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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 Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în acordarea
suportului financiar producătorilor agricoli care au avut de suferit în urma îngheţurilor tîrzii din
primăvara anului 2016. Astfel, prin proiect se propune reglementarea procedurii de obţinere a
ajutorului financiar. Totodată, potrivit analizei efectuate de către Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare (în continuare MAIA) suprafaţa totală de livezi afectate de îngheţuri
constituie 6424,82 ha, recolta compromisă constituie aproximativ de 62 mii tone, iar valoarea
producţiei de fructe îngheţate este de aproximativ de 207189197 lei.
Deşi scopul relevat de autor constă în susţinerea financiară a producătorilor agricoli, proiectul
conţine o multitudine de deficienţe/riscuri de corupţie care vor duce la promovarea unor
interese personale sau de grup prin aprobarea normelor ce permit exercitarea unor atribuţii
discreţionare, contrar interesului public. Aceste riscuri sunt manifestate, în special, la
procedura de examinare a condiţiilor de eligibilitate a suportului financiar şi la procedura de
recepţionare a dosarului pentru acordarea suportului financiar. Astfel, realizarea scopului
invocat de autor în nota de argumentarea a proiectului va fi asigurată doar în condiţiile
implementării recomandărilor evidenţiate în Capitolul II al prezentului raport de expertiză
anticorupţie

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul în nota informativă a reliefat condiţiile şi finalităţile
care au impus elaborarea proiectului, totuşi, menţionăm că temeiul legal de emitere a actului
normativ, şi anume pct.5 şi 7 al Regulamentului privind gestionarea fondului de urgenţă ale
Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.862 din 18 decembrie 2015 nu este
fundamentat, deoarece potrivit art.11 al Legii nr.317 din 18 iulie 2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, hotărârile
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Guvernului se aprobă pentru exercitarea atribuţiilor constituţionale şi celor ce decurg din
Legea cu privire la Guvern, precum şi pentru executarea legilor. De asemenea, această
cerinţă este prevăzută şi la art.102 alin.(2) din Constituţia RM, potrivit căruia hotărîrile se
adoptă pentru organizarea executării legilor.
În contextul analizei enunţate mai sus, recomandăm autorului de a analiza suplimentar
temeiul de emitere a proiectului de act normativ, întrucît în varianta propusă este insuficient
fundamentat. Deşi temeiul legal de elaborare a proiectului nu este pe deplin întemeiat, totuşi,
în compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie vom expune riscurile de corupţie
identificate.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Aspectul economico-financiar al proiectului privind atribuirea cheltuielilor de implementare a
prevederilor nu sunt stabilite de către autor în nota informativă, deşi se propun reglementări
care, cu necesitate, vor suporta cheltuieli financiare.
Se recomandă autorului de a completa nota informativă cu prevederi referitore la
fundamentarea economico-financiară a proiectului. 

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

Prevederile proiectului promovează interesele producătorilor agricoli. Însă, reieşind din faptul
că în proiect au fost identificate norme coruptibile care, la aplicare, vor genera pericolul
comiterii unor manifestări coruptibile, în special privind atribuţiile membrilor comisiilor locale,
responsabili de efectuarea inspecţiilor pe teren şi a obligaţiilor persoanelor responsabile de
implementare prevederilor, există riscul prejudicierii intereselor producătorilor agricoli în
procesul examinării dosarului pentru acordarea suportului financiar.
Proiectul prenotat este unul de interes sporit faţă de subiecţii vizaţi, prin urmare,
reglementarea acestui domeniu nu trebuie să promoveze sau să prejudicieze careva interese
de grup sau individuale în detrimentul interesului public.
Pentru a nu admite promovarea unor interese individuale sau de grup în lipsa unei justificări
a interesului public, propunem de examinat eficienţa actului de reglementare prin prisma
obiecţiilor invocate la compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie. 

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
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pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.1 din proiect „Regulamentul privind acordarea suportului financiar
producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor…”.

Deşi punctul dat prevede că subiecţi ai regulamentului sunt producătorii agricoli, pct.2
„Noţiuni de bază” din proiect nu defineşte noţiunea dată. Considerăm că aceasta trebuie să
fie prevăzută, întrucît este utilizată în cuprinsul proiectului.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea în proiect noţiunea de
„producător agricol”.

