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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Economiei.

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 asigurarea măsurilor necesare
pentru pregătirea economiei naţionale şi a sferei sociale pentru perioada de toamnă – iarnă
2016-2017.
Astfel, proiectul stabileşte un set de atribuţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale
şi locale (în dependenţă de domeniul de competenţă), în mare parte menite să oblige
autorităţile de a asigura buna funcţionare a utilajului tehnic, formarea de stocuri de resurse
energetice (în special cele ecologice şi regenerabile), pregătirea încăperilor şi achitarea
datoriilor.

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 proiectului. Astfel, considerăm că sunt întrunite
exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, realizarea proiectului va fi asigurată din contul mijloacelor bugetare
prevăzute pentru anul 2016.

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

Implementarea proiectului va asigura pregătirea corespunzătoare a ţării de sezonul rece al
anului. Respectiv, prevederile acestuia corespund 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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile 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

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.

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

Pct.2 lit.r) să organizeze, pînă la 15 septembrie 2016, inventarierea încăperilor
nelocuibile în cadrul blocurilor locative, indiferent de forma de proprietate, şi a
sistemelor colective de alimentare cu energie termică, pentru identificarea faptelor de

2



eschivare a agenţilor economici de la încheierea contractelor pentru prestarea
serviciilor comunale, în vederea semnării contractelor respective şi să intensifice
activitatea comisiilor administrative în acest sens.

Autorul stabileşte o obligaţie excesivă prin impunerea agenţilor economici de a încheia
contracte privind prestarea serviciilor comunale.
Menţionăm, că potrivit art.667 alin.(2) din Codul civil obligarea la încheierea unui contract
este interzisă.
Astfel, evidenţiem că prestatorii de servicii comunale ar putea aplica şi alte pîrghii legale în
vederea identificării şi contracarării faptelor de folosire ilicită a serviciilor comunale cum ar fi
debranşarea.

Recomandarea: Norma necesită a fi completată în vederea stabilirii dreptului agenţilor
economici de a încheia contracte sau de a fi debranşaţi de la serviciile comunale.

Pct.8 Ministerul Mediului lit.b) [...] va asigura în limita stocurilor disponibile
aprovizionarea persoanelor fizice şi juridice cu resurse de masă lemnoasă în calitate
de combustibil.

Este salutabilă intenţia de a asigura cu resurse de masă lemnoasă persoanele fizice şi
juridice pe perioada rece a anului.
Totodată, în lipsa unui mecanism de selectare a beneficiarilor, există riscul repartizării
resurselor forestiere în mod discreţionar, pe criterii de rudenie, apartenenţă politică etc. fără a
ţine cont de condiţiile materiale ale solicitanţilor de ajutor.

Recomandarea: Se recomandă autorului instituirea obligativităţii Ministerului Mediului
de a elabora un mecanism echitabil şi transparent conform căruia urmează a fi
repartizate stocurile de masă lemnoasă.

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

Pct.2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale:

Norma prevede un set de măsuri pe care autorităţile publice locale urmează să le întreprindă
pentru a asigura buna pregătire a acestora către sezonul rece al anului.
Totodată, reieşind din titlul normei rezultă că acţiunile enumerate sunt cu titlu de
recomandare. Respectiv, autorităţile APL nu vor fi obligate să le respecte.
În acest sens, proiectul riscă să nu producă efectele scontate şi în consecinţă vor avea de
suferit cetăţenii Republicii Moldova.
Pe lîngă aceste, evidenţiem că potrivit art.2 al legii nr.317-XV/2003 actul normativ este actul
juridic, care stabileşte reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr nedeterminat de
situaţii identice, iar art.5 alin. (7) prevede că un act normativ trebuie să întrunească condiţiile
legalităţii, accesibilităţii, preciziei şi, o dată intrat în vigoare, este executoriu şi opozabil tuturor
subiectelor de drept.

Recomandarea: Recomandăm reformularea pct.2 după cum urmează „Autorităţile
administraţiei publice locale”. Respectiv, fiecare literă se va începe cu cuvîntul „vor”
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şi în continuare în dependenţă de context (convoca, repartiza, organiza etc).

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Deşi autorul impune acţiuni obligatorii de realizat pentru autorităţilor publice, evidenţiem lipsa
sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor proiectului.
În lipsa unor măsuri de responsabilizare a conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice,
există riscul ca acţiunile menţionate în proiect să nu fie realizate, iar persoanele vinovate vor
fi scutite de orice răspundere.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unor norme care să prevadă tragerea la
răspundere a persoanelor care se vor face vinovate de nerealizarea acţiunilor stabilite
în proiect.

Pct.2 lit.s) să raporteze Ministerului Economiei pînă la data de 15 aprilie 2017
informaţia cu privire la problemele existente în sistemele centralizate de alimentare cu
energie termică din localităţi, precum şi toate măsurile întreprinse sau preconizate
pentru soluţionarea acestora, după caz.

Reieşind din prevederile pct.2 constatăm că acţiunile înaintate spre realizare APL sunt parte
componentă a unei etape premergătoare sezonului rece al anului. Respectiv, acestea au
drept scop pregătirea pentru perioada toamnă – iarnă.
În acest sens, considerăm că raportarea informaţiilor cu privire la problemele existente
necesită a fi făcută pînă la începerea perioadei menţionate. Astfel, va fi acordat timp suficient
pentru a întreprinde măsuri de soluţionare a deficienţelor şi pentru a intra în perioada rece a
anului în regim de maximă pregătire.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea unui termen de raportare
premergător perioadei rece a anului.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

05 August 2016
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