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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor,
cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru

construirea de locuinţe şi obiective de menire social-culturală
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 vederea aprobării
obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru construirea de locuinţe
şi obiective de menire social-culturală pe un teren situat în mun. Chişinău, pe strada
N.Testemiţanu nr.3.
Scopul proiectului constă în construirea fondului locativ de serviciu, obţinerea locuinţelor
individuale la preţuri preferenţiale pentru militarii Armatei Naţionale, precum şi construcţia
obiectivelor de menire social-culturală pe terenul din str. N.Testemiţanu nr.3.
Astfel, în condiţiile unui buget auster, autorul proiectului consideră că implementarea unui
parteneriat public-privat cu privire la construcţia spaţiului locativ constituie unica oportunitate
reală în circumstanţele economico-financiare actuale în vederea satisfacerii necesităţilor
Ministerului Apărării de asigurare cu spaţiu locativ militarilor.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul are drept obiectiv asigurarea unei protecţii sociale
sporite militarilor din cadrul Ministerului Apărării prin construcţia atît a locuinţelor de serviciu,
cît şi a locuinţelor individuale.
Cu toate acestea, în proiect au fost atestate unele aspecte de incoerenţă legislativă prin
faptul că unele norme creează diferenţe de tratare a sensului acestora, inducînd confuzie la
aplicare şi creînd condiţii propice manifestărilor de corupţie.
Cu referire la aceste aspecte ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond a
proiectului”.
Totodată, nota informativă a proiectului nu denotă clar poziţia emitentului actului normativ
(Guvernul Republicii Moldova) în ceea ce priveşte raportul dintre numărul de locuinţe de
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serviciu şi numărul locuinţelor individuale care vor fi cumpărate de către militarii Ministerului
Apărării. Or, în acest caz, există riscul ca Comisia de selectare a partenerului privat să
considere discreţionar prevalarea unei categorii de imobile în raport/în detrimentul celeilalte
fără a aduce argumente concludente în acest sens. În opinia noastră, este primordial
necesar ca organul executiv – emitentul actului normativ să fie în cunoştinţă de cauză privind
categoriile de imobile construite în urma derulării parteneriatului public-privat. Menţionăm
toate acestea, deoarece analizînd Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, care
urmează să intre în vigoare la data de 29.11.2015, art.21 – locuinţele de serviciu pentru
persoanele din sistemul naţional de apărare sunt administrate de către autoritatea
administraţiei publice centrale competente, iar normele speciale de acordare a locuinţelor de
serviciu acestor persoane se aprobă de către Guvern. Astfel, proiectul prenotat urmează să
fie corelat cu prevederile speciale de acordare a locuinţelor de serviciu în domeniul apărării,
deoarece nu este clar modul de gestionare concomitentă atît a locuinţelor de serviciu, cît şi a
celor individuale (proprietate privată) în cadrul unui bloc imobil. Aceste sunt două categorii
distincte de imobile care urmează să fie gestionate diferit.
În altă odine de idei, nu este clară suprafaţa terenului propusă prin proiectul prenotat. Astfel,
deşi în nota informativă se face referire la Hotărîrea Guvernului nr.1251/2008, adoptarea
căreia a constituit o primă etapă în derularea parteneriatului public-privat de construcţie a
fondului locativ militarilor Ministerului Apărării, aceasta face referire la o suprafaţă de doar
0,166 ha teren situat pe str. N.Testemiţanu. Nota informativă anexată la proiectul înaintat
spre examinare face referinţă la o suprafaţă a terenului de 3,123 ha. Astfel, diferenţa dintre
suprafaţa terenurilor este una vădită. Totodată, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr.1251/2008 terenul cu suprafaţa de 0,166 a fost trecut din domeniul public în domeniul
privat al statului, respectiv poate fi supus privatizării şi este exclus astfel din circuitul public.
De aici, nu este clar care este categoria juridică a terenului de 3,123 ha (teren proprietate
publică din domeniul public sau privat al statului). Aceste aspecte urmează să fie analizate
minuţios reieşind din faptul că se propune construcţia de imobile cu destinaţie de locuinţe de
serviciu, respectiv terenul urmează să fie teren proprietate publică din domeniul public al
statului.
Este necesar o delimitare clară a suprafeţei terenului şi a categoriei juridice a acestuia în
vederea eliminării riscului prejudicierii proprietăţii publice.
În final, menţionăm că toate aspectele conţinute în raportul de expertiză anticorupţie urmează
să fie analizate de autorul proiectului şi eliminate riscurile de corupţie, iar nota informativă să
fie actualizată cu argumente concludente şi cu anexarea studiului de fezabilitate întocmit în
vederea derulării parteneriatului public-privat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

