
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII
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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile (din gestiunea Ministerului Educaţiei în proprietatea
publică a r-ul Cahul, clădirea nr.3 al şcolii Profesionale nr.2)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Educaţiei.

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. Scopul proiectului constă în transmiterea, din
proprietatea publică a statului, din gestiunea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a
raionului Cahul, clădirea căminului nr.3 al Şcolii Profesionale nr.2 din or. Cahul, cu suprafaţa
de 476,7 m², amplasată în or. Cahul, str. Ştefan cel Mare, nr.105, şi terenul aferent acesteia,
cu suprafaţa de 0,1825 ha, servitutea de trecere cu suprafaţa 0,0133 ha pentru asigurarea
amplasării Secţiei de boli infecţioase a IMSP Spitalul raional Cahul.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate în nota informativă
justifică promovarea proiectului. Autorul a prezentat condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului şi rezultatele scontate ale acestuia, dar necesită să fie completat cu date concrete
privind descrierea bunurilor imobile: clădirea căminului nr.3 al Şcolii Profesionale nr.2 din or.
Cahul şi a terenului aferent acesteia, la transmiterea acestor proprietăţi publice din gestiunea
Ministerului Educaţiei în proprietatea publică a raionului Cahul în vederea evitării
interpretărilor diferite. Astfel, propunem autorului să revizuiască proiectul şi actele aferente
acestuia prin prisma recomandării înaintată la compartimentul „Evaluarea în fond” al
raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu necesită mijloace financiare de la bugetul de
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stat.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Consiliului raional Cahul pentru a asigura
amplasarea Secţiei de boli infecţioase a IMSP Spitalul raional Cahul. Aceste interese nu sunt
în detrimentul interesului public general.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina
web oficială a Ministerului Educaţiei: www.edu.gov.md. şi pe portalul guvernamental:
www.particip.gov.md.

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

Obiecţie generală la proiect, 

Din informaţiile prezentate stabilim că atît clădirea căminului nr.3 al Şcolii Profesionale nr.2
din or. Cahul, cît şi construcţia de pe terenul aferent clădirii, nu sunt înregistrate în registrul
bunurilor imobile, fapt ce poate să genereze incertitudine referitor la datele asupra acestor
bunuri imobile care se tansmit. Totodată, specificăm că asupra clădirii căminului au fost
făcute lucrări de inventariere a construcţiei, în anul 1969, dar care posibil au suferit modificări
în rezultatul efectuării lucrărilor de reparaţie capitală a construcţiei.
În acest context, art.art.6 alin.(1), 8, 10¹ ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice prevăd că autorităţile publice centrale asigură procesul de
delimitare a proprietăţii statului, prin adoptarea hotărîrilor. De asemenea, aceste autorităţi
urmează să efectueze inventarierea bunurilor proprietate publică şi, în baza listelor de
inventariere, asigură delimitarea acestora atît după apartenenţă (de stat/locală), cît şi pe
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domenii (public/privat), în modul şi în termenele stabilite de Guvern şi se finalizează cu
înregistrarea drepturilor şi a domeniilor în registrul bunurilor imobile. Articolele 4, 5, 25, 26,
28, 29 ale Legii cadastrului bunurilor imobile – reglementează subiecţii, obligativitatea
efectuării lucrărilor de inventariere primară şi înregistrarea în registrul bunurilor a dreptului de
proprietate. Astfel, menţionăm că bunurile imobile nu sunt evaluate, aşadar lipseşte
identificarea reală a activelor ce trec din proprietatea publică a statului din gestiunea
Ministerului Educaţiei în proprietatea publică a raionului Cahul.

Recomandarea: Se recomandă autorului, în vederea respectării legislaţiei în vigoare,
să delimiteze şi să înregistreze bunurile imobile: clădirea căminului nr.3 al Şcolii
Profesionale nr.2 din or. Cahul şi terenul aferent acesteia, pentru a stabili clar datele
asupra acestor imobile.

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

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
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expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Martie 2016

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