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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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 implementarea prevederilor documentelor de politici sectoriale naţionale
(Strategia de mediu pentru anii 2014-2023) şi actelor normative internaţionale (Convenția-
cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, Protocolul de la Kyoto,
Amendamentul Doha la Protocolul de la Kyoto). Totodată, aprobarea măsurilor de reducere a
emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor este indispensabilă în
contextul realizării angajamentelor asumate de către Republica Moldova în contextul
Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.808 din 07 octombrie 2014.

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



1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
art.13 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a
activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130,
art.627), potrivit căruia proiectul de act normativ care introduce amendamente la cadrul
normativ de resort ce reglementează activitatea antreprenorială urmează a fi însoţit de
Analiza impactului de reglementare (AIR), care va reprezenta argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al
acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general, or acesta transpune prevederile
instrumentelor juridice internaţionale în lupta împotriva schimbărilor climatice. Totodată,
considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul
Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor
riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

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

Pct.1 al proiectului: „Începând cu 1 ianuarie 2021 se interzice importul și instalarea pe
autovehiculele proiectate și fabricate în principal pentru transportul persoanelor și al
bagajelor lor, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara locului pe scaun al
conducătorului auto, sau autovehicule proiectate și fabricate în principal pentru
transportul de mărfuri cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone, a sistemelor de
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climatizare proiectate să conțină gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de
încălzire globală pentru 100 ani (în continuare GWP100) mai mare decît 150”.

Prevederile citate supra utilizează noţiuni care nu corespund terminologiei aplicate în
contextul proiectului, conform prevederilor Anexei nr.2 al proiectului, fapt care creează
ambiguităţi şi neclarităţi cu privire la natura restricţiilor impuse. Astfel, remarcăm faptul că
Anexa nr.2 defineşte termenul de „instalare ulterioară”, care presupune instalarea unui
sistem de climatizare într-un vehicul după ce acesta din urmă a fost înmatriculat.

Recomandarea: În acest context, ţinînd cont de normele de tehnică legislativă statuate
de prevederile Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, pentru a asigura
corelaţia reglementărilor propuse, considerăm oportună unificarea terminologiei
utilizate în context şi completarea prevederilor pct.1 cu cuvîntul „ulterioară” după
cuvîntul „instalarea”.

Pct.3: „Agenții economici autorizați conform procedurii prevăzute în Regulamentul cu
privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care
distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr.852 din 14.02.2002, care asigură service-
ul și repararea sistemelor de climatizare nu vor mai încărca astfel de echipamente cu
gaze fluorurate cu efect de seră, în cazul în care din sistem s-a scurs o cantitate
anormală de agent refrigerant, până cînd reparațiile necesare sunt finalizate”.
Pct.8: „Ministerul Mediului, în calitate de autoritate responsabilă în domeniul instalării,
reparației, deservirii tehnice pentru sistemele de climatizare, în procesul de autorizare
a acestora va asigura implementarea prezentei Hotărîri”.

Normele precitate reglementează obligaţia unei categorii de agenţii economici utilizînd
generic termenul de „Agenții economici care asigură service-ul [...]” în condiţiile lipsei unor
prevederi corespondente ce reglementează genul de activitate în speţă. În condiţiile date,
redacţia propusă devine ambiguă, iar aplicabilitatea acesteia riscă să fie afectată de
interpretări subiective.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea termenului prenotat. În acest sens,
o soluţie alternativă poate constitui preluarea noţiunii stabilite de către autor la pct.4 al
proiectului („agenţii economici în domeniul instalării, reparaţiei, deservirii tehnice
pentru sistemele de climatizare”).

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.3: „Agenții economici autorizați conform procedurii prevăzute în Regulamentul cu
privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care
distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea nr.852 din 14 februarie 2002, care asigură
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service-ul și repararea sistemelor de climatizare nu vor mai încărca astfel de
echipamente cu gaze fluorurate cu efect de seră, în cazul în care din sistem s-a scurs
o cantitate anormală de agent refrigerant, pînă cînd reparațiile necesare sunt
finalizate”.

