
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea destinaţiei unui
teren (Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia, com.Rădeni, r-nul

Străşeni)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

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. Proiectul constă în modificarea categoriei de destinaţie
a 0,0300 ha de teren agricol (arabil), cu numărul cadastral 8030302428, proprietate privată a
cetăţenilor Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia, amplasat în extravilanul com. Rădeni, raionul
Străşeni, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor,
telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.

d. Suficienţa argumentării. Deşi nota informativă a proiectului justifică elaborarea
acestuia, considerăm că în proiect nu este prevăzut clar scopul modificării destinaţiei
terenului. Totodată, menţionăm că proiectul urmează să fie prezentat spre examinare şi
aprobare Guvernului doar după obţinerea avizelor pozitive de la autorităţile publice centrale
din domeniu şi achitarea de către cetăţenii Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia, în bugetul de
stat, a sumei totale de 14309,00 lei, destinată compensării pierderilor cauzate de excluderea
terenurilor din circuitul agricol, potrivit art.14 alin.(2) şi (3) din Legea nr.1380 din 25.07.1997
privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.

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
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justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele cetăţenilor Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia
prin modificarea destinaţiei unui teren agricol (arabil), proprietate privată a acestora, în
categoria de teren destinat industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii
speciale, în scopul construcţiei unui bar-cafenea, la propunerea consiliului local. 

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, 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. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă erau plasate pe pagina web oficială a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru:
www.arfc.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

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

La pct.1 din proiect, 
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Semnalăm că în proiect nu este prevăzut clar scopul aprobării modificării destinaţiei terenului
de 0,0300 ha de teren agricol (arabil), cu numărul cadastral 8030302428, proprietate privată
a cetăţenilor Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia, amplasat în extravilanul com. Rădeni, raionul
Străşeni, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor,
telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale. În acest context, evidenţiem că din nota
informativă reiese că scopul modificării destinaţiei terenului respectiv este de a construi un
bar-cafenea, amplasat în partea de vest a com. Rădeni, raionul Străşeni, adiacent drumului
M14 Brest-Briceni-Chişinău-Tiraspol-Odesa. Astfel, lipsa stabilirii exprese a scopului
proiectului, poate oferi posibilitatea aplicării discreţionare a prevederilor, în alt scop decît cel
relatat în nota informativă.

Recomandarea: Propunem autorului să completeze pct. 1 al proiectului, indicînd
scopul modificării destinaţiei terenului de 0,0300 ha, proprietate privată a cetăţenilor
Tăvăluc Victor şi Tăvăluc Natalia, amplasat în extravilanul com. Rădeni, raionul
Străşeni.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Aprilie 2016

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