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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre de Guvern cu privire la reorganizarea unor
întreprinderi de stat şi a Inspectoratului de Stat pentru

Supravegherea Tehnică "Intehagro"
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este eficientizarea modului de utilizare a patrimoniului aflat în gestiunea economică a
unor întreprinderi/instituţii, ale căror fondator este Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi optimizarea cheltuielilor de administrare a acestora.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al 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

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele subiecţilor vizaţi de reorganizare potrivit
prevederilor pct.1 al proiectului, în special persoanei juridice care va fi creată în rezultatul
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fuziunii în formula propusă - Întreprinderea de Stat „Registrul Agricol”, care va cumula şi va
exercita competenţe de supraveghere şi control specifice autorităţilor administrative, deţinînd
totodată statutul de entitate a sectorului privat al statului (întreprindere de stat). Circumstanţa
în cauză, riscă să determine inechitate şi riscuri de corupţie aferente procesului de exercitare
a prerogativelor de supraveghere şi control de către subiectul în cauză.

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 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

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

Pct.1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind:
a) reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul informaţional Agricol”, Întreprinderii de
Stat „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor” şi Inspectoratului de Stat pentru
Supravegherea Tehnică „Intehagro”, prin fuziune (contopire) în Întreprinderea de Stat
„Registrul Agricol”, nou creată, care va fi succesoare de drepturi şi obligaţiuni ale
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înreprinderilor şi inspectoratului nominalizate;”.

