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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 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop introducerea unor noi tipuri de
sancţiuni pentru încălcarea legislaţiei din domeniul termoenergetic (branşarea/conectarea
sau debranşarea/deconectarea cu încălcări de la sistemul centralizat de alimentare cu
energie termică, executarea lucrărilor de construcţie de orice fel şi/sau amplasarea
construcţiilor de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor termice şi a instalaţiilor de
alimentare cu energie termică, limitarea şi/sau îngrădirea accesului la reţelele termice şi a
instalaţiilor de alimentare cu energie termică etc.).
Concomitent, autorul propune sancţionarea cetăţenilor care nu au efectuat la termen plăţile
pentru serviciile de termoficare, timp de 3 luni consecutive.
În conformitate cu amendamentele înaintate, furnizorul de energie termică, prin reprezentanţii
săi autorizaţi, urmează a fi investit cu funcţia de agent constatator pentru încălcările
menţionate.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, lipsa sancţiunilor pentru un set de acţiuni
interzise de Legea nr.92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea
cogenerării, face imposibilă aplicarea corectă a actului legislativ prenotat.
Totodată, autorul propune sancţiuni aplicate persoanelor care nu au achitat timp de 3 luni
consecutive serviciile de termoficare. În opinia noastră, în condiţiile economice precare pe
care le suportă Republica Moldova şi situaţia materială deplorabilă a unui număr mare de
familii, măsurile propuse de autor vor avea efect majorarea poverii financiare asupra
cetăţenilor şi nicidecum nu va constitui un instrument de stimulare pentru achitarea facturilor
la timp. Evidenţiem că legislaţia în vigoare prevede un set de măsuri pentru a permite
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furnizorului de energie termică să încaseze datoriile de la răuplatnici (penalităţi, întreruperea
livrării energiei termice, deconectarea de la reţea, recuperarea debitelor restante pe cale
legală etc). În acelaşi timp, termenul actual de 6 luni este unul suficient pentru a permite
cetăţenilor eşalonarea datoriei acumulate şi achitarea ulterioară a datoriilor. Respectiv,
reducerea acestui termen este nejustificată.
Avînd în vedere efectele sociale, economice şi juridice care ar putea surveni ca urmare a
implementării proiectului, considerăm necesar efectuarea, în conformitate cu alin.(1) al art.13
din Legea 780-XV/2001, a analizei ştiinţifice a consecinţelor politice, sociale, economice,
financiare, juridice, culturale, sanitare şi psihologice ale reglementărilor şi de constatare a
incompatibilităţii reglementărilor în vigoare cu cerinţele sociale existente. În caz contrar,
legea adoptată riscă să fie una declarativă, imposibilă de realizat în practică.

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

Proiectul va avea efect majorarea poverii financiare asupra cetăţenilor Republicii Moldova în
condiţii social-economice actuale în care se află statul. În acest sens, considerăm că
amendamentele ce ţin de sancţionarea răuplatnicilor vor fi în detrimentul interesului public.

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. 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
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept
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Pct.6 – completarea articolului 417 din Codul contravenţional cu un nou alineat, (2/1)
cu următorul cuprins: ”(2/1) Prin derogare de la alin.(1) al prezentului articol, este în
drept să constate contravenţiile de la art.180, alin.(6/1) şi art.180/1 şi să încheie
procese-verbale furnizorul de energie termică prin reprezentanţii săi autorizaţi.”.

Conform art.32 alin.(1), sancţiunea contravenţională este o măsură de constrîngere statală şi
un mijloc de corectare şi reeducare ce se aplică, în numele legii, persoanei care a săvîrşit o
contravenţie.
Respectiv, reprezentantul statului cu atribuţii în reglementarea sectorului termoenergetic
(art.9 din Legea nr.92/2014), şi cu drept de a constata contravenţii în domeniul respectiv
(art.411 din Codul contravenţional) este Agenţia Naţională pentru Reglementare în
Energetică şi Serviciile publice de gospodărie comunală, care la rîndul lor remit procesele-
verbale cu privire la contravenţii spre examinare comisiei administrative.
Acordarea dreptului unui agent economic de a constata contravenţii este în contradicţie cu
cele menţionate mai sus.
În acelaşi timp, implicarea unui agent economic în procesul contravenţional poate avea efect
tergiversarea mecanismelor de soluţionare a cauzelor contravenţionale şi apariţia unor
situaţii discreţionare din partea furnizorului de energie termică în scopul obţinerii unor
beneficii.

Recomandarea: Acordarea dreptului furnizorului de energie termică de a constata
contravenţii nu poate fi susţinută. Recomandăm autorului revizuirea proiectului în
vederea acordării unor asemenea atribuţii reprezentanţilor statului în domeniul
termoenergetic.

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.4 – completarea alin. (1) Art.398 din Codul fiscal cu sintagma „şi aplică sancţiuni în
limitele competenţei stabilite”.

