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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea ministerului Mediului,

structurii şi efectivului-limită ale apratului central al acestuia
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 a fost elaborat în scopul ajustării
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr.847 din 18.12.2009 la prevederile Legii nr. 98 din 04.05.2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate și întru executarea Legii nr.168 din 31.07.2015
pentru modificarea art.24 al Legii nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern.
Prezentul proiectul prevede modificarea și completarea structurii aparatului central al
Ministerului Mediului cu subdiviziuni și unități, care în prezent lipsesc, în măsura în care să
se asigure minimul de capacități necesare pentru realizarea angajamentelor asumate în
capitolul „Mediul înconjurător” și capitolul „Politici climatice” din Acordul de Asociere RM-UE,
dar şi din Acordul cu privire la Zonele de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind întrunite exigenţele legale ale normei art.37 al Legii
nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul proiectului menţionează în nota informativă că reforma propusă se va realiza pe
etape, indicînd că pentru început vor fi create doar structurile care vor avea acoperire
financiară din contul unităţilor redistribuite din cadrul structurilor subordonate şi în limita
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alocaţiilor disponibile pentru anul bugetar 2016, pentru Ministerul Mediului și structurile
subordonate, la compartimentul cheltuieli de personal.
De asemenea, autorul a indicat că ulterior, se va propune rectificarea bugetului pentru anul
2016, care să prevadă redistribuirea alocațiilor în limita prevăzută pentru autoritatea centrală
de mediu de la capitolul altor cheltuieli recurente la capitolul cheltuieli de personal. După
rectificarea bugetului vor fi realizate angajările în celelalte structuri propuse în proiect.
În concluzie, toate modificările și restructurările instituționale propuse prin proiect se vor
opera în limita alocaţiilor prevăzute pentru sectorul protecției mediului pentru anul 2016,
nefiind necesare cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.

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

Prevederile proiectului sunt conforme interesului public general perfecţionând cadrul normativ
naţional în domeniul mediului. 

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie proiectul a fost regăsit pe pagina Ministerului Mediului, cu respectarea cerinţelor
Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La punctul 9 subpunctul 47) al anexei nr.1 la proiect ”asigură dezvoltarea sectorului de
alimentare cu apă și sanitație, creînd cadrul necesar pentru asigurarea graduală a
accesului cetățenilor la apă sigură și sanitație adecvată”.

Autorul utilizează expresia „apă sigură” nedefinită în legislaţie or, în sensul art.1 al Legii
nr.272-XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă, este utilizat termen de apă potabilă,
care este definit ca apă care poate fi consumată de om, direct sau indirect, timp îndelungat
fără a-i prejudicia sănătatea;

Recomandarea: Substituirea sintagmei ”apă sigură” cu sintagma ”apă potabilă”.

La punctul 21 al anexei nr.1 la proiect „Soluţiile identificate şi recomandările formulate
în urma discuţiilor din cadrul Colegiului ministerului se aprobă cu simpla majoritate a
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voturilor membrilor colegiului prezenţi la şedinţă şi se prezintă ministrului pentru
adoptarea deciziei respective prin emiterea ordinelor respective.”

Conform DEX-ului prin noţiunea de „simpla majoritate a voturilor” se înţelege majoritate
absolută (sau simplă) - număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din total.
Respectiv, schimbarea locului unui termen modifică sensul normei juridice, ceea ce va crea
confuzii la aplicarea acesteia.

Recomandarea: Reformularea sintagmei şi utilizarea termenului de “majoritate
simplă”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La punctul 9 subpunctul 15) al anexei nr.1 la proiect ”reglementează efectuarea
vînătorii și a pescuitului industrial şi recreativ-sportiv”

Analizînd cadrul normativ în vigoare evidențiem că legislatorul utilizează termenul de ”pescuit
sportiv și de amator”, prevedere cuprinsă în art.3 al Legii nr.149-XVI din 08.06.2006 privind
fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, conform căreia pescuitul sportiv şi de amator
reprezintă capturare a peștelui pentru consum personal, în scop recreativ şi sportiv.
Suplimentar, se reține că potrivit norme citate este utilizat termenul de ”pescuit
industrial/comercial”.

Recomandarea: Substituirea sintagmei ”și reacreativ-sportiv” cu sintagma
”/comercial, sportiv și amator”
Aceeași propunere se recomandă și pentru subpunctul 20) litera f) al prezentului
punct.

La punctul 9 subpunctul 42) al anexei nr.1 la proiect ”asigură funcționarea unui sistem
eficient de management financiar și control public intern în cadrul ministerului și a
autorităților administrative din subordine”.

Sintagma ”control public intern” este în contradicție cu norma legală cuprinsă la art.3 al Legii
nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, care prevede definirea
noțiunilor de ”control intern” și ”control financiar public intern”.

Recomandarea: Substituirea sintagmei ”control public intern” cu sintagma ”control
intern” sau cu sintagma ”control financiar public intern”, reieșind din definirea acestor
termeni în art.3 al Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern. 

