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nr.770 din 02 iulie 2007 "pentru aprobarea tarifelor la serviciile

prestate de Întreprinderea de Stat "Cadastru" şi filialele acesteia
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este revizuirea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea de Stat "Cadastru" şi
filialele acesteia.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reflectat în conţinutul notei informative a proiectului
temeiul legal de elaborare a amendamentelor propuse şi a structurat componenţa tarifelor
propuse, întrunind generic exigenţele Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile
prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de filialele acesteia adoptată de Legea
nr.393-XVI din 08 decembrie 2006.
Totodată, conform prevederilor art.37 lit.a),d) al Legii privind actele normative ale Guvernului
şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003,
concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ, grupul de lucru întocmeşte o notă de
argumentare (informativă), semnată de persoana responsabilă, care include atît condiţiile ce
au impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice
consecinţele realizării lor, cît şi referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei
comunitare.
În contextul celor sus-menţionate, accentuăm faptul că analiza comparativă a tarifelor
estimate de către autor şi propuse pentru aprobare în comparaţie cu cele actuale reflectate
de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.770 din 02 iulie 2007, denotă majorarea substanţială a
tarifelor la serviciile prestate de Î.S."Cadastru şi filialele acesteia (ca regulă dublarea
cuantumului serviciului prestat, deşi în anumite cazuri, cuantumul tarifului a fost majorat de 5
ori – înregistrarea primară selectivă/curentă a terenului cu destinaţie agricolă şi/sau plantaţie
perenă 0,20% actual – 1,05% conform proiectului; înregistrarea bunurilor imobile nou-formate
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0,32% actual – 1,65% conform proiectului).
Devierea în speţă trebuie precedată de efectuarea unei analize suplimentare prin prisma
impactului economico-social al amendamentelor propuse, or serviciile Î.S."Cadastru” şi
filialele acesteia sunt prestate conform tarifelor aprobate în 2007, care pe parcurs nu au
suferit careva modificări, iar operarea unor schimbări radicale va avea repercusiuni
economico-sociale severe atît asupra persoanelor fizice, cît şi asupra persoanelor juridice
(agenţi economici). Totodată, se impune necesitatea unei analize comparative a practicii
internaţionale pozitive la capitolul cuantumul tarifelor pentru servicii similare.
Astfel, analizînd conţinutul notei informative prin prisma cadrului legal ce structurează
conţinutul notei de argumentare a proiectului, constatăm întrunirea parţială a exigenţelor de
tehnică legislativă.
Prin urmare, ţinînd cont de natura şi esenţa modificărilor propuse, se recomandă autorului
revizuirea şi redimensionarea amendamentelor propuse prin prisma impactului social al
aprobării tarifelor la serviciile prestate Î.S."Cadastru" şi filialele acesteia în cuantumul propus,
coroborat cu riscurile delimitate în Capitolul II al prezentului raport de expertiză anticorupţie. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare bugetare uplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul nu a fost supus analizei impactului de reglementare, cerinţă obligatorie stabilită de
prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
nr.235-XVI din 20 iulie 2006. Astfel, ţinînd cont de faptul că proiectul introduce amendamente
la cadrul normativ de resort ce reglementează activitatea antreprenorială, autorul urmează să
elaboreze şi să prezinte actul de analiză a impactului de reglementare în conformitate cu
prevederile în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1230 din 24 octombrie 2006
cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de
monitorizare a eficienţei actului de reglementare. Analiza impactului de reglementare
reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării
actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv
asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului. Prin urmare, în
conformitate cu prevederile art.13 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile
de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), proiectul în speţă urmează a fi însoţit de Analiza
impactului de reglementare (AIR), care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării
costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia
asupra activităţii de întreprinzător. AIR urmează să fie prezentat 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 instituţionale ale Î.S."Cadastru" şi filialele
acesteia, stabilind tarife majorate la serviciile prestate de către entităţile în speţă, fapt care
este în detrimentul interesului public general al societăţii.
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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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia 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.

