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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 Afacerilor
Interne, 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 modifică şi completează Codul
Contravenţional nr.218/2008 perfecţionând legislaţia în ceea ce priveşte organele
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor, competente să constate şi să examineze
cauzele contravenţionale. Se propune excluderea din competenţa Poliţiei a competenţelor de
constatare a contravenţiilor care sunt improprii acesteia (conform cadrului normativ actual) şi
stabilirea atribuţiilor agenţilor constatatori pe segmentul încălcării normelor şi regulilor de
apărare împotriva incendiilor, în concordanţă cu prevederile Legii nr.267/1994 privind
apărarea împotriva incendiilor, în localităţi şi la obiective.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă respectă prevederile art.20 din Legea
nr.780/2001 privind actele legislative stabilind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
scopul urmărit, principalele prevederi şi trimiterile la cadrul juridic naţional. Cu toate acestea,
considerăm că conţinutul notei informative trebuie îmbunătăţit cu argumentarea necesităţii
excluderii competenţei Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” privind constatarea
„încălcărilor regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi, grădini publice şi
ocoale silvice” – propunere care se regăseşte în proiect, – cu estimarea efectelor concrete
ale reglementării, luând în considerare atât beneficiile, cât şi riscurile sporite pentru securitate
şi ordine publică, precum şi supravegherea de stat contra incendiilor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare de la
bugetul de stat.

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

În formula propusă, proiectul promovează interesele organelor supravegherii de stat a
măsurilor contra incendiilor, care vor beneficia de un cadru normativ adecvat şi performant
care să permită activitatea acestora în bune condiţii.
În altă ordine de idei, prin excluderea competenţelor Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”
în ce priveşte constatarea încălcărilor regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri,
spaţii verzi, grădini publice şi ocoale silvice, se creează riscuri la capitolul celerităţii şi
oportunităţii intervenţiilor antiincendiare în păduri, spaţii verzi, grădini publice şi ocoale silvice
– cea ce este în detrimentul interesului public de a proteja fondul forestier şi spaţiile verzi.

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 examinării, proiectul legii
privind modificarea şi completarea Codului contravenţional nr.218/2008, precum şi nota
informativă la acesta erau publicate pe site-ul Ministerului de Interne www.mai.gov.md, şi pe
portalul informativ guvernamental www.particip.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul
întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind
transparenţa în procesul decizional.

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

Articol unic – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie
2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 209, nr.3-6, art.15), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Pct.4. La art.405 alin.(3) sintagma „132-137” se modifică cu sintagma „132-136”.

Prin modificarea propusă autorul exclude competenţa Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”
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de a constata „încălcările regulilor de apărare împotriva incendiilor în păduri, spaţii verzi,
grădini publice şi ocoale silvice”. Reglementarea contravine art.57 din Codul silvic
nr.887/1996 care reglementează lupta cu incendiile de pădure în următoarea formulă
textuală: “(1) Persoanele fizice şi juridice, activitatea cărora se desfăşoară în cadrul fondului
forestier şi pe teritoriile aferente, sunt obligate să respecte regulile de prevenire şi stingere a
incendiilor de pădure.
(2) Regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure se elaborează de către
autoritatea silvică centrală şi se aprobă de Guvern.
(3) Autorităţile administraţiei publice locale, subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne,
Ministerului Apărării, Serviciului de Informaţii şi Securitate sunt obligate să sprijine organele
silvice de stat în acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor din pădurile fondului forestier
şi din alte zone cu vegetaţie forestieră.
(4) Persoanele fizice aflate în zonele în care s-au produs incendii de pădure sunt obligate să
ia parte la stingerea lor.”
Totodată, art.84 al Codului silvic nr.887/1996, reglementează următoarele tipuri ale
contravenţiilor silvice: „lit.c) nimicirea şi vătămarea pădurilor ca rezultat al incendierii sau
folosirii neglijente a focului; lit.d) încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor şi
regulilor sanitare în pădure;”.
Anticipăm că o asemenea modificare a cadrului normativ va diminua din securitatea
antiincendiară a pădurilor, spaţiilor verzi, ocoale silvice şi poate chiar grădinilor publice.
Datorită amplasării geografice a pădurilor, ocoalelor silvice şi rezervaţiilor naturale primii care
pot real preveni şi stinge incendiile sunt angajaţii Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”.
Intervenţia şi activitatea acestora în mediul silvic nu poate fi exclusă sau neglijată.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Iulie 2016

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