
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII
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NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea nr.1543/98, Codul penal)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi 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. Scopul proiectului constă în sancţionarea penală a
persoanelor care asigură construcţia bunului imobil pentru neînregistrarea contractelor
privind investiţiile în construcţii şi pentru grevarea construcţiei, fără acordul investitorului în
construcţie.
Implementarea prevederilor, potrivit autorului, vor contribui la excluderea abuzurilor din
partea persoanei care asigură construcţia bunului imobil şi la protejarea intereselor
investitorului.

d. Suficienţa argumentării. Deşi iniţiativa autorului este una salutabilă, şi anume
sancţionarea persoanelor juridice (persoanelor cu funcţie de răspundere) pentru
neînregistrarea şi neautentificarea contractelor privind investiţiile în construcţii şi excluderea
abuzurilor şi escrocheriilor care aduc prejudicii considerabile atât persoanelor care au investit
în aceste spaţii locative, cât şi bugetului de stat prin neachitarea impozitelor la buget, totuşi,
proiectul conţine unele deficienţe la calificarea şi sancţionarea faptei. Referitor la aceste
riscuri ne vom expune la compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Promovarea proiectului va prejudicia, pe de o parte, interesele investitorilor în construcţie, în
cazul în care persoana juridică nu va avea numărul suficient de acorduri autentificate notarial
în vederea grevării construcţiei, ceea ce va duce la incapacitatea financiară a acestuia, iar pe
de altă parte, interesele persoanei care asigură construcţia bunului imobil, întrucât nu sunt
prevăzute norme primare care ar reglementa aceste raporturi civile. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor 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

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor
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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

Articolul unic, pct.1 din proiect – art.200 din Cod penal
„Încheierea contractelor de investiţii în construcţie neautentificate notarial şi
neînregistrarea lor în registrul bunurilor imobile
Încheierea cu persoana fizică a contractelor de investiţii în construcţie, precum şi a
contractelor privind cesiunea drepturilor…se pedepseşte cu închisoare de până la 5
ani, cu (sau fără) privarea de dreptul…”.

Propunerea autorului de a incrimina acţiunea privind neînregistrarea şi neautentificarea
contractelor de investiţii în construcţie, pe lângă faptul că pedeapsa imputată pentru astfel de
acţiuni nu corespunde pericolului social şi material, aceasta nu este suficient analizată din
punct de vedere al elementelor constitutive ale infracţiunii, şi anume a acţiunii/inacţiunii, a
gradului de prejudiciu cauzat (faptă prejudiciabilă săvârşită cu vinovăţie şi pasibilă de
pedeapsă penală), a intenţiei, a pericolului social, a laturii obiective şi laturii subiective. O
faptă poate fi recunoscută ca infracţiune doar prin prisma unei componenţe corespunzătoare.
De asemenea, menţionăm că nu este clar cum se va stabili gradul pericolului social de la
contravenţie (potrivit art.326 alin.(1/1) Codul contravenţional “Neînregistrarea în termenul
stabilit a contractelor privind investiţiile în construcţii la oficiile cadastrale teritoriale de către
partea care asigură construcţia bunului imobil) la infracţiune, deoarece contravenţia este cu
un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea. 

Recomandarea: Deşi salutăm iniţiativa de a responsabiliza şi sancţiona persoanele
vinovate de nerespectarea angajamentelor asumate, totuşi, este necesar de examinat
suplimentar fapta dată, prin prisma sentinţelor vor fi aplicate. 

Articolul unic, pct.1 din proiect – art.200/1 din Cod penal
„Grevarea construcţiei de către persoana care asigură construcţia bunului imobil, fără
acordul investitorului în construcţie
Grevarea construcţiei viitoare sau existente, a unor părţi din construcţie, de către
partea care asigură construcţia bunului imobil…”.  

Referitor la incriminarea faptei date, menţionăm că aceasta nu este suficient
definită/analizată la aspectele privind elementele constitutive ale infracţiunii, şi anume a
acţiunii/inacţiunii, a gradului de prejudiciu cauzat, a intenţiei, a pericolului social, a laturii
obiective şi laturii subiective, ceea ce va crea obstacole/deficienţe în procesul de calificare a
infracţiunii.
Considerăm că norma dată ţine de raporturile juridice civile cu privire la gajarea bunurilor
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imobile care ar trebui iniţial să fie reglementată în Legea cu privire la gaj nr.449/2002 şi în
Codul civil, în special aspectele privind apariţia şi înregistrarea grevării, obiectul şi întinderea
grevării, particularităţile grevării construcţiei viitoare sau a încăperilor izolate, efectele juridice
a acestor raporturi etc. (drepturile şi obligaţiile subiecţilor de drept), ca ulterior de prevăzut
mecanismele de control pentru nerespectarea normelor legale şi sancţiunile
corespunzătoare. În cazul în care va fi reglementat acest regim (grevarea construcţiei de
către partea care asigură construcţia bunului imobil, cu acordul investitorului în construcţie)
este necesar de inclus această clauză în contractul de investiţie în construcţie, întrucât este o
normă generală care trebuie să fie adusă la cunoştinţa investitorului la etapa încheierii
contractului.
Un alt aspect care ar putea crea confuzii şi deficienţe la calificarea faptei ţine de aspectul
privind acordul investitorului la grevarea construcţiei viitoare sau a bunului construit, şi
anume nu este clar mecanismul de verificare şi constatare a "acceptului" şi consecinţele
juridice care ar constitui încălcare (va fi suficient doar un dezacord ca persoana juridică să fie
pedepsită cu închisoare până la 10 ani sau mai multe dezacorduri). În cazul dat este necesar
de analizat şi situaţia când persoana care asigură construcţia bunului imobil nu va avea
numărul suficient de acorduri autentificate notarial care să-i asigure dreptul de a greva bunul
pentru a obţine mijloace financiare, ceea ce va duce la incapacitatea financiară de a-şi onora
obligaţiile contractuale.
De asemenea, menţionăm că unele norme din proiect nu sunt ajustate la prevederile legale
din domeniul cadastral şi civil, cum ar fi sintagma „construcţie existentă” şi „parte din
construcţie”. Conform legislaţiei în vigoare se utilizează noţiunea de „bun imobil construit” şi
„încăperi izolate”. 

Recomandarea: Deşi considerăm binevenită iniţiativa autorului de a redresa situaţia în
domeniul construcţiei, totuşi, este necesar de analizat suplimentar norma dată, astfel
încât să fie creat un mecanism clar al regimului juridic civil privind grevarea
construcţiei viitoare, a bunului construit sau a unei încăperi izolate de către partea
care asigură construcţia bunului imobil. Ca rezultat, să fie asigurat, pe de o parte,
interesele investitorului, iar pe de altă parte interesele persoanei juridice în executarea
obligaţiilor contractuale. Doar urmare a reglementării acestui mecanism în legile
speciale va fi posibil de prevăzut sancţiuni civile sau penale pentru nerespectarea
normelor legale.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

03 Decembrie 2015

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