La punctul 12 subpunctul 5) al anexei nr.1 la proiect „aprobă regulamentele
subdiviziunilor interne ale aparatului central şi regulamentele autorităților
administrative din subordine, cu excepţiile prevăzute de lege”.

Analizînd proiectul în ansamblu evidenţiem că prevederile acestuia sunt contradictorii, norma
invocată fiind incompatibilă cu norma instituită la punctul 24 al anexei nr.1 la proiect care
stabileşte că autoritățile administrative subordonate funcționează în baza Regulamentelor
aprobate de Guvern.
Totodată, conform art.15 alin.(1) al Legii nr. nr.98 din 04.05.2012 privind administraţie publică
centrală de specialitate, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale
şi alte chestiuni privind organizarea activităţii autorităţilor administrative din subordinea
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ministerelor se stabilesc, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale altor acte
legislative şi normative, în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora
aprobate de Guvern.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „şi regulamentele autorităților administrative
din subordine, cu excepţiile prevăzute de lege”.

La punctul 2 subpunctul 1 al anexei nr.6 la proiect „ Se stabileşte efectivul-limită al
Inspectoratului Ecologic de Stat în număr de 320 de unități (78 de unități - în aparatul
central și 242 de unități în serviciul constituit în teritoriu)”.

Norma respectivă este în contradicţie cu punctul 2 al proiectului hotărîrii, care instituie că
efectivul-limită al serviciilor publice desconcentrate ale Ministerului Mediului este în număr
egal cu cel al Inspectoratului Ecologic de Stat, ultimul, conform structurii ministerului, face
parte din lista autorităţilor administrative din subordinea acestuia.

Recomandarea: Reglementarea în punctul 2 a efectivului-limită al autorităţilor
administrative din subordinea Ministerului Mediului.

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

La punctul 9 subpunctul 39) al anexei nr.1 la proiect ”exercită, în numele Guvernului,
funcţia de fondator al întreprinderilor de stat din domeniul de competență şi
monitorizează activitatea acestora, în conformitate cu legislaţia”

Autorul prin norma respectivă a instituit dreptul de a exercita funcția de fondator al
întreprinderilor de stat, însă a omis să indice temeiul legal, deşi fondarea, reorganizarea și
dizolvarea se efectuează în temeiul unei hotărîri de Guvern.

Recomandarea: Includerea după cuvîntul ”Guvernului” textul ”și în temeiul unei
hotărîri de Guvern,” și în continuare după text.  

La punctul 9 subpunctul 42) al anexei nr.1 la proiect ”asigură funcționarea unui sistem
eficient de management financiar și control public intern în cadrul ministerului și a
autorităților administrative din subordine”.

Norma respectivă are un sens ambiguu, autorul instituind atribuții de control a activității
autorităților administrative din subordine, deși conform proiectului structura Ministerului
Mediului este formată și din instituții publice în care are calitatea de fondator.
În sensul dat, conform art.26 alin.(2) lit.k) al Legii nr. nr.98 din 04.05.2012 privind
administraţia publică centrală de specialitate, pentru realizarea funcţiilor de bază care le
revin, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală controlează activitatea autorităţilor
administrative şi a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în
care ele au calitatea de fondator.
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Recomandarea: Completarea la final cu textul ”şi a serviciilor publice desconcentrate
din subordine şi a instituţiilor publice în care ele au calitatea de fondator” şi
substituirea conjuncției ”și” cu semnul de punctuație virgula.

La punctul 10 subpunctul 4) al anexei nr.1 la proiect „să efectueze, în limitele şi în
conformitate cu competenţele legale, controlul de stat privind respectarea legislaţiei în
domeniile de activitate, să aplice sancţiunile prevăzute de legislaţie în cazul depistării
încălcărilor și să propună sistarea activităților economice în cazul constatării unor
abateri de la prevederile legale”.

În cazul dat, consemnăm că legislaţia prevede mai multe forme de sancţiuni (disciplinare,
contravenţionale, penale, fiscale, etc.), ce se aplică conform competenţelor stabilite de
legislaţie. Respectiv, autorul utilizează sintagma „sancţiuni prevăzute de legislaţie”, ce are un
sens echivoc şi general.

Recomandarea: Specificarea sancţiunii ce urmează a fi instituită prin norma
respectivă.  

La punctul 2 subpunctul 7) al anexei nr.6 la proiect „Inspectoratul este condus de
director, numit în funcție şi eliberat din funcţie de Ministrul Mediului. Directorul
Inspectoratului este membru al Colegiului Ministerului și inspector principal de stat
pentru ecologie.”

Autorul nu a prevăzut prin norma respectivă termenul pentru care este numit directorul
Inspectoratului, fapt ce denotă posibilitatea exercitării funcţiei prenotate pe un termen
nedeterminat şi poate afecta negativ activitatea autorităţii şi genera coruptibilitate pe termen
lung. Astfel, considerăm oportun completarea normei cu prevederi referitoare la termenul
mandatului directorului şi posibilitatea extinderii mandatului pentru încă un singur mandat
consecutiv. 

