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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Codului
contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24

octombrie 2008 (art.95 şi art.431)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului,
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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop prevenirea şi combaterea
transportării ilicite a masei lemnoase şi păstrarea fondului silvic.
Potrivit autorului, prin proiect, se propune majorarea esenţială a sancţiunilor contravenţionale
pentru comiterea de către persoanele cu funcţii de răspundere a contravenţiei, prevăzute de
art.95 alin.(2) al Codului contravenţional, precum şi introducerea unor instrumente eficiente
noi, care vor permite agentului constatator pentru protecţia mediului să supună confiscării
speciale bunurile utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii.

d. Suficienţa argumentării. În pofida exigenţelor art.20 lit.a) din Legea nr.780-XV din
27.12.2001 privind actele legislative, nota informativă nu conţine o analiză fundamentală şi
cuprinzătoare a condiţiilor ce au impus elaborarea proiectului şi a finalităţilor urmărite prin
implementarea noilor reglementări, dar şi a principalelor prevederi, inclusiv a efectului
realizării lor.
Astfel, nu negăm oportunitatea majorării sancţiunilor contravenţionale pentru transportarea
masei lemnoase fără acte de provenienţă, însă menţionăm faptul că nota informativă nu
conţine referinţe care justifică cuantumul acesteia, modificarea căruia trebuie să fie
întemeiată pe o evaluare a numărului de cazuri, din ultima perioadă, care cad sub incidenţa
articolului supus amendării (art.95 alin.(2) CCo).
Întregul proces de păstrare a fondului forestier, începînd de la selectarea şi marcarea
arborilor şi pînă la transportarea masei lemnoase, trebuie să fie subiectul unui sistem de
control și monitorizare, scopul căruia este verificarea legalităţii la orice nivel. Respectiv,
pentru a crea un cadru legal punitiv, care să prezinte un mecanism eficient de prevenire a
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contravenţiilor silvice, considerăm oportun completarea proiectului cu norme privind
majorarea sancţiunii contravenţionale şi pentru comiterea contravenţiilor enunţate supra de
către persoane fizice. 

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 statului în ceea ce priveşte păstrarea fondului
silvic, precum şi descurajarea transportării ilicite a masei lemnoase. Promovarea intereselor
menţionate supra este în beneficiul interesului public.

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului, cu respectarea cerinţei
impuse de norma art.7 alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, care prevede că, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
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 autorităţii publice.

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

La punctul 2 alineatul 3 al proiectului „Se completează cu un alineat nou (4/3) cu
următorul conţinut „(4/3) În cazul imposibilităţii aplicării alin.(4/1) din prezentul articol
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în partea ce ţine de art.95 alin.(2), instanţa de judecată confiscă contravaloarea
corpului delict stabilită în cadrul examinării dosarului în fond.”

În conformitate cu art.395 alin.(1) pct.1) al Codului contravenţional, instanţa de judecată
judecă toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod
competenţei unor alte organe, iar potrivit art.405 alin.(1) din codul prenotat, contravenţiile
prevăzute la art.95, 109–118, 120–130, 132-154, 156, 182 se examinează de organele
pentru protecţia mediului.
Prin prisma amendamentului propus de autor la punctul 2 alineatul 2 al proiectului (art.431
alin.(4/1) CCo) privind instituirea competenţei agentului constatator al organelor pentru
protecţia mediului de a hotărî asupra corpurilor delicte la examinarea cauzelor
contravenţionale prevăzute la art.95 alin.(2) CCo în coroborare cu normele prenotate,
deducem că competenţa de a confisca contravaloarea corpului delict stabilit îi revine
agentului constatator respectiv.
Pe de altă parte, conform normei propuse la punctul 2 alineatul 3 al proiectului competenţa
de a soluţiona chestiunea privind confiscarea contravalorii corpului delict stabilit îi revine
instanţei de judecată.
În concluzie, considerăm că norma de la punctul 2 alineatul 3 în redacţia propusă de autor
este incompatibilă cu prevederile proiectului şi actelor legislative conexe, fapt ce oferă
subiecţilor responsabili de implementarea actului posibilitatea alegerii abuzive a normei
aplicabile.

Recomandarea: Analiza situaţiei descrise supra prin modificarea/completarea
proiectului în acest sens. 

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
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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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 August 2016

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