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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea nr.267/1994, nr.271/194, nr.93/2007, 435/2006, 236/2006,

436/2006, 156/2007)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor
Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului constă în crearea unui cadru juridic
necesar pentru organizarea şi funcţionarea Serviciului teritorial de salvatori şi pompieri,
precum şi sporirea securităţii la incendii în sectorul locativ şi la obiectivele economice. Prin
proiect se aduc amendamente la compartimentul privind sistemul de apărare împotriva
incendiilor, la obligaţiile conducătorilor, administratorilor şi altor persoane cu funcţii de
răspundere privind respectarea regimului de protecţie împotriva incendiilor şi altele.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului sunt justificate
din punct de vedere al asigurării şi apărării împotriva incendiilor.
Totodată, menţionăm că în proiect au fost identificate unele deficienţe, însă, referitor la
acestea ne vom expune la compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele, pe de o parte, a autorităţilor publice centrale
şi locale responsabile de domeniul securităţii antiincendiare, iar pe de altă parte, interesele
cetăţenilor care sunt obligaţi să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Însă,
reieşind din faptul că proiectul nu conţine reglementări privind procedura de atestare a
persoanelor care solicită certificat în domeniul dat, ar putea prejudicia interesul public.

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 web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.7 din proiect, art.11/1 „Declaraţia privind starea de apărare împotriva
incendiilor”.

Norma este confuză, deoarece nu prevede expres perioada şi situaţia cînd se impune o
astfel de declaraţie, de către cine este emisă, precum şi care este impactul/efectul juridic de
respectare sau nerespectare a declaraţiei date. În lipsa normelor în cauză, există riscul
interpretării şi aplicării discreţionare a prevederilor, ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Propunem de prevăzut expres perioada şi organul de emitere a
declaraţiei privind starea de apărare împotriva incendiilor, precum şi efectele juridice
de respectare sau nerespectare a acesteia.  

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I pct.17 din proiect, art.27/1 alin.(1) „Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri
reprezintă un serviciu public local care se organizează…la sosirea forţelor de bază ale
serviciului de salvatori şi pompieri atestaţi”.

Din norma dată reiese că Serviciul teritorial de salvatori şi pompieri este un serviciu public
local care va interveni la lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale şi incendiilor pînă la
sosirea serviciului de salvatori şi pompieri „atestaţi”, ceea ce presupune că personalul
serviciului teritorial este atestat. Norma dată este în contradicţie cu prevederile art.33 din
proiect care stipulează că sunt în drept să exercite activităţi în domeniul apărării împotriva
incendiilor persoanele fizice şi juridice „instruite şi atestate”. Reieşind din importanţa
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Serviciului dat pentru cetăţeni, este necesar ca personalul acestuia să fie instruit şi atestat,
pentru a nu prejudicia interesul public.

Recomandarea: Propunem de completat după cuvîntul „local” cu sintagma „constituit
din specialişti atestaţi”.

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

Art.I pct.7 din proiect, art.11/1 alin.(3) „Metodologia privind identificarea, evaluarea şi
controlul riscurilor de incendiu se elaborează şi se aprobă de către Organul central al
supravegherii de stat al măsurilor contra incendiilor…”.

Acordarea dreptului Organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
de a aproba, la nivel de act departamental, Metodologia privind identificarea, evaluarea şi
controlul riscurilor de incendiu este discreţionară, deoarece acesta dobîndeşte dreptul de a-şi
institui reglementări, la propria discreţie, pe cînd prevederile date sunt norme procedurale
care trebuie să fie aprobate prin Hotărîre de Guvern.  

Recomandarea: Propunem următoarea redacţie a normei: „Metodologia privind
identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se aprobă prin hotărîre de
Guvern”. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.20, art.33 alin.(3) din proiect.

Art.I pct.14 din proiect, art.24 lit.m) „să instruiască şi să atesteze specialiştii care
desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu eliberarea
certificatelor speciale de atestare în domeniu”.

Atribuirea dreptului Organului central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
de a instrui şi atesta specialişti în domeniul apărării incendiilor, fără careva reglementări
procedurale (condiţii, responsabilităţi, termen etc.) în acest sens, este discreţionară. În cazul
dat, există riscul ca Organul central al supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor să
stabilească, la propria discreţie, în dependenţă de interes sau scop, condiţii şi criterii de
instruire şi atestare a specialiştilor în domeniul dat, ceea ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea într-un articol aparte
reglementări privind procedura de instruire şi atestare a specialiştilor.

Art.I pct.7 din proiect, art.11/2 „Furnizorul de gaze naturale va livra combustibil gazos
către consumatorii finali doar în cazul asigurării bunei funcţionări a aparatelor
consumatoare de gaze, coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare…”.

