inclusiv în vederea eludării rigorilor de autorizare a ajutorului de
stat de către Consiliu. Analizînd prevederile sus-citate prin prisma cadrului normativ pertinent
(Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, Legea concurenţei nr.183 din
11.07.2012), remarcăm lipsa unor prevederi ce reglementează acest aspect, fapt care
denotă depăşirea competenţei instituite de actele legislative de nivel superior.
Totodată, accentuăm faptul că, reieşind din normele de tehnică legislativă statuate de Legea
nr. 317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale proiectul de act normativ subsecvent, nu poate depăşi
limitele competenţei instituite de alt act de nivel superior (lege).

Recomandarea: În contextul normelor de tehnică legislativă evidenţiate supra, ţinînd
cont de lipsa unor prevederi ce plafonează durata maximă a schemei de ajutor
autorizată de către Consiliu, se recomandă autorului revizuirea oportunităţii normei
propuse.

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.8 al proiectului: „Ajutoarele pentru împădurirea terenurilor aflate în proprietatea
unor autorități publice acoperă numai costurile de instalare”.

Redacţia propusă este defectuoasă, or utilizarea cuvîntului „unor” în sintagma „unor autorităţi
publice” va crea neclarităţi la etapa de aplicare a normei de către subiecţii destinatari. Astfel
menţionăm faptul că formula propusă admite interpretarea subiectivă a normei şi delimitarea
discreţionară a cercului de subiecţi vizat. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea cuvîntului „unor” din conţinutul
sintagmei „unor autorităţi publice” sau concretizarea autorităţilor vizate de proiect.

Pct.10 al proiectului: „10.Nu se acordă ajutoare pentru crearea plantațiilor de arbori cu
cicluri scurte de producție, de pomi de Crăciun sau de arbori cu creștere rapidă
întrebuințați pentru plantații energetice. Speciile plantate trebuie să fie adaptate la
condițiile staționare și particularitățile climatice ale zonei respective și respectă
cerințele minime de mediu”.

Formula propusă operează cu termeni care necesită o definire suplimentară, prin
concretizarea indicilor calitativi/calitativi specifici „arborilor cu cicluri scurte de producție”
„arborilor cu creștere rapidă” „plantațiilor energetice”.
Astfel, datorită caracterului lacunar al normei şi lipsei informaţiilor în speţă, sunt create
condiţii de interpretare discreţionară prevederilor propuse şi exercitarea unor atribuţii
excesive de către autoritate.
În condiţiile celor sus-menţionate se impune necesitatea concretizării termenului "arborilor cu
cicluri scurte de producție" şi termenului de "creştere a arborilor cu creștere rapidă", cît şi
definirea noţiunii de „plantații energetice”.
Operarea amendamentelor în speţă, va permite delimitarea cazurilor ce exclud acordarea
ajutoarelor şi va exclude interpretarea discreţionară a normei atît de către potenţialii
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beneficiari, cît şi reprezentanţii autorităţii de control.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.10 al proiectului
prin prisma celor sus-menţionate.

Pct.11 subpct.1) al proiectului: „Pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite,
sunt necesare de a fi întrunite următoarele cerințe minime: 1) selectarea speciilor care
urmează să fie plantate, precum și a zonelor și a metodelor care urmează să fie
utilizate trebuie să evite împădurirea inadecvată a habitatelor sensibile, precum și
efectele negative asupra zonelor cu valoare ecologică ridicată, inclusiv asupra
suprafețelor agricole cu înaltă valoare naturală”.

Norma propusă nu concretizează valoarea suprafeţelor agricole, fiind considerată „înaltă”.
Circumstanţa în cauză creează precondiţii pentru interpretarea extensivă discreţionară a
normei la etapa delimitării eligibilităţii beneficiarului. Astfel, datorită caracterului lacunar al
normei şi lipsei informaţiilor în speţă, sunt create condiţii de exercitare a unor atribuţii
excesive de către autoritatea de control.

Recomandarea: Se recomandă autorului concretizarea valorii suprafeţelor agricole
fiind considerată „înaltă” prin prisma rigorilor statuate de cadrul normativ naţional
pertinent.

