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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege cu privire la protecţia socială şi economică a cetăţenilor
domiciliaţi în locuinţe pasibile de privatizare

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte extinderea termenului-limită de
transmitere cu titlu gratuit în proprietate privată a locuinţelor pasibile de privatizare ce aparţin
fondului public pînă la 01.01.2020. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, fixarea termenului-limită de 29.11.2016,
stabilit de Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe pentru dispunerea de dreptul de a privatiza
locuinţele a generat nemulţumirea cetăţenilor de rînd şi a specialiştilor din domeniu. Autorul
invocă că partea considerabilă a populaţiei care se află la muncă peste hotare nu va avea
timp suficient pentru a privatiza locuinţa.
Considerăm argumentele prezentate de autor parţial relevante, deoarece un an pentru
finalizarea procesului de privatizare este rezonabil. Totodată, semnalăm că prevederea unui
alt termen într-un alt act legislativ va crea un conflict al normelor şi nu se identifică a fi cea
mai elocventă soluţie.
De asemenea, normele proiectului dublează, în mare parte, prevederile Legii privatizării
fondului de locuinţe nr.1324/1993 la art.3 alin.(2) din proiect şi cele ale Legii nr.75/2015 cu
privire la locuinţe. Prin urmare, se instituie norme paralele, care vor crea confuzii, deoarece
reglementează acelaşi domeniu prin prevederi repetitive dispersate în acte legislative
diferite. 

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

Prevederile proiectului extind termenul de privatizare a locuinţelor pasibile spre privatizare cu
3 ani. Spre deosebire de termenul impus de Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe
(29.11.2016), autorul propune un nou termen-limită (01.01.2020). Există riscul promovării
unor interese de grup pentru a favoriza o anumită categorie de persoane pentru ca aceştia
să reuşească să privatizeze locuinţele pasibile spre privatizare. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Parlamentului
Republicii Moldova, 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.2 din proiectul legii: „locatar-persoană asigurată cu locuinţă din fondul public de
locuinţe pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe”. 

Menţionăm că atît Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe, cît şi Codul civil al Republicii
Moldova definesc noţiunea de „locatar” în sensul părţii la contract care ia în folosinţă un bun
determinat individual în baza unui contract de locaţiune. Autorul, însă, operează cu această
noţiune în conţinutul proiectului cu sensul de persoană asigurată cu locuinţă din fondul
public, ceea ce nu corespunde semnificaţiei utilizate în practică şi nici celei enunţate în
legislaţie. În consecinţă, utilizarea termenului cu o altă conotaţie va provoca confuzii la
implementare. Totodată, autorul specifică că noţiunea este valabilă pînă la intrarea în vigoare
a Legii nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, care deja este în vigoare de la 29.11.2015. 

Recomandarea: Racordarea noţiunii cu prevederile legale deja în vigoare întru evitarea
unor eventuale neclarităţi. 

2. Conflicte ale normelor de drept
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Art.3 alin.(1) lit.b) din proiectul legii: „persoana (o familie) nu a luat parte la
privatizarea altor încăperi locuibile”. 

Prevederea respectivă vine în contradicţie cu art.5 alin.(4) al Legii privatizării fondului de
locuinţe nr.1324/1993, care stipulează că cetăţenii care au participat la privatizarea unei
locuinţe, ulterior pot privatiza o altă locuinţă, achitînd integral costul suprafeţei acesteia la
preţuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării. Astfel, cetăţenii au dreptul să
privatizeze o altă locuinţă cu condiţia achitării costului suprafeţei. Admiterea unui conflict al
normelor va crea dificultăţi la privatizare, iar aplicarea unor norme diferite pentru acelaşi
raport juridic ar fi inechitabil faţă de cetăţeni, ceea ce va spori adresările în instanţa de
judecată pentru revendicarea drepturilor lezate. 

Recomandarea: Excluderea normei analizate din textul proiectului. 

Art.4 alin.(3) lit.c) din proiectul legii: „relaţiile între locatar, în calitate de chiriaş a
locuinţei care a devenit socială, şi unitatea administrativ-teritorială, în calitate de
proprietar al locuinţei sociale, se reglementează prin încheierea contractului de
locaţiune fără termen cu titlu gratuit întru asigurarea drepturilor persoanelor
domiciliate în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale”.

Norma enunţată vine în conflict cu art.33 alin.(4) lit.b) al Legii nr.75/2015 cu privire la
locuinţe, care prevede: „contractul de locaţiune a locuinţei sociale se încheie între
proprietarul locuinţei sau autoritatea abilitată şi locatar în termen de 30 de zile de la emiterea
deciziei corespunzătoare a autorităţii administraţiei publice locale, pe un termen de pînă la 5
ani”. Dacă prin proiect se intenţiona modificarea termenului respectiv modalitatea oportună ar
fi fost promovarea unui act de modificare a Legii nr.75/2015 şi nu promovarea unui alt act
legislativ contrar celui existent. 

Recomandarea: Excluderea normei din proiectul legii. 