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

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Cu titlul de obiecţie generală la prevederile proiectului

Suplimentar ineficienţelor structurale generice, piaţa imobiliară naţională este expusă unor
riscuri specifice (tranzacţionarea în monedă străină, scăderii populaţiei, etc.), amplificate de
lipsa transparenţei (inexistenţa unui indice imobiliar oficial – valoarea de piaţă a bunului
imobil), costurile ridicate şi viteza scăzută de tranzacţionare. În aceste condiţii, stabilirea unor
costuri de tranzacţionare mai reduse, creşterea vitezei şi a calităţii acestor servicii constituie
soluţii relevante pentru estomparea asimetriilor informaţionale şi creşterea transparenţei
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pieţei imobiliare.
Prevederile proiectului stabilesc o plafonare distinctă a cuantumului retribuţiilor pentru
serviciile prestate de Î.S."Cadastru şi filialele acesteia. Astfel, analiza comparativă a
cuantumurilor propuse de către autor şi celor reflectate de prevederile Hotărîrii Guvernului
nr.770 din 02 iulie 2007, denotă majorarea substanţială a tarifelor la serviciile cadastrale şi a
cheltuielilor ocazionate de tranzacţionarea bunurilor imobile (în unele cazuri constituind 500%
- aspecte reflectate detaliat în conţinutul compartimentului „Suficienţa argumentării” din
cadrul Capitolului I al prezentului raport de expertiză anticorupţie).
Prin urmare, aprobarea iniţiativei în redacţia propusă va determina impunerea unor cerinţe
excesive pentru consumatorii de servicii cadastrale şi va condiţiona o presiune financiară
suplimentară pentru beneficiari (persoane fizice şi juridice). 

Recomandarea: În condiţiile în care serviciile în cauză sunt prestate conform unor
tarife care vădit nu corespund cheltuielilor efectiv suportate, iniţiativa de revizuire a
cuantumurilor reglementate este logică. Totodată, în opinia noastră majorările propuse
de către autor sunt exagerate şi riscă să determine repercusiuni economico-sociale
severe.
Prin urmare, în contextul celor menţionate supra, ţinînd cont de carenţele
argumentative reflectate în compartimentul „Evaluarea fundamentării proiectului”,
potenţialul impact socio-economic al majorărilor propuse, cît şi riscul constituirii unui
reper pentru o eventuală tentativă de majorarea ulterioară tarifelor pentru alte servicii
conexe (de exemplu autentificarea notarială), se recomandă autorului revizuirea şi
redimensionarea amendamentelor propuse pentru a asigura o tranziţie etapică a
preţurilor la serviciile în speţă. 

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Cu titlul de obiecţie generală la prevederile proiectului

Conform prevederilor art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, ratificată de
către Republica Moldova prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007 fiecare stat parte ia, conform
principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale.
În aceeaşi ordine de idei, potrivit pct. 9 din Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind
cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei (adoptată de către Comitetul de
Miniştri la 6 noiembrie 1997 la Sesiunea 101 a Comitetului de Miniştri), statele asigură ca
organizarea, funcţionarea şi procesul de luare a deciziilor în administraţia publică să ţină cont
de necesitatea stringentă a combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cît mai mari
transparenţe consistente cu nevoia de a asigura mai multă eficienţă instituţională.

Recomandarea: În contextul evaluării proiectului prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale precitate, ţinînd cont de faptul că proiectul nu a fost supus dezbaterilor
publice ample, fiind coordonat doar de către Ministerul Economiei şi Ministerul
Finanţelor, se recomandă autorului desfăşurarea unui amplu proces de mediatizare şi
consultare a opiniei publice pe marginea iniţiativei propuse, inclusiv prin organizarea
dezbaterilor publice, audierilor publice, sondajelor de opinie, solicitarea opiniilor
experţilor în domeniu, crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu
participarea reprezentanţilor societăţii civile.
Totodată, considerăm oportună avizarea suplimentară a proiectului de către Ministerul
Agriculturii şi Industriei Alimentare, pentru delimitarea nivelului de corespundere a
iniţiativei propuse cu principiile politicilor promovate de către autoritate în domeniul
consolidării terenurilor agricole. 
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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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Ianuarie 2016

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