
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri
(se transmit bunurile proprietate publică a statului aflate în

gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în
prorietatea publică a satului Obileni, raionul Hînceşti)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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 are drept scop transmiterea, cu titlu gratuit, cu
acordul consiliului sătesc Obileni, raionul Hînceşti, bunurilor proprietate publică a statului
aflate în gestiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în proprietatea publică
a satului Obileni, raionul Hînceşti – drumurile intracartiere în valoare de 2 127 990,22 lei.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă sunt insuficient
justificate prin prisma legislaţiei în vigoare. Prin urmare, autorul relevă faptul că drumurile
intracartiere din satul Obileni, raionul Hînceşti urmau să fie executate în două etape, însă la
momentul actual, a fost executată doar prima etapă în valoare de 2 127 990,22 lei, fapt ce
denotă că drumurile respective nu au fost finalizate, delimitate şi nici înregistrate potrivit
legislaţiei (Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii
publice, Legea nr.91 din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor şi
Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor,
instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 09.10.1995).
Totodată, propunem autorului să argumenteze condiţiile care au impus elaborarea
proiectului, anume transmiterea drumurilor care nu au fost finalizate, delimitate şi înregistrate,
în proprietatea publică a satului Obileni, raionul Hînceşti.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Consiliului sătesc Obileni, raionul Hînceşti prin
transmiterea, cu titlu gratuit, în proprietate publică a drumurilor intracartiere în valoare de 2
127 990,22 lei, interese care nu prejudiciază interesul public general.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008. La momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina
web oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: www.mdrc.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.1 din proiect, „Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliului sătesc Obileni,
raionul Hînceşti bunurile proprietate publică a statului aflate în gestiunea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în proprietatea publică a satului Obileni, raionul
Hînceşti drumurile intracartiere în valoare de 2 127 990, 22 lei.”

Considerăm că utilizarea termenului „drumuri intracartiere” în conţinutul proiectului nu
corespunde termenilor consacraţi în legislaţia naţională. Prin urmare, relatăm că potrivit
art.11 alin.(2) lit.j) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543 din 25.02.1998, Agenţia
Relaţii Funciare şi Cadastru ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional
automatizat “Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile
de pe teritoriul Republicii Moldova”. Totodată, art.2 al Legii drumurilor nr.509 din 22.06.95
prevede clasificarea drumurilor, iar din punct vedere funcţional nu regăsim „drumurile
intracartiere” în categoria drumurilor publice, ci „străzi – drumuri publice din interiorul
localităţilor şi care sunt proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.” Astfel,
utilizarea incorectă a termenului „drumuri intracartiere”, va aduce deficienţe la delimitarea şi
înregistrarea proprietăţii publice a unităţii administrativ-teritoriale.

Recomandarea: Se propune de a revizui sintagma „drumuri intracartiere” prin prisma
legislaţiei în vigoare.

2. Conflicte ale normelor de drept
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La pct.1 din proiect, „Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliului sătesc Obileni,
raionul Hînceşti bunurile proprietate publică a statului aflate în gestiunea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în proprietatea publică a satului Obileni, raionul
Hînceşti drumurile intracartiere în valoare de 2 127 990, 22 lei.”

Din informaţiile prezentate conchidem că bunurile „drumurile intracartiere în valoare de 2 127
990,22 lei” care se propun a fi transmise cu titlu gratuit, cu acordul consiliului sătesc Obileni,
raionul Hînceşti, bunuri proprietate publică a statului aflate în gestiunea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în proprietatea publică a satului Obileni, raionul
Hînceşti, nu au fost finalizate, delimitate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare, fapt ce
contravine acesteia. Astfel, art.art.6, 8, 10¹ ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind
administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice prevăd că autorităţile publice centrale
asigură procesul de delimitare a proprietăţii statului, prin adoptarea hotărîrilor. Totodată,
aceste autorităţi urmează să efectueze inventarierea bunurilor proprietate publică şi, în baza
listelor de inventariere, asigură delimitarea acestora atît după apartenenţă (de stat/locală), cît
şi pe domenii (public/privat), în modul şi în termenele stabilite de Guvern şi se finalizează cu
înregistrarea drepturilor şi a domeniilor în registrul bunurilor imobile. La fel, art.3 al Legii nr.91
din 05.04.2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor prevede scopul şi
importanţa delimitării terenurilor proprietate publică. Punctul 30 al Regulamentului cu privire
la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor
lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.688 din 09.10.1995 prevede că transmiterea bunurilor imobile din proprietatea publică a
statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează atît în baza
materialelor de inventariere, cît şi în baza documentelor care confirmă înregistrarea
precedentă a acestor obiecte pe numele instituţiei care transmite. Articolele 4, 5, 25, 26, 28,
29 ale Legii cadastrului bunurilor imobile – reglementează subiecţii, obligativitatea efectuării
lucrărilor de inventariere primară şi înregistrarea în registrul bunurilor a dreptului de
proprietate.
Aşadar, evidenţiem că există riscul ca terenurile proprietate publică a statului să nu fie
monitorizate şi protejate, atît timp cît nu este asigurată evidenţa corectă a datelor, în ceea ce
priveşte delimitarea acestora, autentificarea dreptului deţinătorului de teren şi înregistrarea
terenurilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului, în vederea identificării, gestionării eficiente
şi transparente, precum şi a protecţiei terenurilor publice, să delimiteze şi să
înregistreze drumurile.

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
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 Decembrie 2015

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

