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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se propune excluderea Î.S. „Pensiunea din
Holercani” din lista bunurilor nepasibile de privatizare. În acest sens, Guvernul se investeşte
cu obligaţia de a evalua imobilul în scopul vînzării ulterioare a pensiunilor din cadrul
întreprinderii.

d. Suficienţa argumentării. Î.S. „Pensiunea din Holercani” este amplasată pe malul lacului
de acumulare a bazinului acvatic Nistru. Pe teritoriul acesteia sunt amplasate aproximativ 37
de construcţii, iar anual pentru dezvoltarea întreprinderii sunt efectuate investiţii de stat
majore.
Potrivit autorului, nu există argumente convingătoare pentru menţinerea acestui patrimoniu în
proprietatea statului. Deopotrivă, economic se înregistreaza pierderi financiare din activitatea
întreprinderii. Respectiv, se propune privatizarea bunurilor, ca o soluţie pentru evitarea
cheltuielilor inutile.
În opinia noastră, „Pensiunea din Holercani” datorită amplasării favorabile şi infrastructurii
existente are un potenţial enorm de a dezvolta activităţi care să aducă venituri mult mai mari.
Respectiv, considerăm ca autorul a făcut referinţă doar la cheltuieli financiare excesive din
partea statului, fără a analiza problema apariţiei acestora (care este motivul real al
cheltuielilor şi ce se poate întreprinde pentru a le evita?). Mai mult, se propune doar o
singură soluţie fără a efectua o analiză amplă care să demonstreze că privatizarea este cea
mai avantajoasă soluţie şi este singura care nu va prejudicia statul.
Nota informativă urmează să conţină argumente justificative bazate pe o analiză a eficienţei
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activităţii întreprinderii, a importanţei acesteia pentru stat şi a opţiunilor identificate pentru
soluţionarea problemelor şi care să nu prejudicieze interesul statului (ex. parteneriat public-
privat, soluţionarea problemelor de management defectuos etc.).
Astfel, considerăm că autorul aplică cea mai simplă metodă de soluţionare a problemelor Î.S.
„Pensiunea din Holercani” fără a depune efort pentru a analiza oportunitatea elaborării unui
plan care va permite susţinerea întreprinderii de stat. Respectiv, considerăm judicios
efectuarea unui studiu de fezabilitate privind oportunitatea privatizării întreprinderii ca o
metodă mai eficientă în raport cu alte opţiuni.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În lipsa unei argumentări şi fundamentări economice a opţiunii selectate (privatizarea) fără a
analiza şi alte oportunităţi de soluţionare a problemelor şi de susţinere a Î.S. „Pensiunea din
Holercani” considerăm că proiectul poate prejudicia bugetul de stat.

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

Pe lîngă faptul că interesul statului poate fi prejudiciat prin înstrăinarea nejustificată a
patrimoniului public, există riscul ca expunerea în proiect a soluţiei identificate de legiuitor într-
o formă atît de simplistă să favorizeze interesele unor anumite persoane care vor intenţiona
să achiziţioneze bunuri cu o infrastructură dezvoltată la preţuri cu mult mai mici decît costul
real al întreprinderii.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Conform art.9 „Achiziţiile publice şi gestiunea finanţelor publice” din Convenţia Naţiunilor
Unite împotriva corupţiei adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea
nr.158-XVI din 06.07.2007 fiecare stat ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului
său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi responsabilitatea în
gestiunea finanţelor publice. în special prin sisteme eficiente de gestiune a riscurilor şi de
control intern.
În sensul celor expuse, precum şi în lipsa unei analize care să demonstreze necesitatea
vînzării bunurilor Î.S. „Pensiunea din Holercani”, considerăm că proiectul contravine celor
enunţate supra.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Parlamentului la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile
Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul, în redacţia propusă, limitează din posibilităţile Guvernului de a întreprinde si alte
măsuri, altele decît vînzarea, care ar soluţiona problemele Î.S. „Pensiunea din Holercani”.
Există riscul ca prin promovarea proiectului să fie favorizate anumite persoane cointeresate
să procure patrimoniul public cu o infrastructură dezvoltată (datorită volumului mare de
investiţii de stat) la preţuri mult mai mici decît preţul real al imobilelor.

Recomandarea: Luînd în considerare riscurile majore de înstrăinare abuzivă şi
nejustificată a patrimoniului public, promovarea proiectului în lipsa unui studiu de
fezabilitate cu privire la oportunitatea vînzării bunurilor întreprinderii nu este oportună.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Avînd în vederea că proiectul vizează privatizarea patrimoniului public, autorul urma să
analizeze minuţios toate aspectele (economice, sociale, de mediu etc.) care pot afecta
interesul public şi să le prezinte detaliat în nota informativă. În lipsa unei argumentări
concludente proiectul riscă să devieze de la scopul real şi să promoveze interese ale unor
persoane terţe.

Recomandarea: Luînd în considerare riscurile majore de înstrăinare abuzivă şi
nejustificată a patrimoniului public, promovarea proiectului în lipsa unui studiu de
fezabilitate cu privire la oportunitatea vînzării bunurilor întreprinderii nu este oportună.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.
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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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Iunie 2016

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