Recomandarea: : Completarea normei la final cu următorul text: „, numit pentru un
mandat de X ani, cu/fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv”.

La punctul 4 subpunctul 8) al anexei nr.6 la proiectul hotărîrii „Agenţia este condusă
de director. Numirea în funcție, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de
serviciu ale acestuia se face în condițiile legii, de către ministrul mediului.”

Norma respectivă este incompletă, deoarece autorul nu a prevăzut condiţiile ce trebuie să le
întrunească candidatul la funcţia de director al Agenţiei. Lipsa unor astfel de reglementări va
isca riscul numirii în funcţie de director în baza unor criterii subiective.
În sensul dat, reieşind din norma instituită şi a proiectului hotărîrii de Guvern integral se
prezumă că pentru funcţia de director al Agenţiei pot fi numite persoane în lipsa unei
experienţe în domeniu, a studiilor superiore şi a calificării corespunzătoare, ceea ce poate
denatura activitatea Agenţiei, din cauza unui management defectuos.
De asemenea, reţinem că există riscul coruptibil iminent de conflict de interese în cazul
numirii unei persoane în funcţia respectivă la discreţia şi după bunul plac al ministrului şi pe
criterii subiective reieşind din experienţa profesională a candidatului.  

Recomandarea: Completarea normei cu prevederi care va indica condiţiile pe care
trebuie să le întrunească persoana care candidează la funcţia de director al Agenţiei, la
restricţiile şi incompatibilităţile funcţiei (Pentru ocuparea funcţiei de director al
Agenţiei poate fi angajată persoana care trebuie să întrunească următoarele condiţii:
să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să deţină studii superioare de profil X, să aibă
vechime în funcţii manageriale de cel puţin X ani, să nu aibă antecedente penale sau
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să nu se afle sub urmărire penală pentru săvîrşirea de infracţiuni, să cunoască limba
de stat. Funcţia de director este incompatibilă cu orice altă activitate remunerată, cu
excepţia activităţilor ştiinţifice sau didactice).

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La punctul 3 al anexei nr.1 la proiect ” Ministerul este persoană juridică de drept
public, cu sediul în municipiul Chișinău, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a
Republicii Moldova, de conturi trezoreriale și bancare, de venituri colectate (mijloace
speciale), de venituri cu destinație (fonduri speciale) şi alte atribute specifice stabilite
în legislație”.

În conformitate cu art.23 alin.(1) al Legii nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică
centrală de specialitate, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală sînt persoane
juridice de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispun de denumire, de ştampilă
cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale şi bancare, precum şi de alte
atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie, iar potrivit art.42 alin.(1) al Legii
nr. 181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, cheltuielile
autorităţilor/instituţiilor bugetare se finanţează din: a) veniturile colectate de
autorităţile/instituţiile bugetare; b) resursele proiectelor finanţate din surse externe; c)
veniturile generale şi sursele de finanţare ale bugetului de la care se finanţează
autoritatea/instituţia bugetară respectivă.
Coroborînd normele prenotate, se reține că textul utilizat de autor ”de venituri colectate
(mijloace speciale), de venituri cu destinație (fonduri speciale)” înglobează în sine
semnificația construcției ”de alte atribute specifice stabilite de legislație”.

Recomandarea: Excluderea sintagmei ”, de venituri colectate (mijloace speciale), de
venituri cu destinație (fonduri speciale)”.

La punctul 12 subpunctul 20) al anexei nr.1 la proiect „conferă grade de calificare
funcţionarilor publici, le acordă stimulări şi le aplică sancţiuni disciplinare”

Analizînd cadrul legal în vigoare, reţinem că atît prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008
cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public stabilesc modul şi condiţiile de
acordare a gradelor de calificare şi stimulărilor pentru funcţionarii publici şi de aplicare a
sancţiunilor disciplinare, cît şi ale Legii nr.1123 din 30.07.1992 cu privire la distincţiile de stat
ale RM care reglementează modul şi condiţiile de conferire a distincţiilor de stat.

Recomandarea: Completarea normei la final cu sintagma “, în condiţiile legii”.
Aceeaşi propunere este recomandată şi pentru subpunctul 21) al prezentului punct şi
pentru punctul 29 subpunctul 3) al proiectului.

La anexa nr.2 la proiect „Structura aparatului central al Ministerului Mediului”.

Mărirea listei subdiviziunilor aparatului central va majorarea numărul funcţionarilor cu funcţii
de conducere, ceea ce va reduce din eficacitatea şi operativitatea sarcinilor propuse. De
asemenea, faptul dat presupune şi cheltuieli financiare suplimentare, care pot fi evitate
urmare comasării direcţiilor propuse prin proiect în direcţii generale, iar serviciile să fie
incluse în direcţii.

Recomandarea: Revizuirea structurii aparatului central al Ministerului şi reducerea
numărului de subdiviziuni.
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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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Iulie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

http://www.tcpdf.org

