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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 Mediului.

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. Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat în scopul
fortificării domeniului protecţiei, conservării şi utilizării durabile a resurselor piscicole.
Analizînd prevederile proiectului în corelare cu Legea nr.149-XVI din 08.06.2006 privind
fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura au fost evidenţiate contradicţii, care demonstrează că
promovarea proiectului în condiţiile actuale ale legislaţiei naţionale este prematură şi nu
poate fi încadrată legal, deoarece este necesar să fie adoptate modificări la Legea
nr.149-XVI din 08.06.2006 care să justifice operarea modificărilor în proiect. 

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică pe deplin promovarea proiectului. Menţionăm că scopul implementării
proiectului respectiv este binevenit în vederea îmbunătăţirii şi fortificării domeniului protecţiei,
conservării şi utilizării durabile a resurselor piscicole, însă cadrul legal primar din acest
domeniu, vine în contradicţie cu prevederile acestuia, fapt ce va genera interpretări diferite şi
neuniforme în aplicarea normelor juridice.
Prin urmare, proiectul necesită a fi revizuit prin prisma recomandărilor prezentate în
compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză. De asemenea, trebuie să fie
efectuată analiza impactului de reglementare asupra intereselor societăţii şi asupra protecţiei
drepturilor întreprinzătorilor privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole
naturale. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, în conformitate cu prevederile
Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr.235 din
20.07.2006 şi a Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24.10.2006 cu privire la aprobarea
Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului
de reglementare.
Evidenţiem că este relevant şi necesar efectuarea analizei impactului de reglementare
asupra proiectului hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr.888 din 06.08.2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele
acvatice piscicole naturale pentru a evalua costurile şi beneficiile pentru societate şi mediul
de afaceri, a necesităţii intervenţiei Ministerului Mediului prin reglementare şi, prin urmare, a
aprobării modificărilor actului normativ, precum şi evaluarea impactului acestuia asupra
activităţii de întreprinzător, analiza modului de asigurare a respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului, corespunderea actului cu scopurile politicii de reglementare şi
principiile de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Mai mult, menţionăm că actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a
notei informative a proiectului de act normativ. În acest context, relevăm că nota informativă
este insuficientă şi urmează să fie completată cu actul de analiză a impactului de
reglementare cu avizul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii
de întreprinzător.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Mediului manifestate prin operarea
modificărilor care reglementează domeniul fondului piscicol, pescuitului şi pisciculturii, şi
anume autorizarea pescuitului comercial, pescuitului sportiv, amator şi agrement, pescuitul în
scop ştiinţific şi de control. Interesele promovate nu sunt în detrimentul interesului public, dar
necesită a fi promovate după operarea modificărilor în Legea nr.149-XVI din 08.06.2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

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 cărora 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.

2



La momentul examinării, proiectul era plasat pe pagina web oficială a Ministerului Mediului:
www.mediu.gov.md.

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.1 din proiect, „În tot cuprinsul Regulamentului privind autorizarea pescuitului în
obiectivele acvatice piscicole naturale:
se exclude cuvântul „anuale” din sintagma „cotei anuale”;
se exclude cuvântul „industrial/” din sintagma „industrial/comercial”;
.....
sintagma „pescuit sportiv şi de amator” se substituie cu sintagma „pescuit sportiv,
amator şi de agrement” la cazul respectiv.

Remarcăm că propunerile de modificare a Regulamentului expuse la pct.1 din proiect nu au
argumentare legală şi nu pot fi încadrate juridic, deoarece actul primar, Legea nr.149-XVI din
08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura nu operează cu termenii prenotaţi
în proiect. Există pericolul generării contradicţiilor normative, care creează premise pentru
interpretări diferite şi aplicări abuzive a prevederilor. La fel, menţionăm că prevederile
contradictorii cu actul normativ primar nu vor produce efectele juridice scontate.

