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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de
stabilire a unor cerinţe referitoare la coca dublă sau a unor

standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă
simplă

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 sporirea siguranței și prevenirea
poluării în transportul maritim prin interzicerea înregistrării, intrării, ieşirii şi ancorării
petrolierelor cu cocă simplă în Republica Moldova. Totodată, se restricţionează şi
transportarea produselor petroliere de navele cu cocă simplă. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, Uniunea Europeană întreprinde acţiuni în
vederea prevenirii accidentelor maritime în care sunt implicate petroliere și a poluării liniilor
sale de coastă și a daunelor provocate faunei, florei și a altor resurse marine. Raportînd
vîrsta petrolierelor la statisticile accidentelor, prin care s-a constatat un număr mare de
accidente în cazul navelor mai vechi, întru creşterea siguranței s-a decis asupra reducerii
diferențelor în materie de siguranță dintre navele noi și cele existente, prin modernizarea
și/sau eliminarea treptată a navelor existente, adică a navelor vechi cu coca simplă. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului
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Cu toate că lit.f/1) art.37 al Legii nr.317/2003 prevede: „Concomitent cu elaborarea
proiectului de act normativ, grupul de lucru întocmeşte o notă de argumentare (informativă),
semnată de persoana responsabilă, care include actul de analiză a impactului de
reglementare, în cazul proiectelor de acte normative ce reglementează activitatea de
întreprinzător”, autorul nu a respectat această cerinţă şi nu a elaborat analiza impactului de
reglementare. Prin urmare, nu sunt elucidate 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

Odată cu implementarea proiectului, va fi interzisă înregistrarea în Registrul de Stat al
Navelor al Republicii Moldova a petrolierelor cu cocă simplă, fapt ce va spori siguranţa
navelor şi va preveni ulterioare accidente maritime. Prin urmare, proiectul este conform
interesului public general, însă riscă să prejudicieze interesele agenţilor economici ce deţin
nave cu cocă simplă a căror vîrstă depăşeşte 15 ani şi vor pierde dreptul să transporte
produse petroliere grele în zone aflate în jurisdicţia Republicii Moldova. 

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
Transportului 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.5 din proiectul regulamentului: „Nu se acceptă spre înregistrare în Registrul de
Stat al Navelor al Republicii Moldova, petrolierele cu cocă simplă. Navele care sunt
deja înregistrate în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova pot fi exploatate
în conformitate cu prevederile subpunctului 8 al prezentului punct”. 

Pentru a implementa Acordul de Asociere este necesară ajustarea cadrului normativ în
corespundere cu acquis-ul comunitar. Prin urmare, neînregistrarea navelor cu cocă simplă ar
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fi indicat să fie reglementată în calitate de interdicţie, pentru a-i acorda un caracter imperativ
de la care nu este posibilă nicio abatere.
Totodată, partea secundă a normei este confuz formulată, fiind alcătuită din mai multe idei
succesive. Dacă autorul a intenţionat să permită navelor cu cocă simplă deja înregistrate în
Registrul de Stat operarea lor în continuare în condiţiile stabilite de pct.8, recomandăm
reformularea normei în aşa fel încît să fie accesibilă subiecţilor asupra cărora se aplică. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Se interzice înregistrarea
navelor cu cocă simplă în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova. Navele cu
cocă simplă care sunt deja înregistrate în Registrul de Stat al Navelor al Republicii
Moldova pot fi exploatate în condiţiile prevăzute de pct.8 a prezentului capitol”. 

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului –

Autorul operează cu mai mulţi termeni pentru a defini acelaşi obiect (petrolier/petroliere,
nave), ceea ce poate induce în eroare subiecţii proiectului regulamentului. Considerăm
oportună uniformizarea termenilor în aşa fel încît să fie evitate ulterioare confuzii. 

Recomandarea: Operarea cu un singur termen pentru a defini navele şi excluderea
celorlalte cuvinte (exemplu: excluderea cuvîntului „navele” şi substituirea acestuia cu
cuvîntul „petrolierele” pe tot parcursul proiectului). 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.3 din proiectul regulamentului: „Prezentul Regulament nu se aplică navelor de
război, navelor auxiliare sau altor nave deţinute sau exploatate de stat şi utilizate,
pentru moment, doar pentru servicii guvernamentale necomerciale. Autoritatea
administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor va lua
măsurile necesare pentru a respecta prezentul Regulament, pentru navele la care se
face referire în prezentul subpunct. 

În prima parte a normei autorul specifică inaplicabilitatea regulamentului asupra navelor de
război, navelor auxiliare sau altor nave deţinute sau exploatate de stat, iar în a doua parte
menţionează că autoritatea administrativă din subordinea Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor va lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea
regulamentului de către navele nominalizate. Constatăm o divergenţă în norma citată,
deoarece aceasta se contrazice, nefiind clar scopul celei de-a doua propoziţii din punctul
analizat din moment ce nu sunt prevăzute măsurile care urmează a fi întreprinse în acest
sens. În consecinţă, pentru a înlătura conflictul de norme, recomandăm autorului excluderea
părţii a doua din textul normei. 

Recomandarea: Expunerea pct.3 din proiect în următoarea redacţie: „Prezentul
Regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave deţinute
sau exploatate de stat şi utilizate, pentru moment, doar pentru servicii guvernamentale
necomerciale”.

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.
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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.

9. Alte obiecţii

Pct.4 subpct.1 din proiect: „MARPOL 73/78 – înseamnă Convenţia internaţională din
1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul aferent din
1978, în versiunile actualizate ale acestora”. 

Cratima indică deja continuitatea logică a unui înţeles şi nu necesită utilizarea posterioară a
cuvîntului „înseamnă” pentru a accentua acest fapt.

Recomandarea: Excluderea cuvîntului „înseamnă” din textul definiţiei. Recomandarea
este valabilă pentru toate definiţiile date de prezentul proiect de regulament. 

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

18 Februarie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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