
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.303 din 13
decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi

de canalizare (art.4, art.7, se completează cu art.7 cu indice 1, cu
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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului,
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. Potrivit autorului, procesul de modificare şi completare a
Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare şi de canalizare a
fost iniţiat în scopul îmbunătăţirii cadrului juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, reglementarea funcţionării în localităţi a serviciilor publice de alimentare cu apă
potabilă, industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere. Totodată, din nota informativă
reţinem că politica naţională în dezvoltarea sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie o
constituie regionalizarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Astfel, se impune
necesitatea completării Legii nr.303 din 13.12.2013 cu prevederi noi ce ţin de crearea
operatorului regional, asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, fonduri de dezvoltare. La fel,
se propune instituirea unor noi atribuţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
în ceea ce priveşte efectuarea controalelor, examinarea neînţelegerilor şi litigiilor dintre
participanţii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, aplicarea sancţiunilor
financiare titularilor de licenţe ş.a. De asemenea, se propune în redacţie nouă modalitatea de
gestiune directă şi delegată a serviciului, şi reglementare mai detaliată a sistemelor de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Examinînd scopul proiectului stipulat de autor în nota informativă cu scopul şi obiectivele
enunţate în conţinutul proiectului, reţinem că prevederile sunt oportune, doar dacă vor fi luate
în considerare recomandările înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de
expertiză anticorupţie întru evitarea normelor lacunare şi discreţionare ale proiectului.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, principalele prevederi şi elementele noi al acestuia, precum şi evidenţierea
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finalităţilor scontate la aplicarea prevederilor. Considerăm că argumentele invocate de autor
în nota informativă justifică promovarea proiectului. Menţionăm că scopul implementării
proiectului respectiv este binevenit în vederea îmbunătăţirii cadrului normativ din domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare în perspectiva regionalizării, dat fiind că
politica sectorială reprezintă regionalizarea serviciului dat. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul a fost supus analizei preliminară a impactului de reglementare, în conformitate cu
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235 din 20.07.2006 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare. 

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

Proiectul promovează interesele autorităţilor administraţiei publice locale şi a Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică manifestate prin stabilirea unor noi
reglementări întru eficientizarea reglementării serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare asigurînd o reglementare mai complexă a realizării principiului de regionalizare, a
procedurii legale privind delegarea gestiunii serviciului, a controlului asupra activităţii
operatorilor licenţiaţi şi sancţionarea acestora pentru a nu permite nereguli care ar afecta
buna funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În acest context,
considerăm că interesele promovate sunt în beneficiul atît a operatorului, cît şi a
consumatorului prin promovarea drepturilor social-economice care vor contribui la
îmbunătăţirea calităţii serviciului. Însă, există suspiciuni că prevederile proiectului pot
promova interese grup care nu corespund interesului public general, prin majorarea
numărului de intermediari în procesul de prestare a serviciilor publice şi, deci, în riscul
creşterii costurilor acestor servicii pentru populaţie

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

2



13.11.2008, potrivit cărora 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 legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.
La momentul examinării, proiectul este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Mediului
www.mediu.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3, art.4 din proiect, noţiunea „redevenţa - datorie, obligaţie care se plăteşte
periodic la date fixe şi sub formă de cotă pentru dreptul de folosinţă a unor active
corporale sau necorporale;”

Utilizarea sintagmei “unor active corporale sau necorporale” în definirea noţiunii de
“redevenţă”, denotă ambiguitate, deoarece sunt termeni neconsacraţi legislaţiei, fapt ce va
genera pericolul coruptibilităţii, manifestat prin interpretarea diversă a noţiunii respective.

Recomandarea: Recomandare. Propunem să fie utilizaţi termeni consacraţi legislaţiei,
întru definirea clară a noţiunii de “redevenţă” să fie explicată semnificaţia sintagmei
“unor active corporale sau necorporale”.  

La pct.4, art.7/2 din proiect, “Articolul 7/2. Examinarea neînţelegerilor şi a litigiilor
dintre participanţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Neînţelegerile dintre operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
în legătură cu aplicarea prezentei legi se examinează de Agenţie, conform procedurii
stabilite.”

