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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 Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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 urmăreşte aprobarea Regulamentului privind
accesul la piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova şi a Listei
serviciilor de handling la sol pentru a elimina vidul normativ în domeniul accesului liber la
piaţa serviciilor de acest tip. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

În conformitate cu stipulările art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, proiectul în speţă

1



este însoţit de analiza impactului de reglementare. Autorul a prezentat în AIR beneficiile
anticipate ale proiectului, estimarea consecinţelor, precum şi impactul proiectului asupra
activităţii de întreprinzător.

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

Proiectul va defini normele necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a infrastructurii
aeroportului în domeniul serviciilor de handling la sol. Apreciem iniţiativa autorului de a
reglementa acest segment, însă în lipsa unor norme care ar reglementa expres drepturile şi
obligaţiile, competenţele autorităţilor implicate, proiectul riscă să fie aplicat în interese
personale sau de grup. 

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, cerinţă impusă de prevederile Legii privind
transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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

Pct.12 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la
sol în aeroporturile Republicii Moldova: „…Prestatorii de servicii de handling la sol
trebuie să fie rezidenţi ai Republicii Moldova şi să deţină un cerificat/autorizaţie pentru
prestarea de servicii de handling la sol, eliberată sau validată de Autoritatea
Aeronautică Civilă”. 

Pe parcursul proiectului autorul operează cu termenul „certificat” şi „autorizaţie” pentru a
defini acelaşi act. Recomandăm optarea pentru un singur termen pentru a defini actul de
certificare/autorizare a prestatorilor de servicii de handling la sol.

Recomandarea: Operarea cu un singur termen pentru a defini actul de
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certificare/autorizare a prestatorilor de servicii de handling la sol. 

Alin.(2) pct.13 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de
handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Totuşi, Ministerul Transporturilor
şi Infrastructurii nu poate limita numărul la mai puţin de doi pentru fiecare categorie de
serviciu de handling la sol”. 

Autorul nu a specificat la cine se referă numărul de mai puţin de doi pentru fiecare categorie
de serviciu. Pentru a asigura o maximă claritate, este judicios de a completa norma cu
specificarea exactă „numărul la mai puţin de doi prestatori”. 

Recomandarea: Completarea normei după cuvîntul „doi” cu cuvîntul „prestatori”. 

Pct.30 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la
sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Spaţiul disponibil pentru serviciile de
handling la sol în cadrul unui aeroport trebuie să fie împărţit între diferiţi prestatori de
servicii de handling la sol şi utilizatorii aeroportului care recurg la handling propriu,
inclusiv nou-veniţii în domeniu, în măsura necesară exercitării drepturilor lor şi pentru
a permite concurenţa eficientă şi corectă, pe baza normelor şi criteriilor pertinente,
obiective, transparente şi nediscriminatorii”. 

Legea concurenţei nr.183/2012 operează cu noţiunea de „concurenţă loială”, astfel
recomandăm autorului substituirea sintagmei „concurenţă eficientă şi corectă” cu termenii
utilizaţi în practica şi cadrul legislativ naţional. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „concurenţă eficientă şi corectă” cu sintagma
„concurenţă loială”. 

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

Pct.4 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la sol
în aeroporturile Republicii Moldova: „servicii de handling la sol – serviciile furnizate
utilizatorilor aeroporturilor în aeroporturi descrise în Anexa la prezentul Regulament”. 

Autorul face trimitere la anexa la prezentul Regulament, însă regulamentul în cauză nu are
nicio anexă. Din contra, proiectul regulamentului este o anexă (nr.1) la proiectul hotărîrii de
Guvern, iar lista serviciilor de handling la sol reprezintă cea de-a doua anexă la hotărîre.
Pentru a evita eventuale interpretări eronate, considerăm necesară revederea normei cu
trimitere la Anexa nr.2 la proiectul hotărîrii de Guvern.

Recomandarea: Substituirea sintagmei „descrise în Anexa la prezentul Regulament”
cu sintagma „descrise în Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.X (nr.ulterior al
hotărîrii) din XX/ZZ/YYYY”. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Alin.(1) pct.13 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de
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handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor poate limita numărul prestatorilor autorizaţi să ofere
următoarele categorii de servicii de handling la sol”. 

Norma în cauză nu exemplifică sub nicio formă cazurile în care ministerul ar fi în drept să
limiteze numărul prestatorilor şi nici care ar fi procedura, termenul sau cum s-ar manifesta
respectiva limitare. Astfel, există un risc iminent ca norma dată să genereze coruptibilitate,
deoarece Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va dispune de discreţia de a
decide unilateral şi în lipsa unor criterii clare cărui prestator şi pe ce perioadă să-i „limiteze”
autorizaţia. Considerăm imperativă necesitatea instituirii unor condiţii la întrunirea cărora
Ministerul va fi în drept să retragă/suspende autorizaţia prestatorilor. 

