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REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la constituirea Comisiei de
cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes
naţional a terenului cu suprafaţa de 24.6949 ha din extravelanul

comunei Ţînţăreni raionul Anenii Noi
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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, proiectul are drept scop crearea
comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a unui
teren cu suprafaţa 24,6949 ha din extravilanul comunei Ţînţăreni, raionul Anenii Noi.
Comisia urmează să stabilească posibilitatea continuării exploatării poligonului pentru
depozitarea deşeurilor menajere solide amplasat pe terenul menţionat.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi autorul menţionează că proiectul nu necesită cheltuieli financiare suplimentare,
evidenţiem că în conformitate cu prevederile pct 16 şi 17 din Regulamentul privind modul de
cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.660 din 15.06.2006 pentru participarea la şedinţele Comisiei,
deplasarea la locul aflării bunurilor şi pentru alte deplasări, membrilor Comisiei li se plătesc
diurne la locul de muncă de bază.
Remunerarea experţilor şi a specialiştilor independenţi se face din contul mijloacelor
autorităţii publice în interesul căreia se declară utilitatea publică a obiectului.

1



În acest sens, considerăm necesar completarea notei informative cu analiza economico-
financiară care să reflecte toate cheltuielile aferente implementării proiectului, inclusiv cele de
remunerare a membrilor comisiei şi altor persoane implicate.

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

Promovarea proiectului presupune respectarea condiţiilor de expropriere a bunurilor, stabilite
la art.7 al Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 08.07.1999.
Respectiv, este respectat interesul 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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Mediului 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

Cu referire la componenţa nominală a comisiei stabilită în anexa proiectului.

Evidenţiem că în conformitate cu prevederile pct.7 din Regulamentul privind modul de
cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice a obiectului exproprierii conducerea
generală a Comisiei este realizată de preşedintele acesteia, iar în cazul absenţei lui de
vicepreşedinte. Preşedintele şi vicepreşedintele sînt aleşi din membrii Comisiei prin vot
majoritar.
Astfel, stabilind expres în proiect calitatea de preşedinte al Comisiei a Domnului Morgoci
Victor – viceministru al mediului, autorul încalcă procedura de selectare a conducerii
Comisiei stabilite în actul normativ prenotat.

Recomandarea: În vederea respectării condiţiilor de selectare a conducerii Comisiei
menţionate, considerăm necesar excluderea sintagmei „preşedinte al Comisiei” din
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anexa la proiect.

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
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 superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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