La pct.2 lit.b) din proiect „Act de constatare – informaţie cu privire la situaţia
excepţională înregistrată, conform prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1076 din
16.11.2010”.

Trimiterea la prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 1076 din 16.11.2010 nu sunt relevante,
deoarece aceasta nu prevede reglementări privind modul de întocmire a actului cu privire la
gradul de afectare a plantaţiilor agricole care au fost afectate de îngheţuri.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar noţiunea de „act de
constatare”, întrucît în varianta propusă nu este fundamentată. 

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.8 din proiect „În termen de 3 zile lucrătoare, din data intrării în vigoare a
prezentei Hotărîri, primarul, prin dispoziţie creează Comisia specială”.

Termenul de „comisie specială” este în contradicţie cu prevederile pct.2 lit.c) din proiect care
defineşte noţiunea de „comisie de documentare”. Este necesar de exclus aceste conflicte de
norme de drept din cadrul proiectului, întrucît în procesul de implementare a prevederilor vor
crea confuzii şi interpretări preferenţiale de către responsabili.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a utiliza o singură noţiune pentru aceiaşi
situaţie. 

La pct.10 din proiect „întocmirea şi aprobarea Raportului centralizator”.

Termenul de „Raport centralizator” este în contradicţie cu prevederile pct.2 lit.d) din proiect
care defineşte noţiunea de „raport generalizator”. Este necesar de exclus aceste conflicte de
norme de drept din cadrul proiectului, întrucît în procesul de implementare a prevederilor vor
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crea confuzii şi interpretări preferenţiale de către responsabili.

Recomandarea: Propunem autorului de a utiliza o singură noţiune pentru aceiaşi
situaţie. 

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.1 din proiect „Regulamentul privind acordarea suportului financiar
producătorilor agricoli în scopul diminuării consecinţelor îngheţurilor…conform pct.5
din Regulament, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea ajutorului şi
modalitatea distribuirii acestuia”.

Trimiterea la pct.5 este eronată, întrucît nu corespunde conţinutului prevederii. Astfel, norma
pct.5 reglementează categoriile de plantaţii care nu sunt eligibile pentru finanţare, pe cînd,
prevederea pct.1 stipulează obiectul de reglementare pentru care se va aloca mijloace
financiare. În cazul dat sunt relevante prevederile pct.4 din proiect care prevăd condiţiile de
eligibilitate a ajutorului financiar.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude confuziile date, prin indicarea
corectă a trimiterii.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.2 din proiect „solicitant – gospodărie ţărănească sau persoană juridică,
exploataţia agricolă a cărora a fost afectată de îngheţurile tîrzii de primăvară".

Includerea „exploataţiilor agricole” în noţiunea de „solicitant” nu este adecvată, deoarece
termenul dat reprezintă nişte obiective agricole şi nu statutul subiectului de drept. Este
necesar de definit clar beneficiarii actului normativ, astfel încît să nu apără interpretări
discreţionare şi preferenţiale în procesul de implementare a prevederilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude termenul de „exploataţii
agricole” şi de a prevedea expres beneficiarii suportului financiar. 

La pct.4 din proiect „trebuie să fie inspectate şi documentate de către comisiile locale
şi coordonate cu Direcţiile agricole raionale şi să se regăsească în Raportul
generalizator”.