Art.4 alin.(4) din proiectul legii: „Din data de 01 ianuarie 2020 locuinţele neprivatizate
trec în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi acestor locuinţe li se va atribui
statutul de locuinţe sociale”. 

Autorul stabileşte un alt termen-limită după care locuinţele neprivatizate vor trece în
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, decît cel prevăzut la art.59 alin.(3) al Legii
nr.75/2015 cu privire la locuinţe (29.11.2016). Prin urmare, normele proiectului vin în
contradicţie cu normele deja existente, formînd un conflict al normelor de drept. Admiterea
unui astfel de conflict va crea confuzii la aplicare, deoarece persoanele care nu au dispus de
dreptul său la privatizarea locuinţelor pasibile spre privatizare vor imputa termenul de 01
ianuarie 2020, în timp ce unităţile administrativ-teritoriale vor fi în drept să invoce prevederile
Legii cu privire la locuinţe pentru acordarea locuinţelor un statut social şi înregistrarea
dreptului de proprietate asupra lor. Argumentele aduse de autor referitoare la tensionarea
proceselor judiciare ulterioare nu sunt suficiente, deoarece iniţiativa legislativă va agrava
situaţia, creînd norme contradictorii în ambele acte legislative. 

Recomandarea: Excluderea normei din textul proiectului. 

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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.3 alin.(3) din proiectul legii: „Cetăţenii care doresc să primească cu titlu gratuit
locuinţa în proprietate privată depun cereri scrise la organele abilitate, care sunt
obligate în termen de două luni de la data înregistrării cererii, să stabilească, prin
intermediul comisiilor de privatizare a fondului de locuinţe, costul locuinţei şi să
adopte hotărîrea respectivă”. 

Prin utilizarea unor sintagme vagi şi uşor interpretabile („cereri scrise”, „organe abilitate”,
„hotărîrea respectivă”), autorul stabileşte discreţii excesive. Nu este clar stabilit nici numărul
cererilor spre depunere, nici natura acestora. Totodată, nu sunt menţionate care sunt
organele abilitate obligate să emită „hotărîrea respectivă”. Neclarităţi de genul dat deschid
posibilitatea interpretării normei multiplu în defavoarea beneficiarilor, precum şi neglijarea
obligaţiilor (nefiind stabilite organele abilitate, acestea se vor eschiva de la exercitarea
atribuţiilor). 

Recomandarea: Stabilirea expresă a cererilor necesare pentru primirea cu titlu gratuit
a locuinţelor în proprietate privată, expunerea clară a organelor abilitate de
înregistrare a cererii şi de adoptare a hotărîrii de admitere a cererii şi de acordare a
locuinţei sau de respingere/refuz de acordare a acesteia, după caz. 

Art.4 alin.(3) lit.c) din proiectul legii: „relaţiile între locatar, în calitate de chiriaş a
locuinţei care a devenit socială, şi unitatea administrativ-teritorială, în calitate de
proprietar al locuinţei sociale, se reglementează prin încheierea contractului de
locaţiune fără termen cu titlu gratuit întru asigurarea drepturilor persoanelor
domiciliate în locuinţele trecute în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale”.

Norma nominalizată încurajează tergiversarea procesului de privatizare, deoarece locatarii
vor prefera să încheie un contract de locaţiune şi să continue să locuiască în imobilele
devenite sociale. Totodată, unităţile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea în virtutea
normei date, să decidă la propria discreţie asupra persoanelor cu care vor încheia un
asemenea contract avantajos (fără termen şi cu titlu gratuit). În această eventualitate, există
riscul coruperii funcţionarilor responsabili pentru favorizarea persoanelor în încheierea unui
contract de locaţiune fără termen. Această manevră va asigura continuitatea domicilierii în
locuinţe a persoanelor fără a definitiva procesul de privatizare. 

Recomandarea: Excluderea normei din proiect. 

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
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Art.3 alin.(6) din proiectul legii: „Dacă în decursul examinării documentelor prezentate
pentru privatizare a decedat chiriaşul, contractul de transmitere-primire a locuinţei se
încheie cu un alt membru adult al familiei care trăieşte în această locuinţă cu
consimţămîntul în scris al celorlalţi membri adulţi”. 

Autorul a prevăzut doar ipoteza în care membrii familiei au ajuns la un consens asupra
persoanei care va încheia contractul. Practica însă ne dovedeşte că de multe ori membrii
familiei pot ajunge la conflicte aprige din cauza bunurilor imobile, dn această cauză este
plauzibilă posibilitatea în care membrii familiei nu ajung la un consens. Această situaţie
nefiind reglementată corespunzător de autor va duce la numeroase cauze în instanţă pentru
soluţionarea litigiului cu privire la persoana care va definitiva procesul de privatizare.
Totodată, atenţionăm că legislaţia nu operează cu noţiunea de „adult”. 

Recomandarea: Reglementarea situaţiilor în plenitudinea acestora (inclusiv a cazurilor
în care membrii familiei nu decid în unanimitate persoana care va semna contractul) şi
substituirea cuvîntului „adult” cu sintagma „persoană majoră”. 

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

14 Decembrie 2015

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