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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului
obiectivelor publice cu pericol de explozie-incendiu şi incendiu,
pentru care este obligatorie obţinerea avizului de prevenire şi
stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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 hotărîrii de Guvern are drept scop sporirea
nivelului de securitate publică implementarea unor măsuri de prevenire a incendiilor. Astfel,
prin proiect se propune aprobarea Nomenclatorului obiectivelor publice cu pericol de explozie-
incendiu şi incendiu pentru care solicitarea unui aviz permisiv de activitate din partea
Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale constituie o obligaţie. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Reieşind din argumentele expuse de autor în nota informativă, cît şi din prevederile
proiectului, implementarea acestuia nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul de stat.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul conţine norme care au tangenţă cu activitatea de întreprinzător. Astfel, în
conformitate cu stipulările art.13 din Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de bază de
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reglementare a activităţii de întreprinzător şi art.37 din Legea nr.317/2003, proiectul în speţă
necesită a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare, care va reprezenta argumentarea,
în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de
impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Normele propuse vor asigura securitatea publică datorită acţiunilor de prevenire a incendiilor
şi a exploziilor în spaţiile de interes public, ceea ce corespunde interesului public general. 

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 este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, 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 părţilor
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

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Constatăm utilizarea unor termeni neconsacraţi în legislaţia naţională, în ceea ce priveşte
denumirea avizului şi a declaraţiei menţionate în normele proiectului. Astfel, potrivit legislaţiei
naţionale Ministerul Afacerilor Interne eliberează „Aviz de apărare împotriva incendiilor şi de
stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activităţi”. La fel, cadrul legal stabileşte
exhaustiv lista actelor necesare, precum şi forma cererii de solicitare pentru obţinerea acestui
aviz (Hotărîrea de Guvern nr.912/2014). De asemenea, în ceea ce priveşte „declaraţia
privind starea de apărare contra incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune”, menţionăm
că aceeaşi hotărîre operează cu termenul de „Declaraţie pe propria răspundere”, la fel fiind
publicată şi forma acesteia. Astfel, utilizarea termenilor diferiţi pentru acelaşi fenomen
constituie un factor de corupţie, iar la aplicare discrepanţa între termenii utilizaţi va crea
confuzii sau chiar şi abuzuri. 

Recomandarea: Recomandăm autorului coordonarea termenilor: 1) „aviz de prevenire
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şi stingere a incendiilor” şi 2) „declaraţia privind starea de apărare contra incendiilor
la clădirile şi edificiile din gestiune” utilizaţi în proiect astfel încît, să nu contravină
prevederilor legislaţiei naţionale.

2. Conflicte ale normelor de drept

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului.

Ca obiecţie generală remarcăm faptul că atît în titlul proiectului, cît şi în textul acestuia,
autorul operează cu termenii de „aviz de prevenire şi stingere a incendiilor” şi „declaraţia
privind starea de apărare contra incendiilor la clădirile şi edificiile din gestiune”, ceea ce
contravine termenilor utilizaţi de cadrul legal naţional. Astfel, potrivit Nomenclatorului actelor
permisive eliberate de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru
practicarea activităţii de întreprinzător din Legea nr.160 din 22.07.2011, Ministerul Afacerilor
Interne eliberează următorul aviz permisiv „Aviz de apărare împotriva incendiilor şi de
stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activităţi”. La fel, Regulamentul privind
crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării
împotriva incendiilor, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.912/2014, operează cu termenii de
„Aviz de apărare împotriva incendiilor şi de stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri
de activităţi” şi „Declaraţia pe propria răspundere”, ceea ce este diferit de denumirea actelor
statuate în prezentul proiect. Odată cu aprobarea proiectului prenotat se vor crea confuzii la
aplicare, în ceea ce priveşte solicitarea actului permisiv şi depunerea declaraţiei pe propria
răspundere.
Prin urmare, stabilim un conflict al normelor de drept între prevederile proiectului şi Legea
nr.160/2011, precum şi Hotărîrea de Guvern nr.912/2014, în ceea ce priveşte identificarea
actelor permisive care trebuie obligatoriu să le deţină administratorii obiectivelor prevăzute în
proiect.

Recomandarea: Recomandăm autorului coordonarea termenilor: 1) „aviz de prevenire
şi stingere a incendiilor” şi 2) „declaraţia privind starea de apărare contra incendiilor
la clădirile şi edificiile din gestiune” utilizaţi în proiect astfel încît să nu contravină
prevederilor legislaţiei naţionale.

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
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Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.6 din anexa proiectului – „Lucrări şi servicii în domeniul apărării împotriva
incendiilor:
1) montarea, reglarea, testarea şi deservirea tehnică a sistemelor automate de
semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie împotriva fumului;
2) comercializarea hidranţilor de incendiu exteriori şi interiori, a furtunurilor şi ţevilor
de refulare, a stingătoarelor şi a dispozitivelor automate şi autonome de semnalizare şi
stingere a incendiilor şi altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor;
3) efectuarea instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor;…”.

Menţionăm că pct.6 enumeră mai multe activităţi care nu se încadrează în obiectul de
reglementare a anexei propuse. Astfel, scopul nomenclatorului din proiect este de a stabili
obiectivele/construcţiile pentru care obţinerea „Avizului de prevenire şi stingere a incendiilor”
va constitui o obligaţie. Însă, la pct.6 sunt prevăzute anumite activităţi (de exemplu:
efectuarea instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor), care se încadrează deja în
obiectivele enumerate în punctele anterioare ale anexei (cum ar fi: instituţii de învăţămînt
etc.), pentru care obţinerea avizului constituie o obligaţie. Astfel, nu poate fi urmărit un
mecanism clar de implementare a pct.6, întrucît acesta nu se regăseşte contextual, după
sens, în prevederile nomenclatorului. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude pct.6 din anexa prezentului
proiect.
 

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Martie 2016

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