Instituirea condiţiei de eligibilitate pentru solicitanţi potrivit căruia plantaţiile pomicole afectate
de îngheţuri trebuie să fie inspectate şi documentate de către comisiile locale şi coordonate
cu Direcţiile agricole raionale este discreţionară, deoarece nu reglementează procedura de
inspectare de către comisiile locale. În cazul dat, este necesar de prevăzut condiţiile, criteriile
de evaluare a gradului de afectare a recoltei urmare a îngheţurilor, precum şi măsurile şi
acţiunile întreprinse de către membrii comisiei pe terenul afectat. De asemenea, este
necesar de prevăzut actul care va fi întocmit în urma inspectării şi termenul de informare a
solicitantului privind rezultatele inspectării. Totodată, atenţionăm că ar putea apărea unele
iregularităţi/riscuri la etapa de verificare vizuală a terenului afectat. În unele cazuri, verificarea
dată este una formală (constatare din datele operative de investigaţii), întrucît la faţa locului
se efectuează doar unele fotografii, pe cînd, verificarea dată trebuie să fie una complexă şi
cu implicarea specialiştilor în domeniu care să ateste eligibilitatea bunului. La etapa dată,
există riscul ca persoanele responsabile de verificarea terenului afectat de îngheţuri, avînd
careva înţelegeri aranjate cu solicitantul a cărui teren este supus verificării, să dispună
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verificarea în favoarea subiectului vizat, contra unor favoruri sau beneficii. În caz contrar,
există riscul ca membrii comisiilor, la propria discreţie, să aplice procedura de inspectare,
ceea ce va prejudicia interesul public, prin favorizarea unor subiecţi în detrimentul altora.
Pentru a asigura principiul de bază în procedura de inspecţie şi control pe teren, şi anume
obiectivitatea şi imparţialitatea în efectuarea investiţiilor este necesar de intensificat
mecanismele de control pe teren, prin aplicarea unor măsuri complexe de către Agenţie.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem autorului de a
completa proiectul cu prevederi ce ar asigura mecanismul de inspectare la faţa locului,
prin determinarea expresă a măsurilor/acţiunilor care vor fi întreprinse de către
responsabilii comisiei.

La pct.9 din proiect „Componenţa comisiei speciale: primarul localităţii – preşedinte al
comisiei, secretarul consiliului local – secretar al comisiei, inginerul cadastral şi un
consilier local”.

Instituirea comisiei speciale pentru inspectarea terenului afectat de îngheţuri numai din
reprezentanţii primăriei nu este pe deplin justificată, deoarece sunt necesare cunoştinţe şi
competenţe speciale pentru aprecierea/evaluarea gradului de afectare a recoltei pricinuite de
îngheţuri. Prin urmare, este necesar de inclus în comisia dată reprezentanţi ai Direcţiilor
teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare AIPA) şi ai
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale etc. În caz contrar, există riscul ca
evaluarea terenului de către membrii comisiei să fie una formală sau parţial justificată, în
dependenţă de interes sau scop, ceea ce ar prejudicia interesele solicitanţilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a include în Comisia specială pentru
evaluarea gradului de afectare a recoltei pricinuite de îngheţuri şi reprezentanţi ai
Direcţiilor teritoriale ale Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură şi ai
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.  

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

La pct.4 din proiect „trebuie să fie inspectate şi documentate de către comisiile locale
şi coordonate cu Direcţiile agricole raionale şi să se regăsească în Raportul
generalizator”.

Din analiza normei nu este clar statutul comisiilor locale care vor efectua inspectarea
terenurilor afectate de îngheţuri, şi anume cine va fi în drept să constituie comisiile date,
membrii, drepturile şi obligaţiile acestora. Procedura de inspectare şi documentare pe teren
presupune întreprinderea unor măsuri/acţiuni de verificare care necesită cunoştinţe speciale
în domeniul agriculturii şi cel economic, ceea ce presupune că membrii comisiei trebuie să
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dispună de competenţe în acest sens. În lipsa procedurilor clare a mecanismului de control
va exista pericolul aplicării discreţionare a procedurii date, ce va duce la prejudicierea
intereselor solicitanţilor de suport financiar.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea procedura de constituire a
comisiei locale pentru verificarea terenurilor agricole (componenţa comisiei,
drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile acestora).

La pct.21 subct.2) „efectuează un control administrativ din oficiu a dosarelor de
solicitare a suportului financiar, prin verificare şi completează Borderoul de verificare
a actelor la dosar, conform modelului din Anexa nr. 8, la prezentul Regulament”.

