
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului
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combustibile naturale
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. Autorul nu menţionează expres care este scopul
proiectului, însă din conţinutul notei informative constatăm că prin proiect se doreşte
unificarea tuturor normelor şi cerinţelor de securitate privind exploatarea sistemelor de
distribuţie a gazelor combustibile naturale într-un singur act normativ.

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.

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

Promovarea proiectului va contribui la prevenirea avariilor, catastrofelor şi a incidentelor, ce
pot apărea în sistemele de alimentare cu gaze combustibile naturale, inclusiv la utilizarea
buteliilor de uz casnic. Respectiv, acesta nu contravine interesului public general.
Totodată, evidenţiem că proiectul impune cerinţe stricte pentru exploatarea buteliilor de gaze
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larg utilizate de cetăţenii ce locuiesc în localităţile rurale ale ţării. Asemenea tipuri de
instalaţii, sunt uneori unica soluţie de acces la gazele naturale.
În contextul în care respectarea prevederilor proiectului ar putea implica cheltuieli financiare
considerabile pentru categoria de persoane menţionată şi în lipsa unei infrastructuri
adecvate, care să asigure accesul la staţiile de alimentare a buteliilor, utilizarea şi
transportarea acestora, există riscul ca proiectul să prejudicieze interesele unor categorii de
cetăţeni.
Astfel, considerăm necesar completarea notei informative cu argumente concludente bazate
pe o analiză amănunţită cu privire la capacitatea cetăţenilor de a se conforma noilor cerinţe
impuse de autor.

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

Pct. 5 de la cerinţe – persoanele care au admis sau au comis încălcări ale prezentelor
cerințe minime de securitate, ale prevederilor documentelor normative şi
instrucţiunilor de efectuare inofensivă a operaţiilor tehnologice, trebuie să fie supuse
verificării neordinare a cunoştinţelor.

Sintagma „verificării neordinare” este una ambiguă, nefiind clar ce presupune o asemenea
verificare. Există riscul ca norma să fie interpretată în vederea efectuării unei verificări
formale, care ar permite eschivarea de la răspundere a persoanelor care au admis încălcări
ale cerinţelor minime de securitate.

Recomandarea: Sintagma „verificării neordinare” necesită a fi revăzută în vederea
concretizării şi stabilirii expres a verificărilor la care urmează a fi supusă persoana ce
a încălcat cerinţele de securitate.

Pct.8 lit.f) din cerinţe – întreprindere specializată – întreprindere/agent economic, care
deține toate actele permisive necesare pentru desfășurarea activităților și/sau
lucrărilor corespunzătoare.

Norma este formulată la modul general fără a indica expres actele necesare şi tipul
activităţilor/lucrărilor ce pot fi prestate de către întreprinderile specializate. În acest sens,
întreprindere specializată ca subiect a proiectului poate fi considerat orice agent economic

2



indiferent de actele deţinute, genul de activitate practicat şi experienţa în domeniul energetic.

Recomandarea: Noţiunea „întreprindere specializată” urmează a fi reformulată astfel
încît să fie stabilit clar şi fără echivoc care întreprinderi pot fi considerate ca fiind
specializate.

Pct.889 din cerinţe - Personalul care încarcă și manipulează buteliile pentru gaze
lichefiate trebuie să aibă vîrsta de cel puțin 18 ani împliniți. Acesta trebuie să fie
instruit și atestat periodic în modul corespunzător.

Sintagma „periodic şi în modul corespunzător” este ambiguă şi riscă să fie interpretată în
mod discreţionar.
Astfel, agenţii economici ar putea neglija instruirea şi atestarea sau ar putea desfăşura
acestea în mod formal, acceptînd personal necalificat.

Recomandarea: Norma necesită a fi revăzută şi reformulată astfel încît să fie clar
perioada de instruire şi atestare şi modul de organizare a acestora.

Pct.1437 din cerinţe – informaţiile înregistrate privind starea securităţii industriale a
obiectelor industriale periculoase este rațional de păstrat atît pe support de hîrtie, cît
şi pe suport magnetic.

Norma prevede în mod ambiguu modalitatea de păstrare a informaţiei. Respectiv, există
riscul de a tăinui informaţiile cu privire la starea securităţii industriale în vederea evitării
răspunderii pentru încălcările admise.