Recomandarea: În scopul evitării unui conflict normativ între actul normativ primar şi
cel secundar, propunem autorului să promoveze proiectul doar după adoptarea de
către Parlament a modificărilor şi completărilor la Legea nr.149-XVI din 08.06.2006
privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

La pct.8 din proiect, „Punctul 17 se abrogă”

Se propune să fie abrogat pct.17 care prevede taxele pentru pescuitul industrial/comercial,
sportiv şi de amator, nefiind argumentat în nota informativă necesitatea abrogării acestuia şi
nici clarificată soluţia despre reglementarea acestor taxe, prin identificarea actului normativ
care le prevede.
Totodată, semnalăm un conflict de norme între abrogarea pct.17 din proiect cu pct.1 din
Regulament, care prevede că „Regulamentul privind autorizarea pescuitului în obiectivele
acvatice piscicole naturale stabileşte modul de autorizare a pescuitului industrial/comercial,
pescuitului sportiv şi de amator, pescuitului în scopuri ştiinţifice şi de control, precum şi
cuantumul taxelor pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator în obiectivele
acvatice piscicole naturale.” În acest context, evidenţiem că prezentul regulament stabileşte
şi cuantumul taxelor pentru pescuitul industrial/comercial, sportiv şi de amator în obiectivele
acvatice piscicole naturale, iar prin abrogarea pct.17, acesta în contextul Regulamentului nu
va conţine prevederi în acest sens, fapt ce vine în contradicţie cu pct.1 din Regulament.

Recomandarea: Propunem să fie evitate contradicţiile din Regulament, prin
modificarea normelor în acest sens.
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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

La pct.9 alin. (2) din Regulament, “alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Comisia pentru organizarea licitaţiei este compusă din 5 membri, inclusiv un
reprezentant al Serviciului Piscicol, un reprezentant al Ministerului Mediului, un
reprezentant al Ministerului Finanţelor, un reprezentant al instituţiilor ştiinţifice şi un
reprezentant desemnat de către organizaţiile neguvernamentale. Preşedintele Comisiei
va fi reprezentantul Serviciului Piscicol. Secretarul Comisiei va fi desemnat din
personalul Serviciului Piscicol şi nu va fi membru al Comisiei.”

Semnalăm că norma relevă incertitudine şi aplicare discreţionară a prevederilor în ceea ce
priveşte modificarea componenţei membrilor Comisiei pentru organizarea licitaţiei. În nota
informativă autorul relevă scopul propunerii de modificare a componenţei Comisiei care
constă în evitarea conflictelor de interese, astfel încît votul preponderent să nu fie determinat
de către Ministerul Mediului şi instituţiile din subordine. Însă, considerăm că norma citată
insuficient reglementează condiţiile care trebuie să le întrunească un membru al Comisiei şi
procedura de selectare a acestuia, cît şi cazurile de evitare a conflictelor de interese între
membrul Comisiei şi solicitanţii de certificate de atribuire a cotelor pentru pescuit, fapt ce va
genera riscul de a fi luate decizii selective de către Comisie. 

Recomandarea: Recomandăm să fie revizuită norma, întru expunerea clară şi
transparentă a mecanismului de selectare a membrilor Comisiei.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.9 din Regulament, „după alineatul 3 se introduce un nou alineat cu următorul
cuprins: ….Taxa de participare la licitaţie se stabileşte de către Comisie, dar nu va fi
sub nivelul mărimii unui salariu minim pe ţară, stabilit în condiţiile legislaţiei în
vigoare”.

Examinînd prevederile date, constatăm că taxa de participare se stabileşte de către Comisie,
dar care nu trebuie să fie sub nivelul mărimii unui salariu minim pe ţară. Astfel, distingem
lipsa reglementărilor care să stabilească limita maximă a taxei de participare, cît şi criteriile
de stabilire a acesteia de către Comisie. Există riscul că lipsa reglementării de stabilire a
plafonului maxim taxei de participare să permită Comisiei posibilitatea să impună taxe
majorate şi abuzive care să limiteze participarea solicitanţilor la licitaţie.

Recomandarea: Propunem să fie stabilită şi limita maximă a taxei de participare la
licitaţie, astfel încît cuantumul acesteia să fie justificat şi să nu limiteze participarea
solicitanţilor.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

4



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

08 Noiembrie 2016

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