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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile (din proprietatea publică a statului, Ministerul Afacerilor

Interne, gestiunea Direcţiei Situaţii Excepţionale Soroca în
proprietatea publică a satului Cosăuţi, raionul Soroca)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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. Din nota informativă remarcăm că scopul proiectului
constă în transmiterea unor bunuri imobile, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (satului Cosăuţi, raionul Soroca şi
raionului Străşeni), cu acordul consiliilor locale respective.
Totodată, proiectul propune transmiterea unor bunuri imobile, cu titlu gratuit, din proprietatea
publică a municipiului Comrat, în proprietatea publică a statului (administrarea Ministerului
Afacerilor Interne, gestiunea Direcţiei Situaţii Excepţionale UTA Găgăuzia).
Potrivit autorului, transmiterea bunurilor imobile din proprietatea publică a statului în
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi invers este necesară din cauza
lipsei mijloacelor financiare pentru întreţinerea, reparaţia capitală şi gestionarea la maximă
capacitate a acestora.

d. Suficienţa argumentării. Fundamentarea proiectului menţionează despre condiţiile ce
au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi propuse şi temeiul legal de înaintare
spre aprobare. Totuşi, constatăm că nota informativă nu precizează existenţa resurselor
financiare ale autorităţilor publice locale pentru întreţinerea bunurilor imobile primite în
proprietate publică, şi respectiv, mijloacele financiare externe preconizate, la care face
trimitere autorul.
Astfel, pentru promovarea proiectului şi pentru a confirma eficienţa normelor propuse,
recomandăm autorului argumentarea pertinentă a prevederilor proiectului, din punct de
vedere economico-financiar.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În nota informativă autorul menţionează că implementarea amendamentelor propuse nu
implică cheltuieli financiare şi alocarea mijloacelor financiare suplimentare.
Cu toate acestea, transmiterea bunurilor imobile spre administrare autorităţilor publice locale
(satului Cosăuţi şi raionului Străşeni) se propune anume din considerentul lipsei mijloacelor
financiare necesare pentru întreţinerea acestora.
Astfel, autorul nu specifică şi nu asigură existenţa resurselor financiare ale autorităţilor
publice locale, susceptibile de a fi valorificate pentru întreţinerea şi gestionarea bunurilor
imobile transmise.
Precizăm că potrivit art.14, alin.(4) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără
indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.
Mai mult, nota informativă precizează că indispensabilitatea transmiterii clădirii din
proprietatea publică a municipiului Comrat în proprietatea publică a statului (în gestiunea
Direcţiei Situaţii Excepţionale a UTA Găgăuzia) este dictată de necesitatea efectuării
reparaţiei capitale a blocului, cu investirea mijloacelor financiare externe, însă nu precizează
sursa de acoperire a cheltuielilor respective.
În această ordine de idei, în lipsa unei argumentări economico-financiare concludente,
suntem rezervaţi în privinţa atingerii finalităţilor propuse în proiect.

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

Avînd în vedere scopul proiectului supus expertizei, prevederile acestuia vor corespunde
interesului public general, cu condiţia asigurării existenţei mijloacelor financiare necesare
implementării normelor în cauză şi indicarea sursei de acoperire a lor.

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 expertizării, proiectul a
fost regăsit pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu cerinţele
Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia
autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la
iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a
instituţiei.
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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

La pct.2, potrivit proiectului –
„Se transmite, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului, administrarea
Ministerului Afacerilor Interne, gestiunea Direcţiei Situaţii Excepţionale, mun.
Chişinău, în proprietate publică a raionului Străşeni, cu acordul Consiliului raional
Străşeni, clădirea administrativă cu suprafaţa de 115,3 m.p., înregistrat cu numărul
cadastral 8001107283.01 şi terenul aferent înregistrat cu numărul cadastral
8001107283, amplasate în oraşul Străşeni, strada Serghei Lazo, 2A.”

Norma prenotată stabileşte transmiterea în proprietate publică a raionului Străşeni a bunurilor
imobile, după cum urmează: clădirea administrativă şi terenul aferent, situate pe strada
Serghei Lazo, 2A.
Menţionăm că, potrivit Deciziei Consiliului Raional Străşeni nr.3/37 din 24 august 2016,
Consiliul a acceptat transmiterea în proprietatea publică a raionului Străşeni a bunului imobil
(construcţie) cu suprafaţa de 115,3 m.p., fără a face precizări asupra terenului aferent al
acestuia.
Sesizăm că, conform art.6, alin.(1) al Legii nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate
publică şi delimitarea lor şi art.8, alin.(2) al Legii nr.523 din 16.07.1999 cu privire la
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, terenurile din proprietatea publică a
statului pot fi transmise în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale prin hotărîre
de Guvern, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale.
Mai mult, la poziţia 213 din anexa nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
„Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la
transmiterea unor bunuri imobile”, figurează doar clădirea administrativă din str. Serghei
Lazo, 2A, cu suprafaţa 115,3 m.p.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea normei menţionate supra, cu
precizarea bunurilor imobile supuse transmiterii, în concordanţă cu acordul
administraţiei publice locale.

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
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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 Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

05 Octombrie 2016

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