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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 (departamental) este Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, ceea ce corespunde art.
10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice centrale
şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul are drept scop aprobarea normelor de consum
a motorinei pentru 1 ha de teren agricol în condiţiile aplicării tehnologiilor standarde.
Respectiv, norma de consum pentru 1 ha urmează să constituie 110,96 litri.
Totodată, se propune spre aprobare Metodologia privind calcularea normelor de consum a
motorinei la tractoare şi combine pentru efectuarea lucrărilor agricole conform tehnologiilor
standarde.

d. Suficienţa argumentării. Proiectul a fost elaborat în vederea executării prevederilor
art.VI alin.(3) din Legea nr.223 din 03 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative.
Actul legislativ prenotat prevede exonerarea licenţierii pentru importurile de motorină
destinate consumului propriu efectuate de către producătorii agricoli, înregistraţi ca persoane
juridice.
Importul motorinei va fi realizat în baza unei autorizaţii eliberate de către Agenţia Naţională
pentru Reglementare în Energetică, la cererea scrisă a producătorului agricol.
În autorizaţia de import al motorinei, Agenţia stabileşte cantitatea motorinei ce urmează a fi
importată în funcţie de suprafaţa terenurilor agricole deţinute în proprietate sau în arendă şi
de normele de consum al motorinei pe 1 ha de teren agricol.
În sensul celor expuse se impune stabilirea normelor de consum al motorinei pentru a stabili
cantitatea de combustibil pe care producătorii agricoli o pot importa.
Autorul a stabilit o normă unică pentru toţi producătorii agricoli, înregistraţi ca persoane
juridice (110,96 litri/ha) ceea ce considerăm a fi eronat. Or, reieşind din multitudinea de
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culturi agricole care necesită prelucrare specifică şi tehnică diferită (cu consum de motorină
diferit) se impune stabilirea unor norme care ar reflecta corect cantitatea de combustibil
necesară prelucrării terenurilor.
Concomitent, evidenţiem că prin sintagma „normele de consum” de la art.VI alin.(3) din
Legea nr.223/2015 se subînţelege că legiuitorul a prevăzut stabilirea unor norme diferenţiate
de consum şi nu una pentru toţi.
Cu referire la metodologia privind calcularea normelor de consum a motorinei la tractoare şi
combine pentru efectuarea lucrărilor agricole conform tehnologiilor standarde considerăm că
aceasta reprezintă mai mult o notă de argumentare a normei de combustibil propuse (110,96
litri/ha) în care sunt indicate date statistice cu privire la agricultura Republicii Moldova, dar nu
un act normativ care să conţină reguli obligatorii prin care urmează a fi stabilite normele de
consum. În acelaşi timp, calitatea neadecvată a proiectului indică asupra faptului că acesta a
fost elaborat în grabă, formal, pentru a soluţiona o anumită problemă ori sarcină de moment,
pentru promovarea unor scopuri şi interese anume, fără a lua în considerare „binele general”
şi consecinţele iminente.
Mai mult, autorul în lipsa unui temei legal propune ca normele de consum stabilite prin
intermediul metodologiei să fie aplicate pentru ţinerea evidenţei statistice şi operative,
determinarea preţului de cost al serviciilor prestate şi altor tipuri de lucrări agricole, realizarea
regimului de economie şi păstrare a energiei produselor petroliere utilizate. În opinia noastră,
aceste norme exced scopul principal ce rezultă din prevederile Legii nr.223/2015 (aprobarea
normelor de consum care vor permite stabilirea corectă a cantităţii de motorină pe care
producătorii agricoli o pot importa). 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Prevederile proiectului vor avea efecte asupra activităţii producătorilor agricoli, înregistraţi ca
persoane juridice.
Astfel, în conformitate cu stipulările art.37 lit.f/1 din Legea nr.317-XV/2003 şi art.13 al Legii cu
privire la principiile de bază de reglementarea a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din
20.07.2006, proiectul în speţă necesită a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare,
care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii
adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Avînd în vedere că pentru diferite culturi agricole este necesară o prelucrare şi dotare tehnică
specială, consumul de motorină poate varia de la caz la caz. Respectiv, stabilirea unei norme
unice de consum va avantaja producătorii agricoli care utilizează mai puţină motorină pentru
prelucrarea unui ha de teren, prin exercitarea dreptului de a importa o cantitate mai mare
decît cea necesară de facto.
Totodată, această normă va prejudicia producătorii agricoli care pentru prelucrarea unui ha
de teren folosesc o cantitate mai mare decît 110,96 litri/ha.
O asemenea inechitate, va favoriza o anumită categorie de subiecţi de drept, fiind
discriminaţi alţi subiecţi aflaţi într-o situaţie juridică similară.
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De asemenea, cheltuielile de prelucrare mai mari a unor culturi agricole faţă de altele, va
genera „migrarea” producătorilor agricoli de la o cultură la alta a căror costuri de prelucrare
sunt mai reduse.
Prin urmare, considerăm că efectele economice şi sociale negative care ar putea fi generate
de proiect vor fi în detrimentul interesului public.