Analizînd denumirea articolului cu conţinutul acestuia, depistăm că autorul utilizează termeni
diferiţi pentru acelaşi fenomen. Prin urmare, în denumirea articolului „examinarea
neînţelegerilor şi a litigiilor dintre participanţi”, iar în conţinutul normei numai ”neînţelegerile
dintre operatorii”, fapt ce va genera interpretări diferite şi aplicări discreţionare în situaţii
„convenabile” din partea autorităţilor responsabile.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit clar şi uniform subiecţii care cad sub
incidenţa acestui articol. La fel, propunem autorului să prevadă expres procedura,
termenul de examinare şi cauzele care pot constitui motivul legal de a iniţia o
procedură de examinare a neînţelegerilor/litigiilor apărute dintre participanţii
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

La pct.4, art.7/3 .Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
(1) Titularii de licenţe ce prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea
necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta lege, precum şi
prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în
prezenta lege.

Considerăm incorectă utilizarea cuvîntului „funcţiilor” în conţinutul normei citate, fapt ce
denotă o exprimare injustă şi ambiguă. Astfel, prin semnificaţia cuvîntului „funcţie” înţelegem
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activitate administrativă pe care o prestează cineva în mod regulat şi organizat într-o
instituţie, în schimbul unui salariu, iar în norma respectivă considerăm relevant de a fi
substitui acest cuvînt cu cuvîntul „atribuţie” ce semnifică ”sferă de autoritate, de competenţă,
de activitate a cuiva; însărcinare, obligaţie, sarcină dată cuiva spre îndeplinire”. Mai mult, în
Legea nr.303 din 13.12.2013 sunt prevăzute expres atribuţiile, obligaţiile şi drepturile
operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare.
Totodată, nu este clară forma de răspundere a titularilor de licenţe ce prestează serviciul
public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea
necorespunzătoare atribuţiilor.

Recomandarea: Propunem substituirea sintagmei „funcţiilor şi obligaţiilor” cu
sintagma „atribuţiilor”. La fel, să fie menţionată clar forma de răspundere a titularilor
de licenţă.

La pct.4, art.7/4 alin.(3) din proiect, “În temeiul prezentei legi, Agenţia este în drept să
aplice, prin hotărîre, sancţiuni de la 5% pînă la 10% din cifra de afaceri anuală a
companiei, pentru încălcarea obligaţiilor manifestate prin:...”

La articolele 7/3, 7/4 alin.(1), 7/4 alin.(2) şi 7/4 alin.(4), autorul utilizează termenul de „titular
de licenţă”, iar în art.7/4 alin.(3) termenul de „campaniei”. Astfel, se utilizează termeni diferiţi
pentru unul şi acelaşi subiect, fapt ce poate produce confuzii la aplicare.

Recomandarea: Întru evitarea confuziilor la aplicare, propunem să fie substitut
cuvîntul ”companiei” cu sintagma „titularului de licenţă”.

La pct.10, art.13 alin.(12) din proiect, “Existenţa capitalului privat în capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă.”

Indicarea normei citate la art.13 alin.(12) este inoportună, deoarece nu se încadrează în
conţinutul prevederilor specificate. Astfel, alineatul (12) reglementează excepţiile de la
prevederile art.13 alin.(2) al Legii nr.303 din 13.12.2013 în ceea ce priveşte subiecţii care nu
se supun procedurii de licitaţie publică la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, iar
norma evidenţiată prevede ca excepţie „existenţa capitalului privat în capitalul social al
operatorului regional/operatorului.”

Recomandarea: Propunem să fie exclusă norma din conţinutul art.13 alin.(12) din
proiect.

La pct.18, art.31 alin.(1) din proiect, “Articolul 31, alineatul (1) va avea următorul
cuprins: „(1) Raporturile juridice dintre operatori şi consumatori sunt raporturi
contractuale desfăşurate în baza contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat de autoritatea de reglementare
competentă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor
şi a caietelor de sarcini specifice acestora.”

Sintagma “autoritatea de reglementare competentă” în conţinutul proiectului denotă
incertitudine prin utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen. Prin urmare, nu
este redat expres autoritatea competentă, fapt ce lasă loc de interpretări multiple. 

Recomandarea: Propunem să fie indicat expres autoritatea de reglementare
competentă. 