Evidenţiem că în codul contravenţional sunt expres stabilite atribuţiile agentului constatator,
dar şi a organelor de examinare a contravenţiilor.
În acelaşi timp, Hotărîrea Parlamentului nr.55 din 25.03.2010 privind aprobarea
Regulamentului comisiei administrative stabileşte că după examinare, comisia administrativă
adoptă o hotărîre asupra cazului, prin care stabileşte aplicarea sancţiunii contravenientului
sau, după caz, încetarea procesului contravenţional cu constatarea temeiului de încetare a
procesului.
Respectiv, introducerea sintagmei „şi aplică sancţiuni în limitele competenţei stabilite” va
avea drept efect interpretarea normei în sensul excluderii opţiunii „încetarea procesului
contravenţional” ca rezultat al examinării cazului.

Recomandarea: Considerăm inoportună norma propusă întrucît Hotărîrea
Parlamentului nr.55 din 25.03.2010 privind aprobarea Regulamentului comisiei
administrative stabileşte deja drepturile comisiei administrative.

Pct.6 – completarea articolului 417 din Codul contravenţional cu un nou alineat, (2/1)
cu următorul cuprins: ”(2/1) Prin derogare de la alin.(1) al prezentului articol, este în
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drept să constate contravenţiile de la art.180, alin.(6/1) şi art.180/1 şi să încheie
procese-verbale furnizorul de energie termică prin reprezentanţii săi autorizaţi.”.

Analizînd cadrul normativ în vigoare, deducem lipsa unor prevederi cu privire la atribuţiile,
drepturile şi obligaţiile furnizorului de energie termică în soluţionarea cauzelor
contravenţionale menţionate de autor. Lipsa unor asemenea prevederi poate genera discreţii
din partea agentului economic şi aplicarea Legii contravenţionale în mod arbitrar în scopul
obţinerii unor avantaje.

Recomandarea: Acordarea dreptului furnizorului de energie termică de a constata
contravenţii nu poate fi susţinută. Recomandăm autorului revizuirea proiectului în
vederea acordării unor asemenea atribuţii reprezentanţilor statului în domeniul
termoenergetic.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.2 – Completarea Articolului 180 din Codul contravenţional cu un nou aliniat (6/1)
cu următorul cuprins: „(6/1) Prin derogare de la alin. (6) al prezentului articol,
neachitarea în termen a plăţilor pentru serviciile de termoficare, timp de 3 luni
consecutive, se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 până la 300 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.”.

Ramura dreptului contravenţional se bazează în mare parte pe respectarea nevoilor sociale,
realizarea intereselor şi scopurilor întregului sistem social. Respectiv, gradul şi caracterul
pericolului social al faptei săvîrşite prezintă temei pentru includerea unor noi componente de
contravenţii.
Concomitent, art.10 din Codul contravenţional stabileşte expres că o contravenţie se
consideră fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus
decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege.
Aspectele ce ţin de neachitarea la termen a plăţilor pentru serviciile de termoficare,
reprezintă obiect de reglementare a unui contract încheiat între două persoane (consumator
şi furnizor de energie termică) în care sunt consemnate raporturile juridice dintre părţi,
inclusiv, modul şi termenele de achitare a plăţii pentru energia termică furnizată, răspunderea
părţilor pentru încălcarea clauzelor contractuale, modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor
sau a litigiilor privind neexecutarea sau executarea defectuoasă a clauzelor contractuale,
mărimea şi modul de achitare a penalităţilor pentru întîrzierile la plata energiei termice
furnizate etc.
În situaţiile de neachitare a plăţilor, partea păgubită o reprezintă un agent economic care îşi
poate recupera debitele pe cale legală, cu dreptul de a solicita penalităţi.
Neefectuarea plăţilor la termen nu poate fi considerată o faptă antisocială periculoasă, iar
termenul actual de 6 luni este unul mai mult adaptat la nevoile societăţii, acesta fiind suficient
pentru a permite achitarea deşi cu întîrziere a tarifelor de către persoanele cu venituri reduse.
În sensul celor expuse, considerăm nemotivată propunerea autorului, deoarece, actualmente
există un set de măsuri de stimulare a consumatorilor pentru a achita la termen tarifele
pentru termoficare dar şi norme care permit recuperarea datoriilor de către agentul economic
pe cale legală fără a împovăra cetăţenii cu sancţiuni contravenţionale.

Recomandarea: Promovarea normei nu este oportună, deoarece aceasta va stabili o
povară financiară suplimentară asupra cetăţenilor Republicii Moldova.

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

Pct.5 – La articolul 399, alin.(2) din Codul contravenţional din sintagma „agentul
constatator poate constata contravenţii ale căror constatare ...” se exclude cuvântul
„constatare”.

Excluderea cuvîntului „constatare” va avea efecte iminente asupra numărului de contravenţii
depistate şi constatate. Or, scopul normei de la alin.(2) îl constituie asigurarea momentului
operativ al documentării faptei comise de către agenţii constatatori şi remiterea ulterioară
către organele competente.
Amendamentul propus de autor va limita substanţial drepturile şi posibilităţile agenţilor
constatatori în depistarea faptelor ilegale şi prin urmare va duce la eschivarea de la
răspundere a persoanelor vinovate.

Recomandarea: Considerăm inoportună norma propusă întrucît va avea efecte
negative asupra procesului contravenţional.

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 Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Aprilie 2016

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