Pct.11 subpct.4) al proiectului: „4) în cazul operațiunilor de împădurire care duc la
crearea de păduri a căror dimensiune depășește un anumit prag stabilit de autorități,
operațiunea trebuie să constea fie: [..]”.

Norma propusă atribuie autorităţilor administraţiei publice prerogativa discreţionară de
plafonare a dimensiunilor pădurilor în contextul operaţiunilor de împădurire. Circumstanţa în
cauză creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de către autorităţi şi
formarea unei practici neuniforme la acest capitol. În condiţiile date, există riscul determinării
arbitrare şi discreţionare a dimensiunilor în speţă de către autorităţi, or proiectul nu stabileşte
careva criterii relevante în acest sens.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea unor criterii relevante de
delimitare a dimensiunilor pădurilor în contextul operaţiunilor de împădurire.

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

Cu titlul de obiecţie generală 

Potrivit Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare
pentru lupta împotriva corupţiei (Adoptată de către Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997,
la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri) „statele vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi
procesul de luare a deciziilor în administraţia publică să ţină cont de necesitatea stringentă a
combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cât mai mari transparenţe consistente cu
nevoia de a asigura mai multă eficienţă instituţională”.
În aceeaşi ordine de idei, conform prevederilor art. 10 din Convenţia Naţiunilor Unite
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împotriva Corupţiei, fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale dreptului său
intern, măsurile necesare pentru a spori transparenţa administraţiei sale, inclusiv în ceea ce
priveşte organizarea, funcţionarea şi procesele decizionale.
Totodată, analizînd documentele aferente proiectului, prezentate de către autor, remarcăm
consultarea unei singure autorităţi la etapa de avizare, fapt ce denotă insuficienţa consultării
autorităţilor abilitate pe marginea normelor elaborate.
În contextul dat, remarcăm faptul că potrivit Regulamentului privind mecanismul de
armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006, procesul de armonizare a legislaţiei se
desfăşoară cu respectarea exigenţelor de tehnică legislativă statuate de cadrul normativ
naţional pertinent, ce stabileşte aprobarea unor planuri naţionale anuale privind normele
comunitare ce urmează a fi armonizate de legislaţia naţională.
Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară este un proces continuu, ce
urmează a fi desfăşurat treptat, cu asigurarea proporţionalităţii între obiectivele ce urmează a
fi atinse şi acţiunile autorităţilor întreprinse în vederea atingerii acestora. Aceste acţiuni, fiind
cît mai simple şi coerente în raport cu scopurile propuse, nu vor depăşi limita
corespunzătoare şi necesară pentru a asigura tranziţia etapizată şi realizarea obiectivului
scontat.
Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind mecanismul de armonizare a
legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.1345 din 24 noiembrie 2006, iniţiatorii/coiniţiatorii elaborării unui act normativ de
armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, urmează să completeze tabelul de
concordanţă, odată cu elaborarea proiectului respectiv, şi să îl anexeze la expunerea de
motive pentru a-l transmite spre avizare autorităţilor administraţiei publice centrale, în
conformitate cu prevederile stabilite în cadrul mecanismului şi procedurilor stipulate de
legislaţie. În cazul în care există diferenţe între proiectul actului normativ naţional şi legislaţia
comunitară preluată, într-o notă separată vor fi expuse motivele pentru care nu au fost
transpuse integral prevederile comunitare, oricare ar fi genul acestora (economic, financiar,
social etc.), precum şi argumentele respective, bazate pe analiza impactului corespunzător,
studii sau alte documente.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea iniţiativei propuse prin optica
standardelor anticorupţie evocate supra, cu consultarea suplimentară a opiniei
Centrului de armonizare a legislaţiei. Totodată, considerăm oportună avizarea
proiectului de către Ministerul Finanţelor şi Ministerului Economiei (în special sub
aspectul delimitării necesităţii elaborării analizei impactului de reglementare a
proiectului asupra mediului antreprenorial în conformitate cu prevederile Hotărîrii
Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006 cu privire la aprobarea Metodologiei de
analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de
reglementare).

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.
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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 Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Ianuarie 2016

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