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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 Economiei.

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 are drept scop scutirea ÎS „MoldATSA” de la
defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2015.
Concomitent, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va asigura adoptarea, în
cadrul consiliului de administraţie a deciziei privind utilizarea profitului net pentru acoperirea
pierderilor din anii precedenţi.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul se impune ca urmare a blocării
mijloacelor financiare ale ÎS „MoldATSA”, aflate în contul organizaţiei internaţionale
Eurocontrol.
În aprilie 2015, conturile Î.S."MoldATSA" din Belgia au fost blocate în urma unei decizii a
Primei Instanţe din Bruxelles. Prin aceste conturi, Î.S.''MoldATSA" încasează bani de la
CRCO (Central Route Chărges Office) Eurocontrol pentru serviciile de navigaţie aeriană,
achitate de companiile aeriene care folosesc spaţiul aerian al Republicii Moldova. Din cauza
acestui blocaj, Î.S."MoldATSA", fiind o unitate cu autonomie financiară, este lipsită de 85,0%
mijloace financiare prin care se poate întreţine.
Totodată, conform deciziei Curţii de Apel din Paris din 12 aprilie 2016, sentinţa arbitrară
adoptată de Arbitrajul Comercial Internaţional Ad-Hoc din Paris din data de 25 octombrie
2013 a fost casată. Respectiv, mijloacele financiare vor fi deblocate.
Avînd în vedere că argumentele autorului cu privire la necesitatea acordării scutirilor se
bazează pe faptul că mijloacele financiare sunt blocate şi reieşind din contextul ultimelor
evenimente cu privire la deblocarea conturilor, considerăm necesar efectuarea unei analize
suplimentare şi prezentarea argumentelor concludente care vor demonstra necesitatea
promovării în continuare a proiectului.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Proiectul nu va necesita alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat. Însă,
implementarea lui va diminua încasările în bugetul de stat, iar în caz de administrare vicioasă
a mijloacelor alocate de către factorii de decizie din cadrul întreprinderilor şi societăţilor cu
capital de stat, bugetul de stat riscă să fie prejudiciat.

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

Statul, prin pîrghiile sale poate întreprinde acţiuni pentru ajutorarea unor întreprinderi care
derulează activităţi în domenii de importanţă ale economiei naţionale prin diverse instrumente
pe care le are la îndemână. Astfel, un instrument poate fi calificat şi scutirea acordată unor
întreprinderi/societăţi de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut
într-o anumită perioadă de timp. Întreprinderile/societăţile care vor beneficia de aceste
facilităţi urmează a fi selectate într-un mod transparent.
Astfel, avînd în vedere că mijloacele financiare al Î.S.''MoldATSA" vor fi deblocate se impune
argumentarea suplimentară a proiectului pentru a evita crearea unui câmp favorabil de
scutire a întreprinderii de la plata defalcărilor pe anumite considerente, mai mult subiective
decît obiective şi de natură care pot fi calificate că promovează anumite interese ale unor
persoane (interese de grup) care influenţează asemenea decizii. Important este ca autorul să
asigure o promovare transparentă a proiectului cu prezentarea materialelor pertinente şi a
analizelor de rigoare.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei 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
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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

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 al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Mai 2016

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