La o primă evaluare a proiectului vom putea conchide că acesta este în interesul public –
asigurarea cu spaţiu locativ a militarilor Ministerului Apărării.
Totuşi, în urma identificării riscurilor proiectului analizate în raportul de expertiză anticorupţie,
în cazul neînlăturării acestora există probabilitatea să fie prejudiciat interesul public general.
În primul rînd, este vorba de riscul prejudicierii proprietăţii publice (spre exemplu, norma care
acordă dreptul ofertantului desemnat cîştigător să folosească tot terenul cu suprafaţa de
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3,123 ha din str. N.Testimiţanu, aflat în administrarea Ministerului Apărării, în modul
determinat de Comisia de selectare a partenerului privat, lacunele legislative care duc la
interpretarea că locuinţele de serviciu pot fi înstrăinate în cazul în care acestea au fost
construite nu din bugetele publice naţionale şi locale şi alte norme coruptibile). În al doilea
rînd există riscul prejudicierii interesului statului în cazul desfăşurării unui parteneriat public-
privat în condiţii netransparente.
Autorii proiectului urmează să confere notei informative a proiectului o forţă probantă
superioară cu argumente concludente din care să reiasă promovarea interesului public prin
implementarea proiectului. Astfel, la notă urmează să fie anexat în mod transparent şi studiul
de fezabilitate întocmit, care să conţină toate aspectele reflectate în Legea nr.179-XVI din
10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat.

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. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.
Prezentul proiect nu se regăseşte pe pagina web oficială a Ministerului Apărării.
Astfel, conform art.9 din Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul
decizional, la iniţierea procesului de elaborare a deciziei, autoritatea publică va plasa anunţul
pe pagina web oficială, îl va expedia părţilor interesate prin intermediul poştei electronice, îl
va afişa la sediul său într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza în mass-media
centrală sau locală, după caz. Acest anunţ urmează să conţină: a) argumentarea necesităţii
de a adopta decizia; b) termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile
constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de
decizie şi pot prezenta sau expedia recomandări; c) datele de contact ale persoanelor
responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
În lipsa publicării proiectului, se va limita accesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acesta.
La momentul efectuări expertizei anticorupţie, proiectul nu era regăsit pe pagina web oficială
a Ministerului Apărării. Totodată, iar nota informativă nu conţine informaţii privind un alt mod
de asigurare a transparenţei în procesul decizional, în conformitate cu cadrul legal.

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

Punctul 1 din proiectul hotărîrii de Guvern – sintagma „pe terenul cu suprafaţa de
3,123 ha” –

Norma nu face trimitere la categoria juridică/regimul juridic al terenului respectiv. Astfel, din
normă nu reiese dacă terenul este proprietate publică a statului sau a unităţii administrativ-
teritoriale şi dacă acesta face parte din domeniul public sau privat al statului sau unităţii
adminsitrativ-teritoriale.
Indicarea naturii juridice a statutului terenului va elimina riscul interpretării discreţionare a
unor eventuale drepturi asupra acestuia.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei statuate la punctul 1 după
sintagma „pe terenul cu suprafaţa de 3,123 ha” cu categoria juridică a terenului
respectiv.

La proiect, în general –

Obiectivul specific al parteneriatului public-privat rezidă în construirea şi obţinerea fondului
locativ de serviciu, cît şi a locuinţelor individuale la preţuri preferenţiale pentru militarii
Armatei Naţionale.
Analizînd prevederile art.21 din Legea nr.75 din 30.04.2015 cu privire la locuinţe, locuinţele
de serviciu construite sau procurate din sursele bugetelor de stat sau locale nu pot fi
înstrăinate sau trecute la alt tip de locuinţe, precum şi reieşind din faptul că prin proiect se
propune construcţia de locuinţe de serviciu prin derularea parteneriatului public-privat, direct
se poate menţiona că aceste locuinţe nu sunt construite din mijloacele bugetului de stat, iar
indirect, în urma derulării parteneriatului public-privat, partenerul privat ar obţine anumite
avantaje pe baza proprietăţi publice. În acest sens, considerăm că normele sunt ambigui şi
discreţionare, în sensul că există riscul interpretării că aceste locuinţe (construite prin
parteneriat-public privat) vor putea fi înstrăinate. Mai mult decît atît, potrivit obiectivului
specific al parteneriatului public-privat (punctul 2, subpct.1 din secţiunea 1 – Obiectivele
parteneriatului public-privat) – finanţarea, proiectarea, construirea şi darea în exploatare a
spaţiului locativ de serviciu se efectuează din sursele financiare ale partenerului privat.