Procedura de efectuare a „controlului administrativ” din oficiu de către secţiile teritoriale ale
AIPA a dosarului pentru acordarea suportului financiar nu este reglementată de legislaţie în
domeniul efectuării controlului de stat. Acestea sunt norme primare şi procedurale care
trebuie să fie prevăzute în lege. În cazul dat, reprezentanţii secţiilor teritoriale ale AIPA
verifică corectitudinea informaţiei din dosar, pe cînd procedura de „control” include totalitatea
acţiunilor întreprinse de organul de control în vederea respectării de către persoanele supuse
controlului a prevederilor legislaţiei în domeniul efectuării controlului de stat.

Recomandarea: Pentru a nu admite confuzii şi interpretări discreţionare de către
responsabilii secţiilor teritoriale ale AIPA, propunem de substituit sintagma „un
control administrativ din oficiu” cu cuvîntul „verificarea”, iar sintagma „prin verificare”
de exclus. 

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.17 din proiect „Comisia specială este în drept să respingă dosarul de solicitare
dacă:
1) sunt constatate date denaturate;
2) nu se regăseşte în informaţia referitoare la îngheţurile târzii de primăvară
înregistrate la 26-27.04.2016”.

Norma nu prevede reglementări privind procedura de prezentare de către solicitant a
informaţiei suplimentare în cazul respingerii dosarului pentru acordarea suportului financiar.
Ar putea exista situaţii cînd solicitantul de bună-credinţă şi fără intenţie să omită careva
informaţii, ceea ce nu trebuie să constituie un impediment pentru prezentarea suplimentară a
documentelor. Prin lacuna dată îngrădim dreptul subiecţilor regulamentului de a beneficia de
suport financiar din partea statului.
Considerăm că comisia specială este responsabilă de informarea solicitantului privind lipsa
actelor la dosar sau a informaţiilor incomplete.  

Recomandarea: Se recomandă autorului de a prevedea procedura de prezentare de
către solicitant a informaţiilor suplimentare, în cazul respingerii dosarului pentru
acordarea ajutorului financiar, precum termenul de depunere şi examinare a
informaţiei. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.30 din proiect.

Obiecţie de ordin general la proiect.

Atenţionăm asupra faptului că proiectul nu prevede reglementări privind responsabilităţile şi
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sancţiunile clare pentru persoanele responsabile de verificarea dosarelor pentru acordarea
suportului financiar care au admis încălcări/iregularităţi în administrarea dosarului.
Considerăm că aceste prevederi sunt necesare, întrcît vor ridica nivelul de responsabilitate şi
integritate a persoanelor responsabile de verificarea dosarelor.

Recomandarea: În scopul sporirii aplicabilităţii normelor analizate, recomandăm
autorului de a completa proiectul cu reglementări privind măsurile întreprinse de AIPA
faţă de persoanele care au admis abateri sau iregularităţi în administrarea dosarului.

Obiecţie de ordin general la proiect.

Ca obiecţie de ordin general reţinem că proiectul prenotat nu conţine reglementări cu privire
la responsabilităţi şi restricţii clare atît faţă de reprezentanţii secţiilor/direcţiilor AIPA, cît şi faţă
de membrii Comisiei speciale şi ai Comisiei centrale, în spcecial declararea conflictului de
interese în luarea deciziilor, precum şi nedivulgarea informaţiei obţinute în exerciţiul funcţiunii
(date cu caracter personal), care ar putea prejudicia un interes legal. Lipsa responsabilităţilor
clare a persoanelor pentru nerespectarea cerinţelor invocate mai sus, va duce la promovarea
unor interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a completa proiectul cu prevederi privind
responsabilităţile şi restricţiile clare atît faţă de reprezentanţii secţiilor/direcţiilor AIPA,
cît şi faţă de membrii Comisiei speciale şi ai Comisiei centrale, cum ar fi: să nu divulge
informaţia obţinută în exerciţiul funcţiunii, care ar putea prejudicia un interes legal; să
se abţină de la orice activitate care ar putea genera conflict de interese; să declare şi
să soluţioneze toate conflictele de interese, conform unui model de declaraţie aprobat
în acest sens în cadrul instituţiei şi au obligaţia să informeze imediat, dar nu mai tîrziu
de 3 zile de la data constatării, în scris, despre existenţa conflictului de interese.

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

22 Noiembrie 2016

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