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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la reorganizarea unor întreprinderi
de stat şi transmiterea unor terenuri agricole domeniul public al

statului (ÎS."Centrul Naţional de Resurse Genetice Animale")
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 prevederilor proiectului, Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare propune Guvernului să accepte reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, Maximovca, Anenii Noi,
prin fuziunea (absorbţia) Întreprinderii de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea
Suinelor „Moldsuinhibrid”, Orhei şi Întreprinderii de Stat „Centrul de Reproducere a Păsărilor
Abaclia”, Basarabeasca, care va fi succesoare de drepturi şi obligaţiuni ale întreprinderilor
absorbite, cu modificarea denumirii întreprinderii absorbante în Întreprinderea de Stat
„Centrul Naţional de Resurse Genetice Animale”, Maximovca, Anenii Noi.
Totodată, prin proiect se propune transmiterea, cu titlu gratuit, din administrarea Instituţiei
Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară”,
Maximovca, Anenii Noi şi Întreprinderii de Stat Staţiunea Didactică Experimentală „Chetrosu”
din s.Chetrosu, raionul Anenii Noi, în administrarea Întreprinderii de Stat „Centrul Republican
pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, Maximovca, Anenii Noi, terenurile agricole
domeniul public al statului, specificate în anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta Hotărîre.
Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat „în contextul creării unei structuri funcţionale în
ceea ce priveşte exercitarea funcţiei de bază - selecţia şi reproducţia în zootehnie, care are
drept obiectiv: reanimarea resurselor genetice de animale, concentrarea şi utilizarea eficientă
a resurselor umane, materiale şi financiare pentru funcţionarea sistemică a acestui sector şi,
respectiv, gestionarea adecvată a patrimoniului public.” 

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică pe deplin necesitatea promovării proiectului.
Autorul a relatat condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite la
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implementarea proiectului în ceea ce priveşte reorganizarea întreprinderilor de stat,
modificarea denumirii întreprinderii absorbante în Întreprinderea de Stat „Centrul Naţional de
Resurse Genetice Animale”, şi transmiterea unor terenuri agricole domeniul public al statului.
Semnalăm că au fost depistate divergenţe între prevederile proiectului şi prevederile Legii
nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului asupra înscrisurilor privind suprafaţa terenurilor
agricole domeniul public al statului, care se transmit cu titlu gratuit, din administrarea
Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară”, Maximovca, Anenii Noi, şi a Întreprinderii de Stat Staţiunea Didactică
Experimentală „Chetrosu” din s.Chetrosu, raionul Anenii Noi, în administrarea Întreprinderii
de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”, Maximovca,
Anenii Noi. Propunem să fie evitate impedimentele semnalate întru aplicarea corectă şi
uniformă a legislaţiei în vigoare.
Aşadar, procesul de reorganizare a întreprinderilor de stat şi transmiterea terenurilor agricole
domeniul public al statului trebuie să se încadreze temeinic în condiţiile prevederilor
legislaţiei în vigoare întru respectarea normelor de procedură care să asigure transparenţa
decizională şi accesul la informaţie de interes general. La fel, urmează ca acţiunile
persoanelor responsabile implicate în implementarea proiectului să fie sincronizate legal şi
eficient, în aşa fel, încît să fie garantată o transmisiune corectă şi unitară a drepturilor şi
obligaţiilor întreprinderilor de stat absorbite potrivit căreia, succesorul (întreprinderea
absorbantă) va continua raporturile juridice scontate relevate în proiect.
În final, propunem autorului să completeze nota informativă întru argumentarea suficientă şi
clară a promovării proiectului privitor la divergenţele asupra suprafeţei terenurilor agricole din
domeniul public al statului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, „Întreprinderea absorbantă este finanţată din surse financiare
alocate din bugetul de stat pentru crearea, menţinerea, păstrarea şi regenerarea fondului
genetic de animale şi venituri proprii parvenite din produsele crescute şi prestările de servicii
de domeniu acordate fermierilor care produc lapte, carne de porc şi bovină, iar
implementarea proiectului dat al hotărîrii de Guvern nu necesită cheltuieli suplimentare din
bugetul de stat.” Însă, autorul nu a menţionat despre cuantumul şi sursele de acoperire a
mijloacelor financiare necesare în procesul de reorganizare a întreprinderilor de stat, fapt ce
propunem să fie completată nota informativă întru argumentarea celor expuse mai sus.

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

Proiectul promovează interesele fondatorului, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare,
în special, interesele întreprinderii absorbante, Întreprinderii de Stat „Centrul Naţional de
Resurse Genetice Animale”, Maximovca, Anenii Noi, manifestate prin reformarea şi crearea
unei structuri funcţionale în vederea exercitării funcţiei de bază - selecţia şi reproducţia în
zootehnie, care va contribui la eficientizarea procesului de regenerare, conservare şi utilizare
raţională a fondului genetic de animale, ce va sta la baza soluţionării problemelor din
complexul agroalimentar al Republicii Moldova. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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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.239/2008, 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. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă au fost plasate pe
pagina web oficială a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: www.maia.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

Anexa nr.1 LISTA terenurilor agricole din domeniul public al statului care se transmit
din administrarea Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în
Zootehnie şi Medicină Veterinară” în administrarea Întreprinderii de Stat „Centrul
Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor”

Anexa nr.2 LISTA terenurilor agricole din domeniul public al statului care se transmit
din administrarea Întreprinderii de Stat Staţiunea Didactică Experimentală „Chetrosu”
în administrarea Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi
Reproducţia Animalelor”

Semnalăm că au fost depistate neconcordanţe referitor la suprafaţa terenurilor agricole între
prevederile proiectului şi ale Legii nr.668-XIII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor
ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului. În acest context, relatăm
următoare:
- în anexa nr.1 la proiectul hotărîrii, suprafaţa totală a terenurilor agricole care urmează a fi
transmise constituie 1410,2768 ha, însă conform înscrisului din Lista unităţilor ale căror
terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului, adoptată prin Legea nr.668/1995,
Instituţiei Publice „Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină
Veterinară” i-au fost atribuite pentru desfăşurarea activităţii total - 1447,9 ha de teren agricol
proprietate publică, domeniul public al statului şi anume în extravilanul localităţilor: satul
Maximovca - 958,90 ha (779,6314 ha -în proiect); satul Mereni, raionul Anenii Noi – 380 ha
(373,7686 ha - în proiect); satul Bubuieci, mun Chişinău – 109 ha (256,8768 ha - în proiect).
- în anexa nr.2 la proiectul hotărîrii, suprafaţa terenurilor agricole care urmează a fi transmise
diferă de înscrisurile din Lista unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în
proprietatea statului, adoptată prin Legea nr.668/1995, şi anume Întreprinderii de Stat
Staţiunea Didactică Experimentală „Chetrosu” - „satul Chetrosu, raionul Anenii Noi” este
înscrisă suprafaţa de 1272,96 ha (1230,8481 ha – în proiect), - la poziţia 2 „satul Todireşti,
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raionul Anenii Noi” - 812 ha (857,0266 ha).
Astfel, constatăm că înscrisurile suprafeţelor de terenuri agricole domeniul public al statului
diferă, fapt ce produce incertitudine şi neconcordanţe în legislaţia naţională.

Recomandarea: Pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei naţionale, propunem
să fie promovat proiectul respectiv, doar după adoptarea modificărilor în Legea
nr.668-XII din 23.11.1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate
agriculturii rămân în proprietatea statului referitor la suprafaţa terenurilor agricole
domeniul public al statului.

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

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
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inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
01 Decembrie 2016

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