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de lege pentru abrogarea art.108 din Legea cooperaţiei de
consum nr.1252 din 28.09.2000

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este abrogarea prevederilor art.108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252 din 28
septembrie 2000 ce vizează drepturile organizaţiilor cooperatiste de consum şi
întreprinderilor lor cooperatiste asupra terenurilor transmise acestora în folosinţă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele autorităţilor administraţiei publice locale, prin
atribuirea competenţei acestora de a prelua în gestiune terenurile transmise în folosinţă
organizaţiilor cooperatiste de consum şi întreprinderilor lor cooperatiste, fapt care nu este în
detrimentul interesului public.
Totodată, considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor relevate în

1



conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea
eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor reglementate.

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

Articol unic. – Articolul 108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28
septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154-156, art.1156),
cu modificările ulterioare, se abrogă.

Proiectul presupune excluderea unor facilităţi de care dispun organizaţiile cooperatiste de
consum şi întreprinderile lor cooperatiste, în sensul abrogării dreptului de folosire perpetuă a
terenurilor transmise pe durata existenţei acestora, cît şi a dreptului preferenţial de a
cumpăra/privatiza în mod prioritar aceste terenuri.
Totodată, autorul nu reglementează un mecanism complex de preluare în gestiune a
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bunurilor vizate de către autorităţile locale, cît şi termenul de realizarea a acţiunilor în cauză.
În condiţiile date, implementarea corespunzătoare a prevederilor proiectului creează
incertitudine vis-a-vis de regimul juridic al bunurilor în cauză, procedura de preluare a
acestora de către autorităţi, acordarea/lipsa unor termene de graţie pentru actualii gestionari
ai bunurilor, etc.
În acest context, remarcăm faptul că datorită caracterului lacunar al normei şi lipsei
informaţiilor în speţă, sunt create condiţii de exercitare a unor atribuţii excesive de către
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice cît şi riscuri de corupţie eferente proceselor
reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea procedurii de transmitere a
terenurilor către autorităţile publice şi termenul de realizare a acţiunilor în cauză.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Articol unic. – Articolul 108 din Legea cooperaţiei de consum nr.1252-XIV din 28
septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.154-156, art.1156),
cu modificările ulterioare, se abrogă.

Norma propusă exclude atît facilităţile de care dispun organizaţiile cooperatiste de consum şi
întreprinderile lor cooperatiste privind dreptul de folosire perpetuă a terenurilor transmise pe
durata existenţei acestora, cît şi cele ce vizează dreptul preferenţial de a cumpăra/privatiza în
mod prioritar aceste terenuri. Totodată, remarcăm faptul că proiectul nu stabileşte un termen
de tranziţie relevant ce ar permite subiecţilor vizaţi racordarea la modificările regimului de
folosire a bunurilor imobiliare.
Prin urmare, aprobarea proiectului în redacţia propusă, stabileşte condiţii dificile de realizat
subiecţilor vizaţi, or terenurile în speţă, pot fi ocupate de anumite imobile (spaţii de
producţie/depozitare, etc.), iar modificarea bruscă a regimului de utilizare a terenurilor poate
determina ulterior imposibilitatea utilizării imobilelor potrivit destinaţiei. 

Recomandarea: Analizînd iniţiativa autorului prin prisma celor evidenţiate anterior, cît
şi coroborînd cu riscurile delimitate în cadrul compartimentului „Discreţii excesive ale
autorităţilor publice” al Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, se
recomandă autorului revizuirea iniţiativei propuse pentru a asigura adoptarea unor
norme echilibrate atît sub aspectul respectării principiilor autonomiei locale cît şi sub
aspectul consecvenţei şi stabilităţii de reglementarea a activităţii cooperativei de
consum. În contextul dat, se recomandă autorului analiza oportunităţii acordării
dreptului prioritar de privatizare a terenurilor în cauză de către actualii beneficiari şi
reglementarea în acest sens a unui termen de prescripţie rezonabil.

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
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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

22 Decembrie 2015

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