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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 prevede transmiterea, cu titlu gratuit, a
suprafaţei de 61,0155 hectare de terenuri ale fondului silvic cu numărul cadastral
9420102,081, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei „Moldsilva”, gestionar
Î.S. „Întreprinderea pentru silvicultură „SILVA-SUD”” amplasate în extravilanul satului
Giurgiuleşti, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, în
gestiunea Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în
dezvoltarea şi extinderea transportului naval din Republica Moldova.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică pe deplin promovarea proiectului. Deşi autorul a menţionat
necesitatea şi rezultatele scontate urmare a implementării proiectului, dispoziţiile nu
încadrează scopul complet al acestuia, deoarece din nota informativă deducem că pentru
realizarea scopului propus va fi necesară şi modificarea destinaţiei terenurilor, însă proiectul
nu conţine o astfel de normă. În acest sens, autorul urmează să indice expres în nota
informativă sau în proiect momentul modificării destinaţiei terenurilor. Mai detaliat asupra
altor aspecte ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză
anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul în nota informativă relevă faptul că adoptarea proiectului va contribui la dezvoltarea
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rapidă şi eficientă a transportului naval, însă nu expune sursele de acoperire a mijloacelor
financiare necesare pentru implementarea acestuia. Prin urmare, propunem autorului să
completeze nota informativă prin indicarea surselor de acoperire financiară în anul în care
vor fi puse în aplicare prevederile.
Totodată, menţionăm că există riscul prejudicierii bugetului public naţional, în cazul
neachitării pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din circuitul silvic, deoarece din nota
de argumentare reiese că va fi modificată destinaţia terenurilor respective (de 61,0155
hectare) din categoria de terenuri ale fondului silvic în categoria de terenuri destinate
industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Î.S. „Portul Fluvial Ungheni” manifestate prin
extinderea şi dezvoltarea transportului naval în Republica Moldova, care „nu prezintă riscuri
din punct de vedere ecologic fiind şi cel mai rentabil din punct de vedere economic”, potrivit
autorului. Pe de altă parte, există riscul ca prevederile promovate să fie în interesul şi
avantajul unui grup de persoane şi/sau anumitor agenţi economici care practică activităţi în
acest domeniu, şi să fie în detrimentul societăţii prin defrişarea vegetaţiei forestiere din fondul
silvic şi prin neachitarea pierderilor cauzate de excluderea acestor terenuri din circuitul
agricol şi silvic. De asemenea, există riscul interpretării că suprafaţa de 61,0155 ha este
exagerată pentru construcţia cheiurilor, din considerentul lipsei unui plan concret privind
modalitatea de realizare a scopurilor propuse.
Totodată, menţionăm că terenul cu nr. cadastral 9420102,081 cu suprafaţa de 61,0155 ha,
este proprietate publică a statului, în folosinţa Agenţiei „Moldsilva”. O parte din teren cu
suprafaţa de 18,5 ha din 05.11.2010 este dat în arendă S.R.L. „Vas Internaţional Plus” pe un
termen de 49 ani. La fel, atragem atenţia că asupra bunului imobil este aplicată de către
executorul judecătoresc o interdicţie, debitor fiind Agenţia „Moldsilva”. În aceste condiţii,
considerăm că există un risc sporit de înstrăinare a acestor terenuri din proprietatea publică a
statului. 

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
13.11.2008, potrivit căreia 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei. La momentul examinării, proiectul şi nota
informativă erau plasate pe pagina web oficială a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor: www.mtid.gov.md.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.1 al proiectului,

Considerăm că formularea sintagmei „… din categoria de terenuri ale fondului silvic cu
numărul cadastral 9420102,081, (terenuri agricole (păşuni)), …” exprimă incertitudine privind
categoria terenurilor care se transmit. În acest context, evidenţiem că potrivit art.2 al Codului
funciar, Legii nr.828/25.12.91, în dependenţă de destinaţia principală, terenurile cu destinaţie
agricolă şi terenurile fondului silvic sunt două categorii de terenuri diferite ale fondului funciar
din Republica Moldova. Totodată, examinînd art.36 „Terenurile cu destinaţie agricolă” al
Codului funciar şi art.4 „Terenurile din fondul forestier” al Codului silvic (Legea
nr.887/21.06.96), constatăm că terenurile fondului silvic şi terenurile agricole (păşuni) sunt
din categorii diferite. Astfel, utilizarea sintagmei citate la punctul 1 generează confuzii la
categoria terenurilor care se transmit în administrare. 

Recomandarea: Pentru claritatea exprimării, recomandăm reformularea normei, prin
excluderea sintagmei „(terenuri agricole (păşuni)”.

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
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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 la proiect,

Potrivit notei informative deducem că întru atingerea rezultatelor propuse în dezvoltarea şi
extinderea transportului naval din ţara noastră, va fi necesară modificarea categoriei de
destinaţie a terenurilor ale fondului silvic în terenuri destinate industriei, transporturilor,
telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale. În acest sens, atît în proiectul hotărîrii, cît şi în
nota informativă nu este menţionată necesitatea şi momentul modificării destinaţiei terenurilor
respective. Astfel, urmează să fie prezentată informaţia în cazul modificării destinaţiei
terenurilor silvice, ce va conţine acordul privind compensarea pierderilor de producţie
agricolă (silvică) şi studiul pedologic eliberat de întreprinderile de stat în domeniu, potrivit
Hotărîrii Guvernului nr.1451/24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor.
Totodată, dorim să atenţionăm asupra prevederilor art.72 ale Codului Funciar care statuează
că schimbarea destinaţiei terenurilor silvice de calitate superioară a terenurilor ocupate de
parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice este interzisă. În
acest context, semnalăm că întru atingerea scopului final al proiectului în vederea schimbării
destinaţiei terenurilor există riscul ca o parte din terenul de 61,0155 hectare să se încadreze
în categoria de terenuri silvice de calitate superioară, ceea ce va face imposibilă schimbarea
destinaţiei terenurilor prin hotărîre de Guvern în timp ce legea interzice expres acest fapt.
Prin urmare, actul normativ care urmează să fie promovat riscă să vină în contradicţie cu
actul legislativ primar ce reglementează domeniul funciar din Republica Moldova, Codul
Funciar.

Recomandarea: Propunem autorului să indice expres în nota informativă, dacă este
necesară modificarea destinaţiei categoriei terenurilor fondului silvic în terenuri
destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, şi,
totodată, să fie menţionat despre existenţa terenurilor silvice de calitate superioară în
suprafaţa terenului de 61,0155 hectare, 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

18 Februarie 2016

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