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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

cu privire la scutirea Î.S. "MoldASTA" şi S.R.L. "Avia Invest" de
la plata penalităţilor pentru netransferarea în termen a plăţilor de

supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare către
Autoritatea Aeronautică Civilă

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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 pentru a depăşi situaţia de
blocaj a mijloacelor financiare aflate în conturile EUROCONTROL care urmau a fi transferate
către Î.S. „MoldATSA” (în urma executării deciziei Tribunalului de Primă Instanţă (Francofon)
din Bruxelles) şi care împiedică Î.S. „MoldATSA” să-şi îndeplinească activităţile sale de
mentenanţă ce ţin de verificarea şi calibrarea echipamentului metrologic de zbor, de
telecomunicaţii aeronautice, precum şi achitarea cheltuielilor pentru implementarea
„Sistemului de Supraveghere WAM/MALT” şi „Check Point”.
Prevederile proiectului vor produce următoarele efecte:
- scutirea Î.S. „MoldATSA” de la plata penalităţilor, ce vor apărea în rezultatul netransferării
plăţilor de supraveghere către Autoritatea Aeronautică Civilă (în continuare AAC);
- scutirea S.R.L. „Avia Invest” de la plata penalităţilor pentru netransferarea în termen a
plăţilor de supraveghere către AAC, pînă la 01 martie 2016 (după care S.R.L. „Avia Invest”
va achita suma restantă în termen de 3 zile);
- acordarea Î.S. „MoldATSA” un împrumut fără dobândă în sumă de 20 (douăzeci) milioane
lei, în patru tranşe lunare, a câte 5 (cinci) milioane lei, din contul mijloacelor prevăzute în
buget, cu termen de rambursare de până la 01 septembrie 2016, în vederea acoperirii
cheltuielilor aferente furnizării şi menţinerii în condiţii de siguranţă a serviciului de dirijare al
traficului aerian în Republica Moldova.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică strict suficient necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Au fost
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respectate prevederile art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi nota informativă stabileşte
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi, evidenţierea elementelor
noi şi argumentarea acestora.
Cu toate acestea, nota informativă explică evaziv, ambiguu şi insuficient necesitatea scutirii
S.R.L. „Avia Invest” de la plata penalităţilor pentru netransferarea în termen a plăţilor de
supraveghere către AAC, – deşi după cum o recunoaşte chiar autorul – „Î.S. „MoldATSA” nu
prestează careva servicii către S.R.L. „Avia Invest”” şi deci nu este afectată de blocarea
conturilor acesteia.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul proiectului menţionează că proiectul nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de
stat, şi omite din câmpul de vedere aspectul neîncasării penalităţilor, ce vor apărea în
rezultatul netransferării plăţilor de supraveghere de la Î.S. „MoldATSA” şi S.R.L. „Avia
Invest”către AAC. Recomandăm efectuarea calculelor concrete şi completarea notei cu acest
aspect.

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

În opinia noastră, proiectul promovează interesul general în asigurarea securităţii zborurilor
de către Î.S. „MoldATSA” şi deci a funcţionalităţii Aeroportului Internaţional Chişinău. 

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 erau publicate pe pagina web oficială a
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: www.mtid.gov.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

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

Pct.2.
2. S.R.L. „Avia Invest” se scuteşte de la plata penalităţilor pentru netransferarea în
termen a plăţilor de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare către
Autoritatea Aeronautică Civilă, pînă la 01 martie 2016, după care S.R.L. „Avia Invest”
va achita suma restantă în termen de 3 (trei) zile.

Scutirea S.R.L. „Avia Invest” de la plata penalităţilor pentru netransferarea în termen a plăţilor
de supraveghere a menţinerii condiţiilor de certificare nu este justificată. Norma nu stabileşte
clar criteriile şi condiţiile care determină scutirea de penalităţi, iar nota informativă stabileşte
în mod insuficient legătura cauzală dintre Î.S. „MoldATSA” şi S.R.L. „Invest Avia”.
Ţinem să amintim că S.R.L. „Avia Invest” este agentul economic privat (compania) ce
administrează Aeroportul Internaţional Chişinău, fondatorii căruia sunt S.A. „Habarovskii
Aeroport” şi holdingul „Kolomenskii Zavod”, ambele din Federaţia Rusă.
S.R.L. „Avia Invest” percepe taxe lunare de la companiile aeriene care utilizează
infrastructura aeroportului în dependenţă de greutatea încărcăturii avia, numărul de zboruri şi
numărul de pasageri. La modul cel mai general, aceste taxe sunt următoarele:
- taxa de aterizare (7 euro per tonă);
- taxa pentru deservirea pasagerilor (6,2 euro per pasager);
- taxa pentru asigurarea securităţi aeronautice (2,5 euro per pasager, 5 euro pentru fiecare
tonă de încărcătură comercială sau poştă, 0,3 euro pentru fiecare tonă de încărcătură
necomercială);
- taxa pentru staţionarea supra termen (1,71 euro per tonă pentru 24 ore);
- taxa pentru modernizarea aeroportului (9 euro per pasager).
Pentru a fi şi mai explicit redată situaţia existentă, atragem atenţia asupra faptului că
Aeroportul Internaţional Chişinău (S.R.L. „Avia Invest”) percepe câte 17,7 euro pentru fiecare
pasager avia care pleacă din Republica Moldova şi câte 6,2 euro pentru fiecare pasager avia
care a venit în Republica Moldova. În acelaşi timp Aeroportul Chişinău (S.R.L. „Avia Invest”)
are obligaţia de a transfera către AAC câte 1 euro pentru fiecare pasager deservit. Autorul
proiectului nu justifică necesitatea reglementării care ar scuti S.R.L. „Avia Invest” de la plata
penalităţilor pentru netransferarea în termen a plăţilor de supraveghere către AAC, pînă la 01
martie 2016.

Recomandarea: Având în vedere lipsa argumentării acestei norme şi analiza efectuată,
propunem excluderea reglementării. Scutirea de penalităţi pentru S.R.L. „Invest Avia”
poate fi calificată ca ajutor de stat şi cade sub incidenţa art.6 din Legea nr. 139/2012 cu
privire la ajutorul de stat, şi deci, trebuie să întrunească condiţiile şi cerinţele impuse
de această lege.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
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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.

9. Alte obiecţii

Obiecţie generală întregului proiect.

Recomandarea: Pentru remedierea situaţiei create prin blocarea mijloacelor financiare
aflate în conturile EUROCONTROL care urmau a fi transferate către Î.S. „MoldATSA” în
urma executării deciziei Tribunalului de Primă Instanţă (Francofon) din Bruxelles, şi
pentru asigurarea activităţii Î.S. „MoldATSA” recomandăm autorului să opteze pentru
modificarea proiectului hotărârii Guvernului astfel încât principala reglementare să
stabilească autorizarea unui împrumut pentru Î.S. „MoldATSA”, în baza art.6 alin.(7) al
Legii aviaţiei civile nr.1237/1997.

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

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