Norma este discreţionară, deoarece nu prevede expres perioada şi condiţiile cînd furnizorul
de gaze naturale va fi în drept să verifice aparatele consumatoare de gaze, coşurile de fum
şi/sau canalele de ventilare. Pericolul aplicării normei date constă în faptul că furnizorul de
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gaze, la propria discreţie, va stabili condiţiile şi cerinţele de verificare a aparatelor date, ceea
ce ar prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului să prevadă expres perioada şi condiţiile de
verificare a aparatelor consumatoare de gaze, a coşurilor de fum şi/sau canalelor de
ventilare de către furnizorul de gaze.

Art.I pct.8 din proiect, art.12 alin.(3) lit.a) „să ofere factorilor de decizie din serviciul de
salvatori şi pompieri atestaţi, membrilor formaţiunilor benevole de pompieri,
posibilitatea de a efectua, în modul stabilit, evaluarea riscului de incendiu a locuinţelor
şi construcţiilor auxiliare”.

Acordarea dreptului factorilor de decizie al Serviciului de salvatori şi pompieri şi membrilor
formaţiunilor benevole de pompieri de a efectua evaluarea riscului de incendiu a locuinţelor şi
construcţiilor auxiliare, fără a stabili condiţiile şi criteriile de evaluare în acest sens este
discreţionară.
Lipsa normelor date va lăsa la discreţia subiecţilor vizaţi dreptul de a stabili condiţiile/cerinţele
de evaluare a riscurilor de incendiu, ceea ce va prejudicia interesul public.

Recomandarea: Propunem de completat norma cu reglementări privind
modul/procedura de efectuare a evaluării riscurilor de incendiu.

Art.I pct.8 din proiect, art.12 alin.(3) lit.b) „să asigure buna funcţionare a instalaţiilor şi
aparatelor de încălzire şi testarea anuală, înainte de începerea sezonului rece a
coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare, cu obţinerea actului corespunzător…”.

Norma privind obligarea cetăţenilor de a efectua, înainte de începerea sezonului rece,
„testarea” coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare nu este suficient reglementată din
punct de vedere procedural. Astfel, norma dată nu prevede procedura de testare a
instalaţiilor şi a aparatelor de încălzire, şi anume perioada (termenul: de la/pînă la) şi
condiţiile de testare, dar în special, cine este responsabil de cheltuielile financiare pentru
efectuarea testării date. Considerăm că aspectele în cauză sunt importante atît din punct de
vedere procedural (cetăţeanul să cunoască condiţiile/cerinţele privind obligaţia de testare a
coşurilor de fum şi/sau canalelor de ventilare), cît şi din punct de vedere al protejării
intereselor cetăţenilor în ceea ce priveşte cheltuielile financiare privind testarea. Lipsa
normelor date va lăsa la discreţia responsabililor aplicarea prevederilor, în dependenţă de
interes sau scop, ceea ce va prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea expres procedura şi condiţiile
de testare, înainte de începerea sezonului rece, a coşurilor de fum şi/sau canalelor de
ventilare, precum şi modalitatea de achitare a procedurii date (pe seama
consumatorului sau din partea statului).

Art.I pct.8 din proiect, art.12 alin.(3) lit.c) „să doteze spaţiul locativ cu detectoare
autonome de semnalizare a incendiilor şi mijloace de prima intervenţie în caz de
incendiu”.

Norma privind obligarea cetăţenilor de a dota spaţiul locativ cu detectoare autonome de
semnalizare a incendiilor şi mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu este generală şi
discreţionară, deoarece nu stabileşte dacă această obligaţie este impusă pentru persoanele
care urmează să-şi instaleze aparate de încălzire, persoanele carte deja au aparate de
încălzire sau şi persoanele care beneficiază de servicii de prestare de gaze. De asemenea,
nu este prevăzută procedura de verificare (condiţii, cerinţe, termen etc.) de către persoanele
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responsabile a aparatelor date. Pericolul aplicării normei în cauză constă în faptul că
organele responsabile vor efectua verificarea detectoarelor autonome de semnalizare a
incendiilor şi a mijloacelor de prima intervenţie în caz de incendiu, la propria discreţie, ceea
ce va prejudicia interesul public.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea în proiect procedura şi
condiţiile de dotare a spaţiului locativ cu detectoare autonome de semnalizare a
incendiilor şi mijloace de prima intervenţie în caz de incendiu. De asemenea,
propunem de concretizat dacă această normă se răsfrînge şi asupra persoanelor care
deja au aparate de încălzire. Această obiecţie este valabilă şi pentru lit.d) art.12 din
proiect.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 Martie 2016

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