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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 Educaţiei.

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. Scopul proiectului constă în transmiterea, cu titlu gratuit,
din proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei şi gestiunea
economică a Universităţii de Stat din Tiraspol, în gestiunea economică a Asociaţiei de
Coproprietari în Condominiu nr.55/424, cu sediul pe str. Mesager, 5/1, ap.(of.) 98, mun.
Chişinău, clădirea blocului locativ al Universităţii de Stat din Tiraspol, numărul cadastral
0100518139,01, cu suprafaţa la sol de 646,0 m2, amplasat în mun. Chişinău, str. Mesager,
nr.5/1, şi terenul aferent acestuia, cu suprafaţa de 0,144 ha, numărul cadastral 0100518139.

d. Suficienţa argumentării. Autorul în nota informativă a prezentat date privitor la
atribuirea, exploatarea, valoarea iniţială/valoarea de pe piaţă a bunurilor imobile menţionate
în proiect, dar nu au fost relatate pe deplin condiţiile ce au impus elaborarea proiectului cu
argumentarea corespunzătoare şi consecinţele realizării acestuia. În acest context,
considerăm că nu au fost suficient respectate prevederile art.37 din Legea nr.317/2003
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale.
Recomandăm autorului să completeze nota informativă şi să fie revizuit proiectul prin prisma
amendamentelor înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză
anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Potrivit autorului, la implementarea proiectului nu sunt necesare mijloace financiare de la
bugetul de stat.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Educaţiei şi ale Asociaţiei de
Coproprietari în Condominiu nr.55/424 prin transmiterea, cu titlu gratuit, a bunurilor imobile
(bloc locativ şi terenul aferent acestuia), proprietate publică a statului, din administrarea
Ministerului Educaţiei şi gestiunea economică a Universităţii de Stat din Tiraspol în gestiunea
economică a Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu. Totodată, în rezultatul analizei
operaţionale, s-a constatat că proiectul generează suspiciuni de corupţie manifestate prin
promovarea de interese asupra terenului aferent din apropierea lacului din parcul Sculeni, de
către un angajat al Universităţii de Stat din Tiraspol şi al Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport
mun. Chişinău, instituţii subordonate Ministerului Educaţiei care este şi administratorul
Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr.55/424.
De asemenea, potrivit notei informative, transmiterea acestor bunuri imobile în gestiunea
Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu va elibera Universitatea de Stat din Tiraspol de la
acoperirea cheltuielilor pentru întreţinerea şi deservirea blocului şi terenului aferent. Referitor
la acest aspect, autorul urma să prezinte date concludente şi calcule veridice care să justifice
necesitatea promovării proiectului de către Ministerul Educaţiei.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale anticorupţie prevăzute în
Legea nr.16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese referitor la promovarea de
interese.

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. La momentul examinării, proiectul este plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Educaţiei: www.edu.gov.md. şi pe portalul guvernamental: www.particip.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
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Clauza de emitere a proiectului, 

Semnalăm că în clauza de emitere a proiectului se face trimitere la art.24 al Legii privatizării
fondului de locuinţe nr.1324 din 10.03.1993 şi la art.14 alin.(1) lit.d) al Legii nr.121 din
04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, prin care autorul
argumentează elaborarea proiectului.
Prin urmare, art.14 alin.(1) lit.d) al Legii nr.121 din 04.05.2007 stipulează că transmiterea cu
titlu gratuit a bunurilor proprietate publică se efectuează în cazuri expres prevăzute de
legislaţie. În acest context, evidenţiem că autorul nu stabileşte clar motivul de drept şi
cazurile prevăzute de legislaţie întru justificarea legală a transmiterii bunurilor imobile cu titlu
gratuit şi domeniul proprietăţii publice a acestora (domeniul public sau domeniul privat).
De asemenea, analizînd art.24 al Legii privatizării fondului de locuinţe nr.1324 din
10.03.1993, remarcăm că prevederile articolului stabilesc că: „autorităţile administraţiei
publice locale, unităţile la balanţa cărora se află blocuri de locuinţe vor transmite în gestiunea
asociaţiilor de proprietari ai locuinţelor privatizate, la momentul fondării lor, încăperile libere
din blocurile de locuinţe menţionate şi terenurile aferente acestora, în conformitate cu
planurile blocurilor de locuinţe respective….” Evidenţiem că „administraţia publică locală”
reprezintă totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru
promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale - definiţie
redată în Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală. Luînd în
considerare cele relatate, constatăm că bunurile imobile din proiect sunt în administrarea
Ministerului Educaţiei, autoritate publică centrală de specialitate a statului.
Reieşind din cele expuse, constatăm lipsa temeiurilor legale, enunţate în clauza de emitere,
de transmitere a blocului locativ şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului,
din administrarea Ministerului Educaţiei, gestiunea economică a Universităţii de Stat din
Tiraspol, în gestiunea economică a Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu nr.55/424.

Recomandarea: Recomandăm să fie revizuite temeiurile legale a clauzei de emitere a
proiectului întru argumentarea întemeiată de emitere a proiectului de act normativ,
potrivit art.52 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi
ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale.

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.1 din proiect, „Se transmite, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a statului,
din administrarea Ministerului Educaţiei şi gestiunea economică a Universităţii de Stat
din Tiraspol, în gestiunea economică a Asociaţiei de Coproprietari în Condominiu
nr.55/424, cu sediul pe str. Mesager, 5/1, ap.(of.) 98, mun. Chişinău, clădirea blocului
locativ al Universităţii de stat din Tiraspol, numărul cadastral 0100518139.01, cu
suprafaţa la sol de 646,0 m2, amplasat în mun. Chişinău, str. Mesager, nr.5/1, şi terenul
aferent acesteia, cu suprafaţa de 0,144 ha, numărul cadastral 0100518139.”

Considerăm că sintagma „din proprietatea publică a statului” denotă ambiguitate şi
incertitudine, care la implementarea proiectului poate să confere norme discreţionare.
Menţionăm că „proprietate publică a statului” cuprinde totalitatea bunurilor domeniului public
şi a bunurilor domeniului privat ale statului, potrivit art.2 al Legii nr.121 din 04.05.2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. În acest sens, evidenţiem, că în proiect nu
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este clar redat domeniul proprietăţii publice (domeniul public sau privat) şi domeniul în care
se transmit bunurile imobile, fapt ce contravine legislaţiei în vigoare şi generează norme care
pot fi aplicate discreţionar. Aşadar, art.6 alin.(1) lit.a) din Legea citată, prevede că în
domeniul administrării proprietăţii publice, de competenţa Guvernului este adoptarea
hotărîrilor privind atribuirea bunurilor proprietate de stat domeniului public sau domeniului
privat al statului, privind trecerea acestora dintr-un domeniu în altul sau în proprietatea
unităţilor administrativ-teritoriale.
De asemenea, prepoziţia „din” din sintagma „din proprietatea publică a statului” redă un sens
echivoc normei, care poate fi interpretat diferit.
Astfel, prin prisma celor relatate propunem autorului să stabilească clar domeniul proprietăţii
publice a bunurilor imobile.

Recomandarea: Întru evitarea aplicării discreţionare a normelor proiectului, propunem
să fie stabilit expres domeniul proprietăţii publice a bunurilor imobile. 

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

25 Mai 2016

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