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2017
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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. Prin proiect se propune aprobarea bugetului Agenţiei
Naţionale Transport Auto pe anul 2017, reieşind din prevederile art.8 alin.(2) al Codului
transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014, care prevede că “Agenţia
este autoritatea administrativă din subordinea organului central de specialitate, cu statut de
persoană juridică, finanţată din contul veniturilor acumulate din taxele pentru eliberarea
actelor permisive în conformitate cu legislaţia în vigoare”. Totodată, potrivit notei informative,
la baza proiectului stau prevederile Regulamentului Agenţiei Naţionale Transport Auto,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.539 din 23.04.2008 care stipulează expres că “Bugetul
Agenţiei se elaborează de Agenţie, se coordonează cu Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor şi se aprobă de Guvern”.

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
asupra condiţiilor ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului, totuşi, în opinia noastră,
stabilirea unor cheltuieli în bugetul Agenţiei, ce constituie peste 70% din veniturile obţinute
din prestarea serviciilor publice, se prezintă contrar scopului creării unei autorităţi publice ce
activează în interesul statului (eliberarea autorizaţiilor de stat în domeniul transportului marfar
şi de pasageri). Ca urmare a analizei proiectului, constatăm dublarea unor domenii ce implică
cheltuieli financiare, în speţă ne referim la cheltuielile pentru perfecţionarea personalului din
cadrul Agenţiei. Aceste aspecte urmează a fi abordate detaliat în capitolul II “Evaluarea în
fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie.
Astfel, considerăm că proiectul întruneşte parţial exigenţele stabilite de prevederile art.37 al
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Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, pentru exercitarea atribuţiilor, realizarea prevederilor legislaţiei, actelor
normative naţionale şi internaţionale în domeniul transportului rutier la care Republica
Moldova este parte şi buna funcţionare a Agenţiei vor fi utilizate 43,4 mln. lei, cheltuieli care
vor fi compensate din contul veniturilor Agenţiei formate din mijloacele acumulate din plăţile
pentru eliberarea actelor permisive. În acest sens, atenţionăm asupra faptului că în anul 2017
Agenţia planifică obţinerea unui venit de 59,5 mln. lei din prestarea serviciilor publice de
autorizare. Deci, utilizarea a peste 70% din venitul obţinut din prestarea serviciilor publice
pentru administrarea şi dezvoltarea instituţională, va micşora esenţial resursele financiare ce
trebuie transferate în Fondul rutier, conform normelor legislaţiei naţionale, inclusiv cele care
stau la baza constituirii Agenţiei (Codul transporturilor rutiere, Hotărîrea Guvernului
nr.539/2008 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale Transport Auto etc.).
Conform Cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM) 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1011 din 26.08.2016 - instrument de gestionare a finanţelor publice, unul din
obiectivele principale ale politicii în domeniul cheltuielilor publice pe termen mediu constă în
„asigurarea alocării mai eficiente a resurselor”. Prin urmare, deşi autorul a adus argumente
asupra cheltuielilor din fiecare sector instituţional, totuşi, în condiţiile bugetului auster
recomandăm a se revedea unele sectoare (cum ar fi spre exemplu: perfecţionarea
personalului, care practic se dublează) pentru a minimaliza cheltuielile administrative.

