
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 aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de acordare şi folosire a locuinţelor de serviciu
administrate de către Ministerul Apărării şi unităţile militare ale

Armatei Naţionale
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Apărării.

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 traduce în viaţă prevederile Legii nr.75/2015
cu privire la locuinţe şi instituie Regulamentul care stabileşte modalitatea de acordare şi
folosire a locuinţelor de serviciu persoanelor fizice, pe perioada exercitării atribuţiilor
funcţionale în cadrul Armatei Naţionale.
La modul concret, Regulamentului reglementează modul de acordare şi folosire a locuinţelor
de serviciu, situaţiile/cazurile acordarea prioritară a locuinţelor de serviciu, drepturile şi
obligaţiile locatorului şi locatarului, aspectele de gospodărire comunală a locuinţelor de
serviciu, modalitatea de rezolvare a litigiilor şi procedura de evacuare din locuinţele de
serviciu.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Autorul a respectat
prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative, stabilind în cadrul notei
informative condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi, evidenţierea
elementelor noi, argumentarea şi gradul de compatibilitate cu reglementările legislaţiei
naţionale, precum şi efectul social-economic al implementării.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului nu presupune alocarea unor mijloace
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financiare suplimentare din bugetul de stat.

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

În opinia noastră, proiectul promovează interesele categoriilor de persoane care activează în
Armata Naţională şi au dreptul la locuinţă de serviciu, şi care vor beneficia de un cadru juridic
performant ce reglementează procedurile de realizare a acestui drept. Proiectul este unul de
utilitate publică, fiind elaborat în scopul realizării cadrului legal ce stabileşte asigurarea cu
locuinţe de serviciu pentru angajaţii care beneficiază de acest drept.

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 examinării, proiectul
hotărârii Guvernului şi nota informativă la acesta nu erau publicate pe site-ul Ministerului
Apărării www.army.md, şi pe portalul informativ www.particip.gov.md ceea ce atestă faptul că
proiectul întruneşte 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

Pct.4.
Locuinţele de serviciu se acordă conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, în
limita spaţiului disponibil.
Locuinţele de serviciu trebuie să fie amenajate şi să corespundă cerinţelor sanitare şi
tehnice.
Locuinţele de serviciu, care au fost construite sau procurate din sursele bugetului de
stat nu pot fi înstrăinate sau trecute la alt tip de locuinţe.
Semnalăm asupra unei insuficienţe a normei care necesită a fi completată cu
reglementări de detaliu.

Semnalăm asupra unei insuficienţe a normei care necesită a fi completată cu reglementări de
detaliu. Din normă propusă nu reiese clar obligaţia amenajării în corespundere cu cerinţele
sanitare şi tehnice, pusă în sarcina locatorului sau a constructorului. În lipsa acestei
reglementări concrete norma poate fi interpretată astfel încât obligaţia amenajării să cadă nu
doar asupra locatorului sau constructorului dar chiar şi asupra locatarului.
Un alt aspect deficitar ţine de interdicţia înstrăinării locuinţelor de serviciu „construite sau
procurate din sursele bugetului de stat”. Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe, în art.21
alin.(7), stabileşte expres: „Locuinţele de serviciu construite sau procurate din sursele
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bugetelor de stat sau locale nu pot fi înstrăinate sau trecute la alt tip de locuinţă”. Cu toate
acestea, având în vedere că Regulamentul este un act subordonat legii, care stabileşte
reglementări de detaliu, considerăm că formula textuală a normei propuse nu exclude ipoteza
privatizării locuinţelor de serviciu, care au fost construite în cadrul parteneriatului public-
privat. Pentru prevenirea acestei situaţii, recomandăm următoarea formulă textuală:
„Locuinţele de serviciu, care au fost construite sau procurate din sursele bugetului de stat,
inclusiv în cadrul parteneriatului public-privat, nu pot fi înstrăinate sau trecute la alt tip de
locuinţe.”