2. Conflicte ale normelor de drept
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La pct.3, art.4 din proiect, „studiu de oportunitate - document realizat de către
autoritatea publică locală, în scopul selectării de date economico-financiare suficiente,
pentru fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.”

La pct.10, art.13 alin.(14) din proiect, cuvintele „studiu de fezabilitate" se substituie cu
cuvintele „studiu de oportunitate"; se completează după punct cu o propoziţie nouă cu
următorul cuprins:
„Studiul de oportunitate cuprinde examinarea următoarelor elemente:
a) nevoile localităţilor;
b) mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;
c) starea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare existente;
d) posibilităţile locale de finanţare a exploatării şi funcţionării serviciului, respectiv a
înfiinţării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
e) raportul cost-calitate optim pentru serviciul furnizat/prestat consumatorilor,"

Autorul propune în proiect un nou termen „studiu de oportunitate”, care are un caracter
lacunar şi vine în conflict cu alte acte legislative în vigoare. Prin urmare, atît Legea nr.179 din
10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat, cît şi Legea nr.534 din 13.07.1995 cu
privire la concesiuni prevăd reglementări în ceea ce priveşte studiu de fezabilitate pentru
proiectele de interes naţional, precum şi de interes local care este înaintat de către partenerul
public, iar despre „studiu de oportunitate” nu este indicat în nici unul dintre aceste acte
menţionate supra. La fel, relevăm că studiu de fezabilitate trebuie să includă: aspecte
generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu,
aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului, iar studiul de oportunitate include
aspecte mai restrînse şi nici nu este indicat autoritatea care avizează acest studiu întru
justificarea necesităţii şi oportunităţii de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare care poate să fie realizat prin contract de concesiune sau contract de
parteneriat public-privat.
Pericolul coruptibilităţii în acest caz constă în acordarea posibilităţilor autorităţilor
responsabile să aplice norma abuziv prin promovarea unor interese nelegitime în procesul de
realizare a studiului în vederea demonstrării viabilităţii şi oportunităţii de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare unor anumiţi operatori cointeresaţi.

Recomandarea: Revizuirea conceptului „studiul de oportunitate”, astfel încît să fie
redat clar necesitatea includerii acestui concept şi corelarea acestuia cu actele
legislative în vigoare.

La pct.4, art.7/1 alin.(2) din proiect, „…Anual, în termen de pînă la 31 ianuarie, Consiliul
de administraţie aprobă lista controalelor planificate.”

Semnalăm că norma prenotată vine în contradicţie cu art.15 al Legii nr.131 din 08.06.201
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. În acest context, evidenţiem că
proiectul propune ca anual, în termen de pînă la 31 ianuarie, Consiliul de administraţie
aprobă lista controalelor planificate, iar în legea citată, este indicat că organul de control
întocmeşte trimestrial graficul controalelor pentru trimestru următor. Pericolul coruptibilităţii
constă în interpretarea şi aplicarea diferită a normei.

Recomandarea: Întru evitarea interpretărilor diferite şi aplicare abuzivă a normei,
propunem să fie revizuită norma în conformitate cu art.15 al Legii nr.131 din 08.06.201
privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

La pct.4, art.7/1 alin.(7) din proiect, „(7) Angajaţii Agenţiei autorizaţi să efectueze un
control pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne,
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care sunt obligate să acorde asistenţa necesară angajaţilor Agenţiei în exerciţiul
funcţiunii, în conformitate cu Legea nr.416~XII din 18 decembrie 1990 cu privire la
poliţie şi statutul poliţistului.”

Examinînd norma prenotată în corelare cu prevederile în vigoare ale Legii nr.320 din
27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, stabilim instituirea unei
obligaţii, nejustificată şi nefondată legal, pentru subdiviziunile abilitate ale Ministerului
Afacerilor Interne în vederea acordării asistenţei necesară angajaţilor Agenţiei la efectuarea
controalelor. Aşadar, norma instituie atribuţie excesivă, improprie subdiviziunii Ministerului
Afacerilor Interne care pot genera conflict de competenţă şi conflicte ale normelor de drept în
activitatea poliţiei, deoarece legea menţionată, nu prevede obligaţia poliţiei de acordare a
asistenţei necesară angajaţilor Agenţiei în exerciţiul funcţiunii. 