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 Agriculturii şi Industriei Alimentare la momentul examinării, proiectul a întrunit
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

Cu titlu general asupra Metodologiei privind calcularea normelor de consum a
motorinei la tractoare şi combine pentru efectuarea lucrărilor agricole conform
tehnologiilor standarde.

Considerăm că metodologia propusă de autor reprezintă o constatare de fapte, o notă de
argumentare şi nicidecum un act normativ.
Menţionăm că potrivit art.2 din Legea nr.317-XV/2003, actul normativ este actul juridic, emis
de Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale în temeiul normelor
constituţionale şi legale, care stabileşte reguli obligatorii de aplicare repetată la un număr
nedeterminat de situaţii identice.
Concomitent, conform alin.(2) al art.46 din Legea nr.317-XV/2003 – textul punctelor unui
proiect de act normativ trebuie să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără
explicaţii sau justificări.
Propunerea autorului ca metodologia să fie aplicată pentru ţinerea evidenţei statistice şi
operative, determinarea preţului de cost al serviciilor prestate şi altor tipuri de lucrări agricole,
realizarea regimului de economie şi păstrare a energiei produselor petroliere utilizate,
depăşeşte prevederile art.VI alin.(3) din Legea nr.223/2015 care statuează doar aprobarea
normelor de consum care vor permite stabilirea corectă a cantităţii de motorină pe care
producătorii agricoli o pot importa.
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Astfel, evidenţiem că prin metodologia propusă, autorul trebuia de fapt să instituie o
modalitate uniformă, clară cu aplicarea formulelor şi datelor concrete care ar permite
stabilirea normelor de consum.

Recomandarea: Metodologia necesită a fi revăzută în vederea respectării normelor de
tehnică legislativă astfel încît stabilirea normelor de consum să fie efectuată fără nici
un echivoc.

Cu referire la sintagma „normelor de consum a motorinei la tractoare şi combine” în
textul proiectului de ordin şi pe tot parcursul textului metodologiei.

Deşi Art.I pct.5 din Legea nr.223/2015 prevede expres că autorizaţia de import al motorinei
permite importul motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau tehnică
agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară, autorul stipulează că normele de consum
vor avea efect doar în cazul utilizării motorinei pentru tractoare şi combine.
Evidenţiem că prin utilaj, transport şi tehnică agricolă se subînţelege o multitudine de resurse
tehnologice prin intermediul cărora se poate prelucra terenul agricol. Această normă a fost
instituită pentru a stabili cît mai exact posibil cantitatea de motorină necesară fiecărui
agricultor (în dependenţă de resursele tehnologice folosite) pentru prelucrarea terenurilor,
deoarece pentru acelaşi produs agricol poate fi utilizată tehnică diferită cu consum diferit.
Faptul că autorul la calcularea normei unice de consum a evidenţiat doar unele tractoare şi
combine (anexa 1,2,3,4,5,6,7) evitînd altă tehnică agricolă, poate genera riscul aplicării
incorecte a normei propuse.
Obiecţia este valabilă şi în cazurile cînd autorul utilizează doar sintagma „tehnică agricolă”
fiind omise utilajul şi transportul agricol.

Recomandarea: Considerăm necesar ca normele de consum să fie diversificate nu
doar în funcţie de grupurile de produse agricole, dar şi după tipurile de utilaje,
transport şi tehnică agricolă cu diferit consum de combustibil.
Sintagmele „tractoare şi combine” şi „tehnicii agricole” necesită a fi substituite pe tot
parcursul textului proiectului de ordin şi proiectului metodologiei cu sintagma „utilaj,
transport sau tehnică agricolă” aceasta fiind însoţită mereu de sintagma „utilizate
nemijlocit în activitatea agrară” la forma gramaticală corectă.

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 la proiectul de ordin – Se aprobă Norma de consum a motorinei pentru 1 ha de
teren agricol în condiţiile aplicării tehnologiei standarde în mărime de 110,96 litri.