Recomandarea: Recomandăm autorului să completeze norma cu reglementări care ar
exclude/preveni ipoteza privatizări locuinţelor de serviciu care sunt construite în
cadrul parteneriatului public-privat, precum şi stabilire concretă către cine este
opozabilă obligaţia de amenajare a locuinţei.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.2.
Membrii familiei – sunt alcătuite dintr-un bărbat, o femeie şi copiii lor naturali, precum
şi alte persoane aflate la întreţinerea acestora. (text conform originalului)

Semnalăm asupra unei reglementări care nu doar prezintă carenţe lingvistice dar şi intră în
conflict de norme. Recomandăm autorului, în aspectul definirii membrilor familiei, să adopte
exemplul art.55 al Legii nr.75/2015 cu privire la locuinţe: „Membri ai familiei chiriaşului sunt
soţul chiriaşului, copiii (inclusiv cei înfiaţi) atît ai chiriaşului, cît şi ai oricăruia din membrii
familiei lui, părinţii (părinţii adoptivi), care locuiesc împreună cu chiriaşul. Alte persoane pot fi
considerate membri ai familiei chiriaşului, dacă locuiesc permanent împreună cu chiriaşul şi
duc împreună cu dînsul o gospodărie comună. Persoanele întreţinute, inapte pentru muncă
sînt membri ai familiei chiriaşului, dacă locuiesc permanent împreună cu chiriaşul”. În formula
prezentată de regulament, definiţia dată rămâne incompletă.

Recomandarea: Recomandăm autorului să adopte definiţia utilizată la art.55 al Legii
nr.75/2015 cu privire la locuinţe.

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

Pct.8.
Cererile depuse, însoţite de documentele specificate la pct. 7 al prezentului
Regulament, vor fi examinate în ordinea în care au fost înregistrate de către locator în
lista de evidenţă a solicitanţilor ce necesită asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu.
În cazul în care au fost înscrişi în lista respectivă mai mulţi solicitanţi, în aceeaşi zi, în
aceeaşi oră, cu respectarea de către toţi aceştia a procedurilor de înregistrare,
prioritate, are acel, care s-a înregistrat primul în Lista de evidenţă a solicitanţilor, după
principiul „primul sosit, primul servit”.

Atenţionăm asupra unei norme discreţionare. Criteriul „primul sosit, primul servit” nu este un
criteriu obiectiv, care ia în calcul condiţiile şi necesităţile concrete ale solicitantului locuinţei
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de serviciu, ale familiei sale (eventual). Acordarea locuinţelor de serviciu este un „proces”
ceva mai complex decât o simplă operaţiune de predare-primire, de aceea pct.8 trebuie
completat cu rolul Comisiei locative a Armatei naţionale (unităţii) în stabilirea
alocări/repartizării – autorităţii care va examina şi propune ministrului apărării (comandantului
unităţi) repartizarea locuinţei. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să vină cu modificări ale pct.8, în care să
stabilească competenţele organului colegial – Comisiei locative – în cazul concursului
de cereri/solicitări pentru alocarea locuinţei de serviciu.

Pct.21
Locatarul are următoarele drepturi, dacă contractul de locaţiune nu prevede altfel:
a) să folosească utilajul şi inventarul acordat de locator şi să beneficieze de serviciile
locativ-comunale;
b) să aducă şi să scoată mobila şi lucruri personale, conform prevederilor prezentului
Regulament;
c) să primească vizitatori, conform cerinţelor prezentului Regulament.

Norma propusă prezintă un risc discreţionar. Formularea textuală din start acordă prioritate
reglementărilor contractuale parvenite din contractul de locaţiune încheiat între locator şi
locatar, deşi regimul juridic al locuinţelor de serviciu este diferit decât de cel al locuinţelor de
drept comun şi deci clauzele acestui contract trebuie să se fundamenteze exclusiv pe
„Regulamentul cu privire la modul de acordare şi folosire a locuinţelor de serviciu
administrate de Ministerul Apărării şi unităţile militare ale Armatei Naţionale”. Riscul constă în
faptul că părţile vor putea stabili în contractul de locaţiune anumite clauze care eludează nu
doar prevederile Regulamentului în cauză, dar şi ale Legii nr.75/2015 cu privire la locuinţe.

Recomandarea: Recomandăm autorului să excludă din textul normei „dacă contractul
de locaţiune nu prevede altfel”.

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.
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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

17 Noiembrie 2015

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