Recomandarea: Propunem revizuirea normei, întru redarea clară a efectuării
controlului comun între două sau mai multe autorităţi prin prisma Legii nr.320 din
27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.4, art.7/1 alin.(7) din proiect, „(7) Angajaţii Agenţiei autorizaţi să efectueze un
control pot solicita sprijinul subdiviziunilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne,
care sunt obligate să acorde asistenţa necesară angajaţilor Agenţiei în exerciţiul
funcţiunii, în conformitate cu Legea nr.416~XII din 18 decembrie 1990 cu privire la
poliţie şi statutul poliţistului.”

Remarcăm că autorul face trimitere defectuoasă la Legea nr.416 din 18 decembrie 1990 cu
privire la poliţie şi statutul poliţistului, prin indicarea incorectă a numărului şi a denumirii
acesteia, deoarece la momentul actual este în vigoare Legea nr.320 din 27.12.2012 cu
privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.

Recomandarea: Propunem autorului să substituie sintagma „Legea nr.416~XII din 18
decembrie 1990 cu privire la poliţie şi statutul poliţistului.” cu sintagma „Legea nr.320
din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.”

La pct.4, art.7/2 şi 7/3 din proiect,
“Articolul 7/2. Examinarea neînţelegerilor şi a litigiilor dintre participanţii serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Neînţelegerile dintre operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
în legătură cu aplicarea prezentei legi se examinează de Agenţie, conform procedurii
stabilite.”

„Articolul 7/3 .Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare.
(2) Titularii de licenţe ce prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de
canalizare poartă răspundere pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea
necorespunzătoare a funcţiilor şi obligaţiilor stabilite prin prezenta lege, precum şi
prin actele normative de reglementare aprobate de Agenţie în condiţiile stabilite în
prezenta lege.”

În normele prenotate se utilizează sintagmele „conform procedurii stabilite” şi „în condiţiile
stabilite în prezenta lege”, fapt ce indică incertitudine care determină interpretări diverse şi
trimiteri defectuoase.
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Recomandarea: Întru evitarea trimeterilor defectuoase şi incerte în cadrul normelor
prenotate, propunem să fie stabilit clar actul normativ care prevede procedurile de
examinare a neînţelegerilor/litigiilor şi actele normative de reglementare aprobate de
Agenţie în condiţiile stabilite în prezenta lege prin care se va reglementa răspunderea
titularilor de licenţe.

La pct.9, art.11/1 din proiect,
“(5) Bunurile proprietate publică a unităţilor administraţiei-teritoriale utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pot fi date
în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile
legale.
(6) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare,
concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare.”

Considerăm că utilizarea sintagmelor „în conformitate cu prevederile legale” şi ”cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare”, sunt formulări care admit reglementări neclare şi
astfel permit interpretările abuzive. 

Recomandarea: Propunem să fie stabilit expres actele legislative şi normative.

La pct.17 art.29 alin.(2) din proiect, se substituie sintagma „ adăugător pentru fiecare
apartament proporţional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartament
şi conform normelor de consum" cu sintagma „în baza unui Regulament aprobat de
Guvern.”;

Norma citată, face referire la un act normativ, ce urmează să fie aprobat de Guvern. Din
analiza proiectului, nu stabilim norme care ar relatata şi garanta elaborarea şi aprobarea
Regulamentului sus-menţionat, întru asigurarea unei bune realizări a proiectului respectiv.
La fel, evidenţiem că proiectul face trimitere şi la alte Regulamente care pun în aplicare
prevederile proiectului, dar nu sunt încă aprobate nici de către Agenţia Naţională de
Reglementare în Energetică.
În acest sens, menţionăm că neaprobarea în termeni restrînşi a Regulamentelor, proiectul în
cauză nu va produce efectele juridice scontate.

