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de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative (nr.182/2010, Codul contravenţional)

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. Scopul proiectului de lege constă în excluderea
lacunelor din domeniul parcurilor industriale. Astfel, prin proiect se propune aplicarea
sancţiunilor contravenţionale pentru desfăşurarea activităţii de antreprenoriat în cadrul
parcurilor industriale şi zonelor economice libere de către persoane neînregistrate în calitate
de rezident.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la eficientizarea implementării
instrumentelor privind crearea şi funcţionarea parcurilor industriale şi zonelor economice
libere.

d. Suficienţa argumentării. Condiţiile care au impus elaborarea proiectului justifică
necesitatea aprobării acestuia. În proiect au fost identificate unele deficienţe, însă cu referire
la acestea ne vom expune în compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

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
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Prevederile proiectului promovează interesele rezidenţilor parcurilor industriale. Însă, reieşind
din faptul că acesta conţine deficienţe la procedura de modificare şi completare a proiectului
investiţional există riscul prejudicierii intereselor rezidenţilor parcurilor industriale.  

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 conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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

Art.I pct.2 din proiect, art.12 alin.(2/1) „Cu derogare de la alin.(2) al prezentului articol,
în cazul în care întreprinderea administratoare sau rezidentul parcului industrial a
privatizat şi/sau a dat în exploatare construcţiile şi instalaţiile cu destinaţie industrială
şi conexă pînă la data acordării titlului de parc industrial în conformitate cu prezenta
lege, condiţiile expuse în alin.(2) nu se aplică”.

Derogarea dată este în contradicţie cu prevederile art.12 alin.(2) lit.b) şi c) care impune
respectarea şi a altor condiţii decît ca construcţiile şi instalaţiile cu destinaţie industrială şi
conexe să fie procurate şi/sau date în exploatare, pentru a beneficia de dreptul de a privatiza
terenul proprietate publică aferent construcţiilor. În cazul dat există riscul ca rezidentul
parcului industrial sau întreprinderea administratoare să beneficieze de această facilitate
doar întrunind condiţia prevăzută la alin.(2) art.12 lit.a) din proiect, ceea ce va prejudicia
interesele rezidenţilor care au dat în exploatare construcţiile şi instalaţiile cu destinaţie
industrială şi conexă după data acordării titlului de parc industrial, întrucît vor fi obligaţi să
respecte toate condiţiile legale.  

Recomandarea: În vederea excluderii unor inechităţi în acordarea dreptului de a
privatiza terenul proprietate publică, propunem de exclus derogarea dată din proiect. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.I pct.6 din proiect, art.19 alin.(2/2) „Modificarea şi completarea proiectului
investiţional în baza căruia a fost selectat rezidentul pentru desfăşurarea activităţii de
antreprenoriat în cadrul parcului industrial se efectuează doar numai cu acordul
comisiei nominalizate la alin.(1) al prezentului articol şi la prezentarea argumentelor
care confirmă această necesitate.

Acordarea dreptului Comisiei de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale de a
modifica şi completa proiectul investiţional doar în baza argumentelor prezentate de către
rezident fără careva restricţii în acest sens este discreţionară. Pericolul aplicării normei date
constă în faptul că Comisia, la propria discreţie, în dependenţă de interes sau scop, va stabili
necesitatea modificării şi completării proiectului investiţional, ceea ce ar prejudicia interesele
altor rezidenţi care se află în condiţii similare.
În cazul dat trebuie se fie instituite restricţii care să nu diminueze valoarea şi impactul
proiectului investiţional, precum şi reglementate condiţiile în care poate fi acceptată
modificarea şi completarea acestuia.

Recomandarea: Propunem autorului de prevăzut expres condiţiile în care poate fi
acceptată modificarea şi completarea proiectului investiţional.

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

Art.I pct.3 din proiect, art.15 alin.(5) şi art.17 alin.(3) „semestrial”.

Cu referire la necesitatea modificării perioadei de prezentare a rapoartelor privind activitatea
desfăşurată în cadrul parcului industrial de către întreprinderea administratoare a parcurilor
industriale Ministerului Economiei, de la trimestrială la semestrială, autorul în nota informativă
nu a adus careva argumente justificative în acest sens, motiv pentru care este dificil de a ne
expune vis-a-vis de condiţiile care au dus la substituirea dată. Considerăm că rapoartele în
cauză trebuie să fie prezentate trimestrial, pentru a putea monitoriza şi supraveghea mai
eficient activitatea rezidenţilor parcurilor industriale, în contextul dezvoltării economice pe
anul curent. De asemenea, prezentarea trimestrială a rapoartelor privind activitatea
desfăşurată în cadrul parcului industrial va asigura monitorizarea mai eficace a cursului de
implementare a proiectului investiţional de către rezidenţi, precum şi a acţiunilor întreprinse
de către întreprinderea administratoare urmare a deficienţilor şi încălcărilor depistate. Acest
fapt va contribui la realizarea scopului instituirii parcului industrial, şi anume dezvoltarea
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social-economică a regiunilor ţării.

Recomandarea: În vederea eficientizării mecanismului de control, propunem de a
menţine norma în varianta în vigoare.

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Mai 2016

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