Datele prezentate de autor în tabelul nr.3 „Volumul necesar a motorinei pentru culturile
agricole” din anexa la proiectul de Ordin indică faptul că pentru prelucrarea unor culturi
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agricole sunt necesare cantităţi mult mai mari de combustibil decît cele stabilite de autor,
cum ar fi Culturile tehnice – 144,15 litri/ha, Cartofi, legume şi bostănoase – 165,08 litri/ha,
Plantaţii pomicole şi arbuşti fructiferi – 211,64 litri/ha, plantaţii de viţă de vie – 146,61 litri/ha.
Astfel, nu toţi producătorii vor beneficia de cantitatea necesară de motorină la preţuri de
import pentru a-şi prelucra în totalmente terenurile agricole.
În acest sens, considerăm că sunt lezate drepturile unor producători agricoli.

Recomandarea: Considerăm necesar stabilirea unor norme de consum în dependenţă
de grupul de culturi agricole şi de tehnica agricolă utilizată, în caz contrar există riscul
ca proiectul să genereze mai multe prejudicii decît beneficii.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Sintagma „alte lucrări mecanizate” de la pct.16, anexele 1,2,3,4,5,6,7 la Metodologia
privind calcularea normelor de consum a motorinei la tractoare şi combine pentru
efectuarea lucrărilor agricole conform tehnologiilor standarde.

La formarea normei de consum, autorul a folosit mai multe date statistice printre care şi
consumul de motorină la 100 ha în dependenţă de culturile agricole, procesul tehnologic şi
tehnica agricolă utilizată.
Astfel, la categoria proceselor tehnologice a fost inclus şi compartimentul „alte lucrări
mecanizate”.
Evidenţiem, că sintagma dată este ambiguă, nefiind clar ce se include în alte lucrări agricole.
Mai mult la pct.16 autorul admite că la această categorie pot fi clasificate şi lucrările non-
agricole, deşi Art.I pct.5 din Legea nr.223/2015 prevede expres că autorizaţia de import al
motorinei permite importul motorinei în calitate de carburant pentru utilaj, transport sau
tehnică agricolă, utilizate nemijlocit în activitatea agrară.
De menţionat că autorul a indicat un volum de motorină necesar pentru efectuarea „altor
lucrări mecanizate” net superior altor procese tehnologice, consumul fiind echivalent lucrărilor
de arat sau discuire.
Avînd în vedere cele menţionate la compartimentul „Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de
control” din prezentul raport, considerăm că sintagma „alte lucrări mecanizate” va genera
dezvoltarea comerţului ilicit de motorină de către unii producători agricoli iar ulterior trecerea
în evidenţă a cantităţilor de combustibil comercializat la categoria lucrărilor mecanizate.

Recomandarea: Întru elaborarea transparentă a normelor de consum considerăm
necesară stabilirea exhaustivă a lucrărilor pe care autorul le atribuie la categoria „alte
lucrări mecanizate”.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.2 la proiectul de ordin – Se aprobă Norma de consum a motorinei pentru 1 ha de
teren agricol în condiţiile aplicării tehnologiei standarde în mărime de 110,96 litri.

Conform datelor prezentate de autor în tabelul nr.3 „Volumul necesar a motorinei pentru
culturile agricole” din anexa la proiectul de Ordin, reiese că pentru prelucrarea unor culturi
agricole este necesar un consum mai mic decît cel propus de autor, de ex: culturi cerealiere
(spicoase şi leguminoase boboase) – 86,53 litri/ha, culturi cerealiere (prăşitoare) – 96,71
litri/ha, plantaţii furajere şi alte culturi agricole 107,04 litri/ha.
Totodată, datele din tabelul nr.1 „Suprafaţa şi structura terenurilor agricole în gospodăriile
agricole mari şi mijlocii” din anexa la proiectul de Ordin, indică faptul că ponderea cea mai
mare din totalul suprafeţelor agricole o ocupă anume Culturile cerealiere şi leguminoase
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boabe (52,9%).
Astfel, producătorii agricoli vor putea importa o cantitate mai mare de combustibil decît
necesarul pentru prelucrarea terenurilor, iar cantitatea rămasă o vor putea comercializa ilicit.
Reieşind din faptul că la formarea normei de consum, autorul a prevăzut un indicator „alte
lucrări mecanizate”, cantitatea de motorină comercializată ilicit va putea fi raportată ca şi
cheltuieli legate anume de această categorie de lucrări.
Avînd în vedere că ponderea terenurilor a căror prelucrare necesită un consum de motorină
mai mic decît norma stabilită de autor constituie mai mult de 50% din suprafaţa terenurilor
agricole, comerţul ilicit de motorină va atinge proporţii foarte mari.

Recomandarea: Considerăm necesar stabilirea unor norme de consum în dependenţă
de grupul de culturi agricole şi de tehnica agricolă utilizată, în caz contrar proiectul
riscă să genereze mai multe prejudicii decît beneficii.

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 Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

23 Februarie 2016

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