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MOLDOVA
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CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărâre a Guvernului cu privire la trecerea dintr-un domeniu
în altul şi schimbul unor terenuri

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Academia de Ştiinţe a Moldovei.

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 hotărârii Guvernului cu privire la trecerea dintr-
un domeniu în altul şi schimbarea unor terenuri este elaborat în scopul trecerii din domeniul
public al statului în domeniul privat al statului, terenurile proprietate publică a statului, aflate
în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi schimbul acestora în proprietate privată
şi anume:
1. Se trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, terenurile proprietate
publică a statului:
a) 0,0850 ha, numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, str.
Sprîncenoaia, 5;
b) 0,0725 ha, numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, str.
Sprîncenoaia, 5;
c) 0,0087 ha, numărul cadastral 0100212310, din intravilanul mun. Chişinău, str.
Sprîncenoaia, 5.
2. Se schimbă terenurile de pămînt:
a) 0.05 ha, numărul cadastral 0100212025 situat pe str. Academiei, fără număr, mun.
Chişinău, proprietate privată a cet. Cecetova Ludmila pe terenul cu suprafaţa 0,0850 ha,
numărul cadastral 0100212304, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5;
b) 0,053 ha, numărul cadastral 0100212084 situat pe str. Academiei, 3/5, mun. Chişinău,
proprietate privată a Î.C.S. „BASS INTERNATIONAL” SRL pe terenul cu suprafaţa 0,0753 ha,
numărul cadastral 0100212309, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5.
3. Se constituie servitutea asupra terenului cu numărul cadastral 0100212310, cu suprafaţa
de 0,0087 ha, din intravilanul mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5 pentru terenurile cu
numărul cadastral 0100212304, cu suprafaţa 0,0850 ha şi 0100212309, cu suprafaţa 0,0753
ha situate pe aceeaşi stradă.
Proiectul conferă Academiei de Ştiinţe a Moldovei dreptul de a încheia contractele de
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schimb.

d. Suficienţa argumentării. Reieşind din considerentul că domeniul relaţiilor juridice care
reglementează proprietatea publică este unul dintre cele mai vulnerabile la manifestări de
corupţie precum şi în vederea analizei minuţioase sub aspect anticorupţional a prevederilor
proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la trecerea dintr-un domeniu în altul şi schimbul
unor terenuri, aflate în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vom analiza
argumentele autorului prin prisma expertizei anticorupţie.
1. Autorul proiectului argumentează necesitatea trecerii dintr-un domeniu în altul şi schimbul
unor terenuri, prin transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului,
efectuarea schimbului de teren precum şi stabilirea servituţii - ca o necesitate a Academiei de
Ştiinţe a Moldovei în reglementarea hotarelor folosinţelor funciare şi crearea condiţiilor pentru
folosirea raţională a terenurilor aflate în folosinţa acesteia.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.1) a Legii nr. nr. 91-XVI din 05.04.2007 privind
terenurile proprietate publică şi delimitarea lor - terenurile din domeniul public sînt
inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile şi sunt date în administrare ministerelor, altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale, autorităţilor administraţiei publice locale,
instituţiilor publice, întreprinderilor de stat sau municipale.
Conform Hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova nr. 351 din 23 martie 2005 şi nr. 615 din
19 mai 2008 şi a deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 16/67 din 28 decembrie 2004,
Academiei de Ştiinţe a Moldovei i-a fost repartizat în folosinţă 2,4069 ha, (numărul cadastral
0100212279) pentru amplasarea clădirilor şi instalaţiilor organelor administraţiei publice şi
organizaţiilor obşteşti.
Reieşind din cele expuse, considerăm că argumentul invocat de autor nu este unul plauzibil,
iar în cazul de faţă credem că AŞM trebuie să dovedească că în conformitate cu art.6 alin. 4)
a Legii nr. nr. 91-XVI din 05.04.2007 - terenurile de uz public pot fi trecute în domeniul privat
doar dacă nu mai sunt destinate uzului public.

2. Autorul invocă ca argument în necesitatea efectuării schimbului de teren dintre AŞM şi cet.
Cecetova Ludmila şi ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL - amplasarea acestor terenuri în
imediata apropiere a Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, a institutului de Inginerie
Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” din str. Academiei, 3/3, precum şi posedarea de
către aceste instituţii a utilajului sofisticat şi foarte costisitor care, pentru a funcţiona normal,
are nevoie de un mediu înconjurător nepurificat şi lipsă de vibraţii.
Reieşind din argumentele invocate, putem conclude că din start amplasarea acestui utilaj în
raza mun. Chişinău putea fi restricţionată din cauza mediului înconjurător nepurificat şi
producerii permanente a vibraţiilor provenite de la diverşi factori.