Recomandarea: Eliminarea discreţiei acordate Ministerului, prin exemplificarea
cazurilor în care acesta va fi în drept să limiteze autorizaţia prestatorilor şi prevederea
unor condiţii care urmează a fi întrunite pentru ca respectiva limitare să fie aplicabilă
(exemplu: în cazurile în care oferta excede cererea pe piaţa serviciilor respective).

Alin.(2) pct.17 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de
handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor poate rezerva dreptul la handling propriu pentru cel puţin doi
utilizatori ai aeroportului, cu condiţia ca aceştia să fie aleşi pe baza unor criterii
relevante, obiective, transparente şi nediscriminatorii”. 

Norma este una declarativă, simpla prevedere a respectării unor „criterii relevante, obiective,
transparente şi nediscriminatorii” nu asigură respectarea acestor principii. Mai mult, acestea
pot fi interpretate multiplu în dependenţă de subiecţii care o vor aplica. Norme de acest tip nu
îmbunătăţesc cadrul normativ, ci doar creează un surplus de prevederi inaplicabile. În
virtutea acestui punct Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor va dispune de
posibilitatea de a decide la propria latitudine asupra utilizatorilor cărora le va fi rezervat
dreptul de handling propriu. Este oportună completarea proiectului cu criterii concrete, care
într-adevăr vor garanta respectarea transparenţei şi a nediscriminării. 

Recomandarea: Completarea alin.(2) pct.17 cu criterii relevante/obiective concrete
(exemplu: utilizatorii care au înregistrat cele mai bune rezultate în ultimul an sau care
au X experienţă în domeniu, calitatea serviciilor prestate este excepţională etc.).
Recomandarea de a stabili criterii clare şi concrete este valabilă şi pentru pct.19,
pct.20 lit.c), pct.24 lit.a), pct.29, pct.31 din proiectul regulamentului privind accesul la
piaţa serviciilor de handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova.

Pct.18 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la
sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Fără a aduce atingere aplicării Capitolelor VI
şi VII, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor poate rezerva pentru
operatorul de aerodrom sau pentru altă entitate, gestionarea infrastructurilor
centralizate, utilizate pentru prestarea de servicii de handling la sol…”

Autorul îşi atribuie dreptul de a rezerva pentru operatorul de aerodrom sau pentru altă
entitate, gestionarea infrastructurilor centralizate, utilizate pentru prestarea de servicii de
handling la sol, fapt care iarăşi acordă Ministerului discreţii excesive. În primul rînd, nu este
clar care ar fi „altă entitate”, iar în plan secund nu sunt prevăzute condiţiile în care va avea lor
gestionarea infrastructurilor centralizate sau termenul de gestiune. 

Recomandarea: Indicarea expresă a entităţilor cărora li se poate rezerva gestionarea
infrastructurilor centralizate, utilizate pentru prestarea de servicii de handling la sol şi
stipularea condiţiilor în care aceasta se va desfăşura. 
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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

Pct.35 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de handling la
sol în aeroporturile Republicii Moldova: „Orice parte interesată are dreptul de a
exercita o cale de atac împotriva deciziilor sau măsurilor luate în conformitate cu
prezentul Regulament, conform prevederilor legislaţiei naţionale”. 

Interpretînd norma respectivă putem deduce că părţile naţionale au dreptul la o singură cale
de atac, ceea ce nu corespunde legislaţiei naţionale. Luînd în considerare că orice act
administrativ poate fi contestat în cadrul autorităţii emitente sau organului ierarhic superior,
iar ulterior în două instanţe (Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie, după caz), este
binevenită evitarea sintagmei „o cale de atac”. Totodată, pentru a asigura o claritate în ceea
ce priveşte deciziile căror instituţii pot fi contestate este oportună completarea normei în
acest sens. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Deciziile emise de
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi ale Autorităţii Aeronauticii
Civile pot fi contestate conform legislaţiei în vigoare care reglementează contenciosul
administrativ”. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Lit.c) pct.34 din proiectul regulamentului privind accesul la piaţa serviciilor de
handling la sol în aeroporturile Republicii Moldova: „oferă prestatorilor de servicii de
handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din alte ţări un
tratament preferenţial de cel oferit celor din Republica Moldova, Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor poate suspenda total sau parţial,
obligaţiile ce decurg din prezenta reglementare faţă de prestatorii de servicii de
handling la sol sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu din acea ţară”. 

Avînd în vedere că a doua parte a normei referitoare la suspendarea totală sau parţială a
obligaţiilor de la lit.c) nu se aplică exclusiv lit.c), ci întreg punctului 34, considerăm necesară
separarea acestuia prin alineat. Semnalăm şi asupra necesităţii substituirii sintagmei „din
prezenta reglementare” cu sintagma „din prezentul regulament”. 
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Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „oferă prestatorilor de
servicii de handling la sol sau utilizatorilor de aeroport cu handling propriu din alte ţări
un tratament preferenţial de cel oferit celor din Republica Moldova;

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor poate suspenda total sau
parţial, obligaţiile ce decurg din prezentul regulament faţă de prestatorii de servicii de
handling la sol sau utilizatorii de aeroport cu handling propriu din acea ţară”. 

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Aprilie 2016

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