Utilizarea sintagmei „o cantitate anormală de agent refrigerant” în context determină
incertitudine vis-a-vis de aprecierea cantităţii inadmisibile de scurgeri. Astfel, sunt create
precondiţii legislative de interpretare discreţionară a normei atît de către subiecţii vizaţi
(constituind tertip juridic de eludare a cadrului normativ), cît şi de reprezentanţii organelor de
control (determinînd exercitarea unor atribuţii excesive de către reprezentanţii organelor de
control şi riscuri de corupţie aferente procesului reglementat). 

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea limitei scurgerilor considerate
anormale în contextul prevederilor pct.3 al proiectului.

Pct.9: „Ministerul Mediului va asigura reglementarea şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale privind încălcarea regimului şi modului de utilizare a gazelor
fluorurate cu efect de seră.”

Norma propusă prezumă cumularea de către Ministerul Mediului a competenţelor de
reglementare (elaborare a actelor normative regulatorii), control şi sancţionare a subiecţilor
pasibili, în cazul încălcării regimului şi modului de utilizare a gazelor fluorurate cu efect de
seră.
În acest context accentuăm faptul că administraţia publică centrală de specialitate îşi
desfăşoară activitatea, axîndu-se, inclusiv pe principiiile privind delimitarea funcţiilor de
elaborare şi de promovare a politicilor de funcţiile de implementare a acestora, precum şi de
atribuire clară a responsabilităţilor şi competenţelor, evitînd ambiguitatea, dublarea şi
suprapunerea acestora.
Astfel, aprobarea proiectului în redacţia propusă, nu corespunde principiilor de reglementare
a activităţii administraţiei publice centrale şi riscă să determine exercitarea unor atribuţii
excesive de către reprezentanţii autorităţii publice.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea pct.9 în sensul delimitării şi
redistribuirii competenţelor de elaborare şi implementare a politicilor respective. În
acest sens, Ministerul Mediului urmează să exercite în continuare atribuţia de
reglementare a domeniului, iar atribuţii ce vizează controlul/sancţionarea urmează a fi
stabilite în sarcina altui subiect. Totodată, urmează a fi stabilit termenul de
elaborare/aprobare a reglementărilor domeniului, în special celor ce vizează
sancţiunile pentru încălcarea regimului şi modului de utilizare a gazelor fluorurate cu
efect de seră.

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

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct.1 al proiectului: „Începând cu 1 ianuarie 2021 se interzice importul și instalarea pe
autovehiculele proiectate și fabricate în principal pentru transportul persoanelor și al
bagajelor lor, care au cel mult opt locuri pe scaune, în afara locului pe scaun al
conducătorului auto, sau autovehicule proiectate și fabricate în principal pentru
transportul de mărfuri cu o masă maximă care nu depășește 3,5 tone, a sistemelor de
climatizare proiectate să conțină gaze fluorurate cu efect de seră cu un potențial de
încălzire globală pentru 100 ani (în continuare GWP100) mai mare decît 150”.

Norma propusă stabileşte interdicţia vis-a-vis de importul şi instalarea unor categorii de
mărfuri. Totodată, utilizarea cuvîntului „şi” în delimitarea acţiunii prohibite riscă să determine
interpretarea subiectivă a normei, riscuri de corupţie aferente procesului reglementat şi
eludarea cadrului normativ de către subiecţii destinatari.

Recomandarea: Se recomandă autorului completarea sintagmei “importul și instalarea
pe autovehiculele proiectate” din conţinutul normei, cu cuvîntul “/sau” după cuvîntul
“şi”.

Cu titlu de obiecţie generală vis-a-vis de prevederile proiectului 

Aprobarea proiectului în lipsa unor sancţiuni reglementate de cadrul normativ primar riscă să
denatureze caracterul imperativ al restricţiilor impuse, cît şi nivelul de racordare a subiecţilor
vizaţi.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea corespondentă a sancţiunii
aplicabile pentru încalcarea regimului şi modului de utilizare a gazelor fluorurate de
seră (coroborat cu recomandarea expusă în compartimentul “Discreţii excesive ale
autorităţilor publice”).

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

12 Mai 2016

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