Recomandarea: Atragem atenţia organului emitent ca Normele speciale de acordare a
locuinţelor de serviciu persoanelor din sistemul naţional de apărare să conţină
prevederi exprese că aceste locuinţe, indiferent de modul de construire a acestora
constituie proprietate publică şi nu pot fi înstrăinate sub nici o formă. La fel, proiectul
prenotat urmează să conţină o astfel de normă.
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Secţiunea 2 – cerinţele generale de aplicare a procedurii de selectare a partenerului
privat –

Normele conţinute în secţiunea prenotată reglementează modul de selectare a partenerului
privat. Astfel, se stipulează că selectarea partenerului privat va fi realizată prin aplicarea
procedurii de dialog competitiv.
Analizînd normele date menţionăm că acestea, în mare parte, sunt conforme cu prevederile
capitolului VI – Condiţii de aplicare a concursului de selectare a partenerului privat prin dialog
competitiv prevăzute în Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de
selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.476 din 04.07.2012.
Totuşi, unele aspecte de incoerenţă normativă sunt atestate.
Punctul 6 prevede că orice operator economic are dreptul de a-şi depune oferta pentru a
participa la procedura de dialog competitiv. Punctul 7 statuează că mai mulţi operatori
economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaţi
să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Totuşi, reieşind din punctul 191 din Regulamentul sus-menţionat, partenerul public are
dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este
declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru
buna îndeplinire a contractului.
În opinia noastră, odată ce secţiunea 2 conţine norme generale de aplicare a procedurii de
selectare a partenerului privat, este oportun ca organul emitent (Guvernul) să nu lase la
discreţia partenerului privat stabilirea faptului de a decide dacă asocierea urmează să fie
legalizată sau nu. În acest caz, există riscul prejudicierii intereselor agenţilor economici care
au participat la dialogul competitiv, iar în final li se vor incuba anumite obligaţii (cerinţe
excesive) în mod discreţionar.

Recomandarea: Autorul proiectului urmează să consimte necesitatea legalizării sau nu
a asocierii operatorilor economici, iar acest fapt trebuie să fie stipulat expres în
proiect.

Secţiunea 3 – condiţiile parteneriatului public-privat –

După o analiză a normelor statuate în secţiunea prenotată constatăm faptul că clauzele
contractului de parteneriat public-privat se lasă la discreţia negocierii acestuia între
partenerul public (Ministerul Apărării) şi partenerul privat.
În opinia noastră, ţinînd cont că obiect al parteneriatului public-privat îl constituie bunuri
publice, iar domeniul proprietăţii publice este unul extrem de vulnerabil la fenomenul
corupţiei, suntem de părere că unele drepturi, unele obligaţii urmează să fie conţinute expres
în Secţiunea 3 – Condiţiile parteneriatului public privat. Or, acordarea stabilirii acestora doar
în urma negocierilor există riscul prejudicierii interesului public general (partenerul public este
Ministerul Apărării care, prin intermediul Comisiei de selectare a partenerului privat va putea
influenţa includerea/excluderea unor drepturi/obligaţii atît ale partenerului public, cît şi ale
partenerului privat).
Le fel, prin norma „ofertantul cîştigător va avea dreptul să folosească terenul cu suprafaţa de
3,123 ha în modul determinat de Comisia de selectare a partenerului privat” este una
discreţionară şi lasă loc de interpretări confuze.
Proiectul urmează să facă referinţă la norme generale şi condiţiile de utilizare a terenului
respectiv, deoarece în redacţia propusă acesta este lacunar.
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Recomandarea: Propunem autorului completarea Secţiunii 3 cu drepturi şi obligaţii ale
partenerului public şi ale partenerului privat, precum şi cu alte norme care sunt
indispensabile în vederea reglementării transparente a modulului de
întocmire/realizare a contractului de parteneriat public-privat (spre exemplu, termenele
de realizare a contractului, temeiurile de reziliere a contractului, ş.a.) norme care să nu
prejudicieze interesul public, precum şi să nu ducă la delapidarea proprietăţii publice
prin norme legale.

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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

17 Noiembrie 2015

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