Recomandarea: Se propune autorului să completeze proiectul, cu „Dispoziţii finale” cu
norme care să stabilească următoarele: „Guvernul, în termen de 3 (sau 6 luni) de la
publicarea prezenta legi:
a) va prezenta propuneri pentru a aduce legislaţia în vigoare în corespundere cu
prevederile prezentei legi;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va elabora şi va aproba actele normative necesare pentru aplicarea prezentei legi.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.4, art.7/1 alin.(1) din proiect, „…Perioada de întocmire a actului de control şi de
prezentare a acestuia persoanelor supuse controlului nu poate depăşi 30 zile
lucrătoare de la data încheierii controlului.”

Considerăm că termenul stabilit pentru perioada de întocmire a actului de control „nu poate
depăşi 30 zile lucrătoare de la data încheierii controlului” este exagerat de lung şi contravine
art.28 al Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
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întreprinzător care prevede că „Procedura de control se încheie prin întocmirea de către
controlor (controlori) a unui act de control: în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data
încheierii controlului – în cazul controalelor planificate, şi de cel mult 3 zile lucrătoare de la
data încheierii controlului – în cazul controalelor inopinate.” Astfel, există riscul ca organul de
control în mod discreţionar să aplice termenul indicat. 

Recomandarea: Propunem să fie modificată perioada de întocmire a actului de control,
luînd în considerare prevederile art.28 al Legii nr.131 din 08.06.201 privind controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător.

La pct.15, art.27 alin.(5) din proiect, „(5) În cazul în care consumatorii nu achită
serviciul în termenul indicat în factură, consumatorii plătesc penalitate în mărime
determinată şi în modul stabilit prin contract, în urma negocierilor. Cuantumul
penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi rata medie anuală ponderată a dobînzii
la creditele acordate în monedă naţională de bănci, pentru un an, înregistrată în anul
precedent şi publicată în raportul Băncii Naţionale a Moldovei.”

Prevederile respective conferă autorităţilor responsabile împuterniciri incerte şi discreţionare
la aplicarea penalităţilor. Considerăm inoportun de a institui prevederi care vor da posibilitate
reprezentanţilor autorităţilor responsabile să aplice penalităţi fără a menţiona expres scopul,
criteriile, necesitatea şi procedura desfăşurării negocierilor. Există riscul ca aplicarea
penalităţilor, în urma negocierilor, să fie inechitabilă şi netransparentă chiar şi pentru una şi
aceeaşi categorie de consumatori.

Recomandarea: Propunem să fie excluse sintagmele „în urma negocierilor” şi „este
negociabil, dar”, pentru a evita prevederile discreţionare la aplicarea penalităţilor.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.9, art.11/1 alin.(9) din proiect, “În cazul societăţilor comerciale cu capital social
integral public, bunurile necesare furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare se concesionează acestora odată cu gestiunea serviciului, prin
atribuire directă, fără organizarea licitaţiei publice.”

Prevederile normei art.11/1 alin.(9) sunt echivoce şi excesive, deoarece stipulează anumite
facilităţi doar societăţilor comerciale cu capital social integral public prin atribuirea directă a
bunurilor fără a fi organizate licitaţii publice. În primul rînd, nu este clară utilizarea noţiunii
“societăţilor comerciale cu capital social integral public” Legea nr.303/13.12.2013 nu
operează cu acest termen, dar nici unităţile administrative-teritoriale, individual sau în
asociere, nu atribuie şi nici nu încheie contracte de concesiune de delegare a gestiunii
serviciului cu acest subiect, doar cu operatorii licenţiaţi. În acest sens, autorul favorizează
doar o anumită categorie de persoane juridice, care pot să beneficieze de facilităţi la
atribuirea directă, fără organizarea licitaţiilor publice, a bunurilor necesare furnizării/prestării
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare la concesionarea acestora odată cu
gestiunea serviciului. Norma stabileşte condiţii netransparente, inechitabile şi discriminatorii
între operatorii licenţiaţi, enumeraţi la pct.10 alin.(4) din proiect, adaptate anumitor grupuri
(societăţi comerciale cu capital social integral public), care li se stabilesc condiţii privilegiate
de atribuire a bunurilor necesare furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite condiţii egale şi transparente tuturor
operatorilor licenţiaţi la atribuirea bunurilor necesare furnizării/prestării serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare la concesionarea acestora.
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La pct.9, art.11/1 alin.(10) din proiect, “În cazul în care, unitatea administrativ-teritorială
este angajată într-un contract de împrumut, redevenţa anuală va fi stabilită la un nivel
care să acopere cel puţin serviciul datoriei pentru anul respectiv aferent împrumutului
contractat de unitatea administrativ-teritorială.”