3. Autorul invocă ca argument – terenurile proprietate privată a cet. Cecetova Ludmila (0.05
ha – 1.580.000 lei) şi ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL (0,053 ha – 1.252.000 lei), se află
într-o zonă cu bonitatea solurilor mai înaltă faţă de terenurile din str. Sprîncenoaia, 5 mun.
Chişinău, precum au şi o valoare economică mai mare faţă de loturile AŞM propuse spre
schimb (0,0850 ha – 1.500.000 lei şi 0,0725 ha – 1.248.500 lei) aflîndu-se într-o zonă
prestigioasă, fapt probat prin Rapoartele de evaluare a bunurilor imobile.
Inclusiv, autorul prezintă şi calculele economice, prin care doreşte să demonstreze că statul
Republica Moldova are numai de câştigat în urma realizării acestor schimburi. În primul caz –
80.000 lei (terenul cet. Cecetova Ludmila 0.05 ha estimat la 1.580.000 lei vizavi de terenul
AŞM 0,0850 ha – 1.500.000 lei) şi în al doilea caz – 3500 lei (terenul ÎCS „BASS
INTERNATIONAL” SRL 0,053 ha – 1.252.000 lei vizavi de terenul AŞM 0,0725 ha –
1.248.500 lei).
Întru elucidarea situaţiei descrise mai sus, vom încerca să clarificăm unele aspecte, neclare
în viziunea noastră, referitoare la argumentele invocate de autor:
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1. „Se află într-o zonă cu bonitatea solurilor mai înaltă faţă de terenurile din str. Sprîncenoaia,
5 mun. Chişinău” - din analiza Raportului de evaluare a bunului imobil nr. 2011/64-001 a
lotului de teren (nr. cadastral 01002112.025), efectuat de Bursa Imobiliară „Lara” nu reiese
acest lucru. De asemenea, în situaţia de faţă bonitatea solurilor în cazul schimbului loturilor
cu destinaţie pentru construcţie nu are importanţă.
2. „Au o valoare economică mai mare faţă de loturile AŞM” – prin evaluările efectuate
superficial în 2011, 2012 (Notă – Raportul de evaluare este valabil 30 zile din ziua semnării),
autorii au folosit metoda analizei comparative a vânzărilor înregistrate în anul 2010 a unor
loturi situate pe alte sectoare ale mun. Chişinău, decît cel propus spre schimb. De
asemenea, trebuie luat în calcul că lotul doamnei Cetova Ludmila (0.05 ha) – este destinat
pentru construcţia unei locuinţe private (maxim în 2 nivele) şi nicidecum pentru construcţia
blocurilor locative cu multe etaje. Acest detaliu nu a fost luat în calcul de către evaluator, dar
după părerea noastră, este unul foarte important la stabilirea valorii de piaţă loturilor de
pământ. Din analiza informaţiilor de moment, 1 ar de pământ destinat pentru construcţia
caselor de locuit în mun. Chişinău maxim poate fi achiziţionat cu 15.000 euro. Adică, dacă
efectuam un calcul aproximativ, lotul doamnei Cetova Ludmila poate fi evaluat aproximativ la
75.000 euro sau 1.336.162.6 lei (1 euro – 17.8155 lei, cursul oficial al Băncii Naţionale pentru
28.10.2013).
Când vorbim despre loturi pentru construcţia blocurilor locative, iarăşi nu cunoaştem din care
considerent evaluatorul a nu a luat în calcul acest aspect, preţurile pentru 1 ar de pământ
variază în sectorul menţionat (mun. Chişinău, str. Sprîncenoaia, 5) de la 30.000 până la
40.000 euro. Adică, suprafaţa propusă spre schimb (0,0850 ha), ar valora aproximativ, luând
în calcul o medie de 35000 euro pentru 1 ar - 297.500 euro sau 5.300.111.3 lei.
Din analiza efectuată reiese că în cazul schimbului dat de teren (0.005 ha şi 0,0850 ha),
statul Republica Moldova poate fi prejudiciat aproximativ cu 3.963.948.7 lei sau 222.500
euro.
Acelaşi calcul poate fi valabil şi pentru schimbul terenului dintre ÎCS „BASS
INTERNATIONAL” SRL 0,053 ha – 79.500 euro sau 1.416.332.3 lei vizavi de terenul AŞM
0,0725 ha – 253.750 euro sau 4.520.683.1 lei. Prejudiciu estimat al statului constituie –
3.104.350.8 sau 174.250 euro.
În total, estimând ambele tranzacţii, statul Republica Moldova poate fi prejudiciat aproximativ
în suma de 8.404.462.1 lei sau 471.750 euro.
În final, din analiza proiectului hotărârii date, putem conchide că scopul lui este de a forma un
sector consolidat pentru construcţia blocurilor locative, constituit din sectoarele propuse la
schimb de AŞM, în favoarea agentului economic ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL, fără a
ţine cont de prejudiciul adus statului Republica Moldova.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul este purtător de interese şi prejudiciază interesul public. În cazul de faţă putem
vorbi despre un interes de grup, pe de o parte Academia de Ştiinţe a Moldove direct
cointeresată în facilitarea schimbului de terenuri proprietate publică a statului şi persoane
fizice şi juridice interesate în consolidarea unor terenuri ideal amplasate pentru construcţia
blocurilor locative.
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În cazul în care acest proiect va fi adoptat în varianta propusă de autor, nemijlocit vor fi
prejudiciate interesele statului din punct de vedere financiar, dar nu în ultimul rând şi a
cetăţenilor, care vor fi lipsiţi de posibilitatea de a procura apartamente sociale construite de
către stat pe aceste loturi de pământ.

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 nu 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

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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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

Ion Pruteanu
ispector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Octombrie 2013

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