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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor imobile
(din gestiunea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a
mun. Bălţi:clădirea căminului nr.4 al Şcolii Profesionale nr.1)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 are drept scop transmiterea, din proprietatea
publică a statului, din gestiunea Ministerului Educaţiei, în proprietatea publică a municipiului
Bălţi, bunurile imobile: clădirea căminului nr.4 al Şcolii Profesionale nr.1 din mun. Bălţi, cu
suprafaţa la sol de 571,0 m², amplasată în mun. Bălţi, str. I. Franco, 9/4, şi clădirea căminului
nr.2 al Colegiului de Industrie Uşoară din mun. Bălţi, cu suprafaţa la sol de 562,96 m²,
amplasată în mun. Bălţi, str. I. Franco, 17, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale
specialiştilor din domeniul învăţămîntului din municipiul Bălţi.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă nu justifică pe
deplin promovarea proiectului. Autorul a expus condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
argumentele necesare, prognozele social economice şi consecinţele realizării proiectului,
însă unele aspecte sunt neclare şi urmează să fie revizuite prin prisma legislaţiei în vigoare şi
a recomandărilor care sunt expuse în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de
expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, pentru implementarea prezentei hotărîri de Guvern nu sunt necesare
mijloace financiare de la bugetul de stat. Totodată, proiectul prevede că imobilele sunt
transmise autorităţii publice locale (APL), pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale
specialiştilor din domeniul învăţămîntului din mun. Bălţi, iar nota informativă menţionează că
sunt necesare de investit circa 15 mln.lei, sursa cărora nu este menţionată în condiţiile unui
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buget local auster. Totodată, decizia Consiliului municipal Bălţi nr.15/31 din 12.11.2015 nu
menţionează scopul preluării acestor imobile. La fel, nu este clar din nota informativă modul
de asumare a responsabilităţii de către autorităţile mun. Bălţi pentru identificarea a 15 mln.lei,
fapt ce denotă o probabilitate foarte mică că imobilele date vor fi renovate din contul APL şi
nu vor fi înstrăinate unor grupuri de interese la o valoare scăzută, fapt ce va prejudicia
interesul public.
De asemenea, nu este clară poziţia Ministerului Educaţiei de a înstrăina activele ce necesită
investiţii, în locul atragerii investiţiilor, formării unor parteneriate publice private sau atragerii
partenerilor de asistenţă externă în finanţarea reconstrucţiei acestor imobile.

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

Prevederile proiectului promovează, pe de o parte, interesele Consiliului municipal Bălţi
manifestate prin transmiterea în proprietatea publică a bunurilor imobile ale Şcolii
Profesionale nr.1 din mun. Bălţi şi ale Colegiului de Industrie Uşoară din mun. Bălţi pentru a
asigura cu locuinţe tinerii specialişti care vin să lucreze în municipiul Bălţi. Pe de altă parte,
se promovează interesele specialiştilor din domeniul învăţămîntului din municipiul Bălţi în
vederea asigurării şi îmbunătăţirii condiţiilor de trai.
Considerăm că obiectivul final al transmiterii în proprietatea publică a municipiului Bălţi a
bunurilor imobile expuse în proiect este plauzibil, deoarece va încuraja şi sprijini tinerii
specialişti din domeniul învăţămîntului să beneficieze de un loc de trai.
Însă există riscul ca bunurile imobile să fie utilizate în favoarea altor persoane şi alte scopuri,
dar interesele promovate nu trebuie să prejudicieze interesul public general şi să se
încadreze corect în limitele legale.

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. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina
web oficială a Ministerului Educaţiei: www.edu.gov.md. şi pe portalul guvernamental:
www.particip.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
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juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Obiecţie generală la proiect, 

Analizînd proiectul, nota informativă şi Decizia Consiliului municipal Bălţi (nr./31 din
12.11.2015) s-a stabilit că acestea conţin informaţii diferite privitor la suprafaţa bunurilor
imobile care se transmit. În acest context, relatăm că în proiect este menţionată suprafaţa la
sol de 571 m² şi 562,92 m², în nota informativă sunt prezentate ca imobile cu suprafaţa de
2855 m2 şi respectiv 2592,6 m2 , iar în decizie - imobilele date sunt cu cinci etaje. Astfel,
apare neclaritate referitor la suprafaţa totală şi mărimea imobilelor propuse spre transmitere
în proprietatea publică a municipiului Bălţi.

Recomandarea: Propunem autorului să stabilească clar suprafaţa totală şi mărimea
imobilelor propuse spre transmitere în proprietatea publică a municipiului Bălţi şi să
opereze cu aceeaşi suprafaţă a imobilelor în toate actele aferente proiectului.

Obiecţie generală la proiect, 

Din informaţiile prezentate conchidem că bunurile imobile: clădirea căminului nr.4 al Şcolii
Profesionale nr.1 din mun. Bălţi şi clădirea căminului nr.2 al Colegiului de Industrie Uşoară
din mun. Bălţi, care se propun a fi transmise în proprietatea publică a municipiului Bălţi, nu
sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile.
Prin urmare, art.art.6 alin.(1), 8, 10¹ ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice prevăd că autorităţile publice centrale asigură procesul de
delimitare a proprietăţii statului, prin adoptarea hotărîrilor. Totodată, aceste autorităţi
urmează să efectueze inventarierea bunurilor proprietate publică şi, în baza listelor de
inventariere, asigură delimitarea acestora atît după apartenenţă (de stat/locală), cît şi pe
domenii (public/privat), în modul şi în termenele stabilite de Guvern şi se finalizează cu
înregistrarea drepturilor şi a domeniilor în registrul bunurilor imobile. Articolele 4, 5, 25, 26,
28, 29 ale Legii cadastrului bunurilor imobile – reglementează subiecţii, obligativitatea
efectuării lucrărilor de inventariere primară şi înregistrarea în registrul bunurilor a dreptului de
proprietate. Evidenţiem că bunurile imobile nu sunt evaluate, astfel apare necesitatea de a
stabili clar activele ce trec din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a
administraţiei publice locale. 

Recomandarea: Se recomandă autorului, în vederea respectării legislaţiei în vigoare şi
identificării suprafeţei şi valorii bunurilor imobile care se transmit, să delimiteze şi să
înregistreze bunurile imobile: clădirea căminului nr.4 al Şcolii Profesionale nr.1 din
mun. Bălţi şi clădirea căminului nr.2 al Colegiului de Industrie Uşoară din mun. Bălţi.

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.
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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.

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

14 Martie 2016

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