Luînd în considerare că nu este redată clar noţiunea de redevenţă în proiect şi nici actul
normativ în baza căruia se calculează amortizarea bunurilor aferente serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare, stabilim că prevederea citată este una echivocă şi excesivă.
Astfel, stabilirea mărimii redevenţei anuale doar ca să acopere cel puţin serviciul datoriei
pentru anul respectiv aferent împrumutului contractat de unitatea administrativ-teritorială este
una abuzivă şi irelevantă, deoarece scopul şi obiectivele privind dezvoltarea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare prin concesionarea bunurilor aferente
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, nu vor fi atinse.
Totodată, menţionăm că noţiunea de redevenţă, stabilirea şi aplicarea acesteia trebuie să fie
aplicată în limitele art.15 al Legii nr.534 din 13.07.95 cu privire la concesiuni. 

Recomandarea: Propunem să fie exclusă norma “În cazul în care, unitatea
administrativ-teritorială este angajată într-un contract de împrumut, redevenţa anuală
va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei pentru anul
respectiv aferent împrumutului contractat de unitatea administrativ-teritorială.”

La pct.20, art.35 alin.(3/1) din proiect, „(31) Tarifele pentru serviciul public de
alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate includ şi o cotă pentru
crearea surselor de dezvoltare a sistemelor aferente furnizării/prestării serviciului.
Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicării unei cote de
dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autorităţile administraţiei
publice locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să
rezulte oportunitatea, valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi
creşterea calităţii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. Cota de
dezvoltare va fi inclusă în nivelul preţurilor şi tarifelor numai după aprobarea acesteia,
prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice locale implicate. În cazul
utilizării surselor în alte scopuri, tarifele pot fi diminuate pentru anul următor
corespunzător mijloacelor utilizate în alte scopuri.”

Considerăm prevederile citate ca fiind abuzive, deoarece stabilirea cotei pentru crearea
surselor de dezvoltare a sistemelor aferente furnizării/prestării serviciului inclusă la tarifele
pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate de
către autoritatea administraţiei publice locale. Astfel, nu sunt descrise clar şi transparent
criteriile de stabilire a necesităţii aplicării acestei cote; enumerarea criteriilor care stau la baza
aplicării studiilor tehnico-economice, cît şi procedura de derulare şi emiterii/luare a deciziei
de a include o cotă de dezvoltare în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor.

Recomandarea: Propunem să fie specificate expres criteriile de stabilire a necesităţii
aplicării cotelor de dezvoltare; enumerarea criteriilor care stau la baza aplicării
studiilor tehnico-economice, cît şi procedura de derulare şi luare luare a deciziei de a
include o cotă de dezvoltare în tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.10, art.13 alin.(12) din proiect, „(12) Prin excepţie de la prevederile art.13 alin.(2),
contractul de delegare a gestiunii serviciilor se atribuie direct, fără licitaţie publică:
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a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale unei
asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul public de
alimentare cu apă şi de canalizare;
b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale cu capital integral al unităţilor
administrativ-teritoriale, înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în
condiţiile legii, a întreprinderilor municipale subordonate autorităţilor administraţiei
publice locale, care au avut în administrare şi exploatare bunuri, activităţi ori servicii
de alimentare cu apă şi de canalizare.”

Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
prevede expres la art.13 alin.(2) că “Acordarea dreptului de gestiune delegată operatorului se
efectuează în condiţii de transparenţă, printr-o licitaţie organizată în conformitate cu legislaţia
în vigoare.” Prin proiect, se propune să fie exceptaţi de la regula generală anumiţi subiecţi,
care să eludeze procedurile de achiziţie publică, astfel fiind limitată transparenţa atribuirii
contractului de delegare a gestiunii serviciilor pentru anumite categorii de operatori licenţiaţi.
Totodată, norma stabileşte condiţii inegale, inechitabile şi netransparente pentru toţi
operatorii/operatorii regionali licenţiaţi la acordarea dreptului de gestiune delegată. 