Conceptul propus de reorganizare a entităţilor vizate supra urmează a fi revizuit prin prisma
cadrului normativ pertinent ce reglementează sistemul de administraţie publică.
Sub acest aspect, accentuăm faptul că subiecţii vizaţi supra fac parte din 2 categorii distincte
de autorităţi, cu statut distinct, atribuţii, drepturi şi obligaţii distincte, iar fuzionarea acestora în
formula propusă va determina riscul cumulării unor prerogative specifice autorităţilor
administrative, de către un subiect al domeniului privat al statului (Întreprindere de stat).
În acest context sunt relevante prevederile art.14 alin.(1)-(5) al Legii nr.98 din 04 mai 2012
privind administraţia publică centrală de specialitate şi prevederile art.179 Cod Civil al RM
nr.1107-XV din 06 iunie 2002 şi Legii nr.146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea
de stat.
Astfel, potrivit cadrului normativ prenotat, pentru asigurarea implementării politicii statului în
anumite subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui
minister, în subordinea acestuia pot fi create autorităţi administrative cu forma de organizare
juridică de agenţii, servicii de stat şi de inspectorate de stat. Autorităţile administrative din
subordinea ministerelor sînt persoane juridice de drept public. Inspectoratul de stat este o
structură organizaţională separată în sistemul administrativ al unui minister, care se
constituie exclusiv pentru exercitarea funcţiilor de supraveghere şi control de stat în
subdomenii sau în sfere din domeniile de activitate a ministerului.
Per contrario, întreprinderea de stat este agent economic independent cu drepturi de
persoană juridică, care, pe baza proprietăţii de stat transmise ei în gestiune, desfăşoară
activitate de întreprinzător.
În contextul celor sus-menţionate, accentuăm faptul că în conformitate cu prevederile anexei
la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 02 decembrie 2009 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, Inspectoratului de
Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” este o autoritate administrativă din
subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare care exercită atribuţii de
supraveghere a unui anumit sector.
Totodată, în virtutea prevederilor Regulamentului de activitate a Inspectoratului de Stat
pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 28
iunie 1999, Inspectoratul exercită următoarele funcţii:
-supravegherea stării tehnice a tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de
construcţie a drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora în procesul utilizării lor,
indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală a proprietarilor lor, conform
normativelor ce asigură securitatea vieţii, sănătăţii şi bunurilor oamenilor şi protecţia
mediului;
-supravegherea, în complexul agroindustrial, asupra modului de exploatare a parcului de
maşini şi tractoare şi a utilajului industriei alimentare în ce priveşte asigurarea securităţii,
sănătăţii şi bunurilor oamenilor şi protecţia mediului, precum şi respectarea regulilor,
standardelor şi altor acte normative în vigoare;
-înmatricularea tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a
drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora şi eliberarea numerelor de înmatriculare,
prezentînd informaţia corespunzătoare Ministerului Afacerilor Interne pentru evidenţa
computerizată a tehnicii;
-înmatricularea inventarului agricol complicat ataşat la tractoare, marcarea lui şi eliberarea
certificatelor de înmatriculare;
-examinarea cunoştinţelor şi eliberarea certificatelor de tractorist-mecanic;
-eliberarea către instituţiile de învăţămînt a certificatelor prin care se atestă corespunderea
condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire cu standardele de stat.
-atestarea şi eliberarea către întreprinderile specializate de reparaţie a tehnicii agricole a
certificatelor ce confirmă corespunderea lor cu cerinţele tehnice în domeniu;
-evaluarea stării tehnice, determinarea resurselor remanente şi valorii maşinilor şi utilajelor,
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la solicitarea proprietarilor, organelor statale şi altor instituţii;
-participarea la activitatea comisiilor pentru examinarea pretenţiilor proprietarilor de maşini şi
utilaje supuse supravegherii în legătură cu calitatea nesatisfăcătoare a tehnicii vîndute sau
reparate;
-prestarea către persoanele fizice şi agenţii economici a altor servicii ce ţin de exploatarea
sau reparaţia tehnicii, precum şi de instruirea cadrelor de mecanizatori.
-elaborează modul de admitere la conducerea maşinilor autopropulsate şi de acordare a
certificatelor de tractorist-mecanic, de revizie tehnică, testare şi înmatriculare a tractoarelor,
maşinilor autopropulsate, altor maşini şi remorci ale lor, precum şi instrucţiunile de aplicare a
prevederilor Codului cu privire la contravenţiile administrative de către structurile "Intehagro".
Prin urmare, aprobarea proiectului în redacţia propusă va determina cumularea şi exercitarea
competenţelor de supraveghere şi control specifice autorităţilor administrative de către o
entitate a sectorului privat al statului (întreprindere de stat), de rînd cu exercitarea activităţilor
economice în vederea obţinerii profitului.
În acest context, evidenţiem faptul că întreprinderea de stat constituie o entitate creată în
virtutea exercitării unor activităţi economice, iar cumularea de competenţelor de
supraveghere şi control specifice autorităţilor administrative va determina vulnerabilizarea
activităţii entităţii. Totodată, aspectul dat va constitui premise pentru exercitarea unor atribuţii
excesive de către aceasta în detrimentul interesului public şi riscuri de corupţie aferente
procesului de exercitare a prerogativelor de supraveghere şi control. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea formulei propuse de reorganizare a
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" cu excluderea
riscului de cumulare a competenţelor acesteia de către un subiect irelevant
(întreprindere de stat), or aprobarea proiectului păstrînd redacţia actuală a pct.1 este
inadmisibilă.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind:
a) reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul informaţional Agricol”, Întreprinderii de
Stat „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor” şi Inspectoratului de Stat pentru
supraveghere Tehnică „Intehagro”, prin fuziune (contopire) în Întreprinderea de Stat
„Registrul Agricol”, nou creată, care va fi succesoare de drepturi şi obligaţiuni ale
înreprinderilor şi inspectoratului nominalizate;”.

În contextul riscurilor delimitate supra ce vizează cumularea şi exercitarea competenţelor de
supraveghere şi control specifice autorităţilor administrative de către o Întreprinderea de Stat
„Registrul Agricol”, accentuăm faptul că aprobarea iniţiativei de reorganizare în formula
propusă la pct.1 va determina o inechitate, or entitatea creată va dispune de anumite
avantaje în raport cu ceilalţi subiecţi. Astfel, în virtutea exercitării atribuţiilor de supraveghere
şi control, există riscul stabilirii unor condiţii excesive pentru categoriile de subiecţi supuşi
supravegherii şi controlului.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea formulei propuse de reorganizare a
Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" cu excluderea
riscului de cumulare a competenţelor acesteia de către un subiect irelevant
(întreprindere de stat), or aprobarea proiectului păstrînd redacţia actuală a pct.1 este
inadmisibilă.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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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 Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 August 2016

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