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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 Afacerilor Interne.

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
transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri imobile din proprietatea publică a statului, aflate în
gestiunea Inspectoratului de Poliție Căușeni al Inspectoratului General al Poliției al
Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, comuna
Pervomaisc, raionul Căuşeni, cu acordul Consiliului local menţionat. Bunurile imobile statuate
în proiect sunt:
a) clădire administrativă cu suprafața 134,9 m.p., numărul cadastral 2330110287.01;
b) clădire administrativă cu suprafața 272,2 m.p., numărul cadastral 2330110287.02;
c) garaj cu suprafața 156,6 m.p., numărul cadastral 2330110287.03;
d) construcție accesorie cu suprafața 36,0 m.p., numărul cadastral 2330110287.04.
De asemenea, potrivit notei informative, primăria comunei Pervomaisc a înaintat un demers
(nr.95-02/1.19 din 17.08.2016) către Guvern, prin care solicită transmiterea de la balanţa
Ministerului Afacerilor Interne la balanţa sa a bunurilor imobile sus-menţionate, acestea fiind
în stare avariată şi neutilizate de către gestionar. 

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
concludente care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului. Însă,
trebuie de atenţionat că nota informativă este incompletă, şi respectiv, întruneşte parţial
exigenţele statuate la art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nefiind inclusă
informaţia privind fundamentarea economico-financiară asupra normelor elaborate. Totodată,
menţionăm că scopul declarat de către autor în nota de argumentare corespunde
prevederilor proiectului nemijlocit.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În nota informativă nu sunt prezentate date cu referire la necesitatea unor resurse financiare
pentru implementarea şi realizarea celor propuse. Cu toate acestea, transmiterea bunurilor
imobile spre administrarea autorităţilor publice locale (comuna Pervomaisc, raionul Căuşeni)
se propune anume din considerentul stării avariate în care se află bunurile date, precum şi a
intenţiei administraţiei publice locale de a le restaura. Astfel, autorul nu specifică şi nu
asigură existenţa resurselor financiare ale autorităţilor publice locale, susceptibile de a fi
valorificate pentru repararea şi întreţinerea bunurilor statuate în proiect. Precizăm că potrivit
art.14 alin.(4) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală consiliul
local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de
acoperire a costului realizării deciziilor respective. Prin urmare, noile prevederi vor necesita
cheltuieli financiare, acoperirea cărora trebuie să fie prevăzută expres în nota de
argumentare, cerinţă statuată în art.37 lit.e) al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 

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

Prevederile proiectului promovează interesele autorităţilor publice locale a comunei
Pervomaisc, raionul Căuşeni, care va intra în gestiunea bunurilor imobile ce fac obiectul
reglementărilor propuse. Potrivit autorului, transmiterea va contribui la administrarea mai
eficientă a bunurilor, care în prezent se află în stare avariată. Astfel, interesele promovate nu
sunt în detrimentul interesului 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. În partea ce ţine de transparenţa în
procesul decizional, reliefăm că proiectul, nota informativă şi datele de contact ale autorului,
au fost plasate pe pagina web oficială a Ministerului Afacerilor Interne, astfel, fiind asigurat
accesul la prezentul proiect, conform cerinţelor statuate la art.10 din Legea 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.
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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

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
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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Decembrie 2016

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