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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru modificarea şi completarea Codului subsolului (art.1,
art.11, art.64)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul urmăreşte introducerea utilizării gropilor de
împrumut în categoria acţiunilor de folosire a subsolului în scopuri nelegate de extragerea
substanţelor minerale utile.  

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele
legislative.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Contrar prevederilor art.20 lit.e) al Legii nr.780/2001 privind actele legislative, proiectul în
speţă nu este însoţit de analiza impactului de reglementare. Totuşi, menţionăm că proiectul
va avea un impact pozitiv asupra activităţii de întreprinzător prin facilitarea obţinerii
pămîntului suplimentar pentru construcţia drumurilor şi nu va prejudicia interesele agenţilor
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economici. 

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

Odată cu implementarea proiectului va fi posibilă folosirea subsolului pentru realizarea şi
utilizarea gropilor de împrumut în contextul extinderii unor sectoare de drum existente cu
executarea rambleurilor pentru care va fi nevoie de pămînt suplimentar. Menţionăm că în
lipsa prevederii procedurii legale de obţinere a dreptului de a realiza gropile de împrumut,
proiectul riscă să prejudicieze interesele cetăţenilor prin extragerea nisipului/argilei/altor
substanţe minerale utile cu rea-credinţă şi prejudicierea mediului prin nerespectarea limitelor
admise de extragere a substanţelor minerale într-un perimetru. 

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 Parlamentului
Republicii Moldova, 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 legislativ 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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.3 din proiect de completare a art.64 din Codul subsolului cu un nou alineat (1)/1:
„Folosirea subsolului pentru realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut se
efectuează în conformitate cu proiectele tehnice, fără atribuirea perimetrului minier, în
condiţiile determinate de Ministerul Mediului”. 

Autorul introduce acţiunea de realizare şi utilizare a gropilor de împrumut în vederea
construcţiei drumurilor, însă nu a prevăzut o procedură care ar stipula actele necesare pentru
obţinerea autorizaţiei/permisului de efectuare a gropilor de împrumut. Totodată, în proiect nu
este consacrat volumul maxim admis de extragere, măsurile care urmează a fi întreprinse şi
modul de readucere a terenurilor la starea iniţială sau la starea adecvată exploatării
terenurilor conform altei destinaţii. Atenţionăm că nu toate terenurile pot fi utilizate pentru
realizarea gropilor, acestea necesită a fi în afara localităţilor, pădurilor etc., iar pentru
respectarea precauţilor respective este judicios de a reglementa procedura de la iniţierea
gropii de împrumut pînă la acoperire după utilizare sau sădirea copacilor pentru restabilirea
terenului folosit.
Luînd în calcul faptul că agenţii economici sunt direct interesaţi în realizarea gropilor de
împrumut, în lipsa unor criterii clare de acordare a acestei prerogative, există riscul utilizării
substanţelor minerale în mod abuziv şi obţinerea autorizaţiilor/expertizei documentaţiei
tehnice (tehnologice) de proiect privind exploatarea zăcămintelor fraudulos, extrăgînd mai
mult pămînt decît este necesar pentru construcţia drumurilor, drept rezultat deteriorînd
terenurile.

Recomandarea: Completarea proiectului cu pct.4 în următoarea redacţie: „Guvernul în
termen de x luni de la adoptarea prezentei legi va elabora un regulament cu privire la
realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut”. Regulamentul va cuprinde norme
referitoare la cerinţele/actele necesare pentru obţinerea autorizaţiei/permisului de
realizare a gropilor de împrumut, cantitatea admisă spre extragere, rezultatele
încercărilor de laborator, măsurile necesare post extragere care ar asigura readucerea
la starea iniţială a terenurilor şi alte date relevante, care ar exclude posibilitatea
extragerii ilegale sau abuzive a substanţelor minerale prin efectuarea gropilor
respective. 

Pct.3 din proiect de completare a art.64 din Codul subsolului cu un nou alineat (1)/1:
„Folosirea subsolului pentru realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut se
efectuează în conformitate cu proiectele tehnice, fără atribuirea perimetrului minier, în
condiţiile determinate de Ministerul Mediului”. 

Autorul introduce alineatul respectiv, însă nu a specificat că folosirea subsolului pentru
realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut urmează a fi efectuată doar pentru construcţia
drumurilor şi fără drept de comercializare a zăcămintelor extrase. Pentru a exclude discreţia
utilizării gropilor de împrumut în orice alt scop decît cel de construcţie a drumurilor.
Recomandăm indicarea acestui fapt expres în Codul subsolului, cu introducerea obligaţiei de
declarare a cantităţilor extrase din gropile de împrumut.

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „Folosirea subsolului
pentru realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut pentru construcţia drumurilor, fără
drept de comercializare a zăcămintelor/substanţelor minerale extrase, se efectuează în
conformitate cu proiectele tehnice, fără atribuirea perimetrului minier, în condiţiile
determinate de Ministerul Mediului, cu declararea cantităţilor substanţelor minerale
extrase”. 
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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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Martie 2016

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