Recomandarea: Propunem să fie excluse derogările prevăzute la pct.10, art.13 alin.(12)
din proiect

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.4, art.7/2 din proiect, “Articolul 7/2. Examinarea neînţelegerilor şi a litigiilor
dintre participanţii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Neînţelegerile dintre operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
în legătură cu aplicarea prezentei legi se examinează de Agenţie, conform procedurii
stabilite.”

Norma relevă doar autoritatea competentă de examinarea neînţelegerilor şi litigiilor dintre
subiecţii/operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în legătură cu
aplicarea prezentei legi, fără a identifica procedura, termenul de examinare şi cauzele care
pot constitui motiv legal de a iniţia o procedură de examinare a neînţelegerilor şi a litigiilor. La
fel, este redat neclar şi insuficient trimiterea ”conform procedurii stabilite”, deoarece nu putem
identifica din conţinutul proiectului procedura stabilită sau actul normativ care prevede
derularea şi condiţiile de desfăşurare a procedurii. 

Recomandarea: Propunem autorului să prevadă expres procedura, termenul de
examinare şi cauzele care pot constitui motivul legal de a iniţia o procedură de
examinare a neînţelegerilor şi a litigiilor apărute între participanţii serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.5, art.7/4 din proiect, „Articolul 74. Sancţiuni privind încălcarea prevederilor
legale
(1) În temeiul prezentei legi, Agenţia este în drept să aplice, prin hotărîre, sancţiuni de
la 1% pînă la 5 % din cifra de afaceri anuală a titularilor de licenţă, pentru încălcarea
obligaţiilor manifestate prin:
a) refuzul repetat al titularului de licenţă de a prezenta informaţiile şi rapoartele
solicitate de Agenţie,
....
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e) refuzul repetat al titularului de licenţă (operatorului) de eliberare a avizului de
branşare/racordare ale unui solicitant;
f) refuzul repetat al titularului de licenţă (operatorului) de a încheia contractul de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
f) refuzul repetat al titularului de licenţă de a executa hotărîrile individuale şi deciziile
Agenţiei.
(2) Încălcările prevăzute în alin (1) din prezentul articol, săvîrşite în mod repetat se
sancţionează cu amendă în valoare de 5 % din cifra anuală de afaceri a titularului de
licenţă.”

Analizînd sancţiunile evidenţiate mai sus, constatăm că autorul propune la alin.(1)
sancţionarea titularului de licenţă care refuză în mod repetat anumite acţiuni, şi, la alin.(2), de
asemenea, este prevăzut că „încălcările prevăzute în alin.(1) din prezentul articol, săvîrşite în
mod repetat se sancţionează…” cu amendă mai mare. Prin urmare, se instituie prevederi
neclare şi confuze la aplicarea sancţiunilor, deoarece ambele norme stabilesc sancţiuni în
cazul în care anumite situaţii nelegitime se repetă, fapt ce lasă la latitudinea Agenţiei
competenţa de a aplica sancţiunile fără a stabili clar criteriile. Totodată, menţionăm că
sancţiunile trebuie să fie explicite şi clar de diferenţiat, la fel să fi luate în considerarea
situaţiile atenuante şi agravante ale faptei. Astfel, prevederile respective admit interpretări
abuzive, care conferă autorităţilor responsabile atribuţii extensive de reglementare şi aplicare
excesivă a sancţiunilor.

Recomandarea: Propunem să fie revizuite normele alin.(1) şi (2), întru redare clară a
criteriilor, fără a fi suprapuse, astfel încît să reglementeze concret aplicarea
sancţiunilor pentru titularii de licenţă.

9. Alte obiecţii

La pct.12, art.19 alin.(4) din proiect, „pot fi transmise gratuit la balanţa autorităţii
administraţiei publice locale sau direct operatorului în conformitate cu decizia
consiliului local” se substituie cu cuvintele „se transmit în proprietatea unităţii
administrativ-teritoriale, în conformitate cu decizia consiliului local.”

Nu este clară operarea modificărilor propuse, deoarece Legea nr.303 din 13.12.2013 în
vigoare stipulează expres cum propune autorul în proiect.

Recomandarea: Propunem să fie excluse prevederile pct.12, art.19 alin.(4) din proiect.

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
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