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

Proiectul promovează interesele Agenţiei Naţionale Transport Auto prin asigurarea
funcţionalităţii autorităţii. Totodată, reţinem că indicarea unor cheltuieli majore necesare
pentru activitatea Agenţiei, riscă să afecteze interesul public general, prin diminuarea
alocaţiilor ce urmează a fi transferate în Fondul rutier. Potrivit art.2 alin.(1) lit.c) din Legea
fondului rutier nr.720-XIII din 02.02.1996, una din sursele ce formează fondul rutier reprezintă
veniturile obţinute din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto
internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, în limita în care acestea nu formează
bugetul autorităţii publice responsabile de eliberarea lor. Prin urmare, pe măsură ce bugetul
Agenţiei, ca autoritate publică responsabilă de eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi
auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători, va fi unul excesiv or această
autoritate va invoca necesitatea unor resurse financiare exagerate în bugetul său, se vor
micşora, respectiv, veniturile transferate către Fondul rutier pentru anul dat. Potrivit art.1 din
Legea nr.720/1996, resursele Fondului rutier au o destinaţie speciala, fiind utilizate pentru
finanţarea proiectelor naţionale de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a drumurilor publice
naţionale, locale, a străzilor, administrării gospodăriei drumurilor etc. În concluzie, putem
afirma că interesele promovate prin proiectul propus pot afecta interesul public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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În opinia noastră proiectul prenotat este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa formării şi
utilizării bugetului Agenţiei Naţionale Transport Auto. Astfel, normele propuse nu corespund
total standardelor anticorupţie statuate în Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei,
adoptată la New York la 31 octombrie 2003. Potrivit art.9 din Convenţie „Fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru
a promova transparenţa şi responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice. Aceste măsuri
cuprind, în special: a) proceduri de adoptare a bugetului naţional; b) comunicarea în timp util
a cheltuielilor şi a veniturilor; c) un sistem de norme de contabilitate şi audit şi de control de
gradul doi …”. Agenţia, potrivit Hotărîrii de Guvern nr.539/2008 „este o autoritate publică cu
statut de persoană juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor, activează în baza principiilor de autogestiune şi autofinanţare…”, atribuţiile căreia
sunt de interes public general. Prin urmare, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie
aferente proceselor reglementate, recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a
stabili cheltuieli pentru această instituţie strict în limitele necesare pentru a-şi exercita
atribuţiile sale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că proiectul, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,
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 părţilor 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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La pct.2 potrivit proiectului – „Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea
autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de
călători, ce nu vor constitui bugetul anual, se transferă în fondul rutier, pînă la data de
20 decembrie a anului curent”.
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Stabilirea unui buget instituţional ce constituie peste 70% din veniturile obţinute de către
Agenţie, reprezintă un dezavantaj pentru stat, întrucît crearea unei autorităţi care necesită
investiţii costisitoare în administrare direct va influenţa asupra mărimii veniturilor la bugetul
public sau în fondurile naţionale (în speţă - Fondul rutier). Mai exact, prevederile propuse se
prezintă contrar scopului creării acestei autorităţi publice, una din atribuţiile de bază fiind
eliberarea autorizaţiilor în domeniul transportului rutier, şi drept urmare, contribuirea la
formarea Fondului rutier.
În context, menţionăm că veniturile obţinute de către Agenţie din eliberarea autorizaţiilor
multilaterale CEMT, autorizaţiilor pentru transport auto internaţional etc., sunt din conturile
agenţilor economici care activează pe piaţa transportului rutier, iar în schimbul autorizaţiilor
de activitate, aceştia trebuie asiguraţi cu drumuri calitative, care sunt finanţate din Fondul
rutier. Prin urmare, întreprinzătorii din domeniul transportului sunt subiecţii, interesele legale
ale cărora se vor încălca prin propunerile în cauză.
În opinia noastră, activitatea oricărei structuri de stat, inclusiv cele ce activează pe principiile
autogestiunii şi autofinanţării, trebuie să fie una limitativă şi avantajoasă pentru interesul
public.
Riscul acestor prevederi rezidă în:
1) micşorarea resurselor financiare transferate în Fondul rutier (potrivit art.2 din Legea
fondului rutier nr.720/1996 „Sursele de constituire a fondului sînt: … c) taxele pentru
eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de
călători, în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de
eliberarea lor”),
2) insuficienţa resurselor financiare din Fondul rutier nu vor permite finanţarea şi realizarea
unor obiective de interes naţional stabilite de Legea nr.720/1996:
- întreţinerea, reparaţia şi reconstrucţia drumurilor publice naţionale locale, comunale şi a
străzilor;
- proiectarea de drumuri;
- dezvoltarea bazei de producţie a unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a
drumurilor, procurarea tehnicii şi utilajului pentru acestea;
- producerea de materiale de construcţie rutieră;
- administrarea gospodăriei drumurilor etc.

Recomandarea: Întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate, recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a stabili cheltuieli
pentru această instituţie strict în limitele necesare pentru a-şi exercita atribuţiile sale
iar restul mijloacelor financiare să fie vărsate în Fonful rutier pentru dezvoltarea și
repararea drumurilor naționale.

La poziţia 1 compartimentul II „Cheltuieli totale” potrivit anexei proiectului – „cheltuieli
de personal (remunerarea muncii, defalcări în fondurile obligatorii de asigurări sociale
şi medicale, perfecţionarea personalului)”.

La poziţia 2.12 compartimentul II „Cheltuieli totale” potrivit anexei proiectului -
„Cheltuieli privind perfecționarea cadrelor”.

În cadrul proiectului constatăm o dublare de cheltuieli, în speţă facem referire la „Cheltuieli
privind perfecționarea cadrelor” şi la cheltuielile de personal care includ în mod repetat
alocarea resurselor financiare pentru „perfecţionarea personalului”. O asemenea abordare
creează o incertitudine asupra necesităţilor reale ale Agenţiei în ceea ce priveşte
perfecţionarea personalului angajat, care, potrivit notei informative, constituie 120 de
persoane. Astfel, în scopul evitării unei aplicări defectuoase sau abuzive a bugetului Agenţiei
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Naţionale Transport Auto pentru anul 2017, optăm pentru o prevedere clară, într-un singur
compartiment şi separat a resurselor necesare pentru instruirea personalului acestei
autorităţi publice.

Recomandarea: Recomandăm excluderea la poziţia 1 a compartimentului II „Cheltuieli
totale” sintagma „perfecţionarea personalului”.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Decembrie 2016

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