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legii pentru modificarea şi completarea Legii privatizării fondului
de locuinţe nr.1324-XII din 10 martie 1993 (art.1)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat 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. Proiectul modifică Legea privatizării fondului de locuinţe
nr.1324/1993 şi acordă persoanelor apatride, care locuiesc în locuinţe pasibile de privatizare,
dreptul de a privatiza locuinţele (a înregistra dreptul de proprietate), în modul stabilit de
legislaţie. 

d. Suficienţa argumentării. Considerăm argumentarea autorului insuficientă pentru
promovarea proiectului. Recomandăm autorului să respecte prevederile art.20 al Legii
nr.780/2001 privind actele legislative, perfecţionarea argumentării prevederilor, finalităţii
urmărite şi impactul proiectului (economic, social sau de altă natură).
În opinia noastră nu există conflict de norme dintre Legea privatizări fondului de locuinţe
nr.1324/1993 şi Legea nr.275/1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizi
în Republica Moldova. Art.5 alin.(1) din Legea nr.275/1994 stabileşte în mod neexhaustiv
rezervele, iar art.19 şi 20 stabilesc doar diferenţa generică în cadrul drepturilor străinului şi
ale cetăţeanului Republicii Moldova. Legea privatizări fondului de locuinţe nr.1324/1993 se
încadrează în „excepţiile stabilite de lege”.
Invocarea faptului că persoanele apatride aflate de peste 25 de ani cu domiciliul stabil în
Republica Moldova, cu loc de muncă stabil, nu au dobândit cetăţenia Republicii Moldova
datorită „procesului dificil şi de lungă durată” nu se susţine atâta timp cât procesul de
acordare a cetăţeniei, reglementat prin art.17 din Legea cetăţeniei nr.1024/2000 stabileşte
următoarele termene pentru acordarea cetăţeniei: 5 ani termen general, 3 ani pentru străinul
căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova.
În afară de acest aspect legislaţia naţională este cât se poate de permisivă şi nu doar permite
redobândirea cetăţeniei (art.16) dar şi reglementează recunoaşterea cetăţeniei (art.12
alin.(2)) pentru următoarele categorii de persoane care şi-au exprimat dorinţa de a deveni
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cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:
a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror
părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în
ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie
1940, precum şi urmaşii lor;
d) persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii
Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.
În altă ordine de idei, Republica Moldova a depus şi depune eforturi constante pentru
eliminarea cazurilor de apatridie. Un exemplu elocvent în acest sens ne serveşte alinierea
Republicii Moldova la cadrul normativ internaţional de prevenire şi înlăturare a cazurilor de
apatridie – Legea nr.252/2011 pentru aderarea la Convenţia pentru reducerea cazurilor de
apatridie (New-York, 1961), Legea nr.232/2007 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului
Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor
(Strasbourg, 2006).
Statul Republica Moldova nu este doar o formă de organizare a societăţii. Chintesenţa
statului este apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor acestui stat.
Întregul mecanism de stat, întregul cadru normativ naţional este astfel conceput încât să
motiveze străinul fără cetăţenie să-şi dorească obţinerea cetăţeniei statului în care locuieşte
cu domiciliul stabil. Apatridul care nu a obţinut cetăţenia statului Republica Moldova fie nu-şi
doreşte sincer acest lucrul, fie nu întruneşte condiţiile de acordare a cetăţeniei, modice de
altfel, care vin să demonstreze autorităţilor integrarea străinului în societate şi coeziunea
socială a persoanei.
În cazul proiectului analizat, străinii apatrizi care au manifestat dezinteres faţă de Republica
Moldova, care nu se autoidentifică cu valorile naţionale cultivate de statul nostru timp de mai
bine de 25 ani, vor obţine dreptul de a privatiza locuinţele aflate în fondul de locuinţe ale
statului, ceea ce în opinia noastră este inacceptabil. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul nu prezintă fundamentarea economico-financiară a proiectului deşi privatizarea
locuinţelor aflate în proprietatea statului diminuează fondul de locuinţe (patrimoniul)
aparţinând statului aducând cu sine pierderi. Autorul nu a realizat nici un studiu asupra
numărului total de locuinţe aflate în proprietatea statului şi câte dintre acestea sunt date în
locuinţă persoanelor apatride.

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

Traducerea în viaţă a prevederilor propuse promovează interesele persoanelor apatride, care
vor putea privatiza locuinţele date temporar în locaţiune de către autorităţile Republicii
Moldova. Prevederea contravine interesului public general fiind discriminatorie pentru
anumite categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova, care nu au în locaţiune locuinţe aflate în
proprietatea statului.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv pentru care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată. 

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării proiectul de
lege pentru completarea Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324/1993 şi nota
informativă la acesta erau publicate pe site-ul Parlamentului Republicii Moldova
www.parlament.md ceea ce atestă faptul că sunt întrunite cerinţele impuse de prevederile
art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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

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.
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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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Martie 2016

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