Recomandarea: Sintagma „este raţional de păstrat” va fi substituită cu sintagma „va fi
păstrată”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.765 din cerinţe – alimentarea automobilelor cu gaze în calitate de carburanţi se
efectuează, de regulă, la SAAG.

Evidenţiem o neclaritate cu privire la staţiile de alimentare a buteliilor si automobilelor.
Conform pct.701 alimentarea urmează a fi efectuată separat pentru fiecare din categoriile
menţionate. Totodată, prin utilizarea la pct.765 a sintagmei „de regulă” autorul creează temei
pentru a alimenta automobilele la orice tip de staţii. Astfel, ar putea fi pus în pericol procesul
de alimentare cu gaze, ceea ce contravine şi scopului promovat de proiect.

Recomandarea: Se recomandă excluderea normei întrucît pct.701 prevede deja
separarea staţiilor pe categorii.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului cerinţelor

Autorul utilizează sintagme ce constituie norme de trimitere sau norme de blanchetă.
În asemenea cazuri normele contribuie la apariţia altor elemente cu risc de coruptibilitate
cum ar fi: stabilirea discreţionară a unor atribuţii din parte autorităţilor publice, impunerea
unor cerinţe arbitrare pentru anumite categorii de persoane, stabilirea unor criterii, termeni,
reguli şi sancţiuni necorespunzătoare.
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În sensul celor expuse, atragem atenţia asupra următoarelor sintagme: „în conformitate cu
cerinţele actelor legislative şi documentelor normativ tehnice în vigoare” pct.14; „în modul
stabilit de legislaţia în vigoare” pct.15; „expertizată corespunzător” pct.18; „în conformitate cu
cerinţele aplicabile şi prevederile documentelor normative în vigoare” pct.26; „în conformitate
cu actele normative care reglementează activitatea pe piaţă” pct.64; „în conformitate cu
instrucţiunile de producţie şi prevederile legale în vigoare” pct.65; „conform documentelor
normative în vigoare” pct.154; „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.169; „conform
legislaţiei în vigoare” pct.235; „în ordinea stabilită” pct.241 lit.d); „se întocmeşte un act în
modul stabilit” pct.243; „în conformitate cu cerinţele normative” pct.244 linia 5; „în
conformitate cu proiectul şi documentele normative în vigoare, aprobate în modul stabilit”
pct.244 linia 11; „în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare” pct.260; „conform
cerinţelor normative în vigoare” pct.281; „în corespundere cu cerinţele legislaţiei în domeniu”
pct.283 linia 3; „în conformitate cu cerinţele pentru construcţiile noi” pct.305; „trebuie de
respectat regulile de efectuare a lucrărilor de reparaţie şi de terasament în locurile de trecere,
aprobate de organele administraţiei publice locale” pct.321; „conform normativelor de
construcţii în vigoare” pct.478; „în conformitate cu prevederile legale în vigoare” pct.525; „În
baza actelor normative” pct.528; „documentele normative în vigoare” pct.537; „dacă alte
cerinţe nu sunt reglementate de documentele normative corespunzătoare” pct.565; „ să
corespundă cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.588; conform cerinţelor
documentelor normative în vigoare” pct.596 linia 2; „descris de documentele normative în
vigoare” pct.624; conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.625; „conform
cerinţelor de securitate” pct.626; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.633;
„cerinţele minime de securitate în modul stabili” pct.664; „în conformitatea cu legislaţia de
profil în vigoare” pct.678; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative de profil”
pct.705; „să corespundă cerinţelor documentelor normative de profil” pct.730; „conform
cerinţelor documentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.742; „este stabilit de
regulamentele şi instrucţiunile privind exploatarea ventilaţiei” pct.745; „a cerinţelor
documentelor normative-tehnice de profil în vigoare” pct.797; „indicate în standardele
specifice” pct.862 lit.a); „în conformitate cu legislaţia în vigoare” pct.914; „care respectă
normativele şi reglementările tehnice în vigoare” pct.917; „după o formă stabilită” pct.956;
„conform cerinţelor documentelor normative în vigoare” pct.986; „să corespundă cerinţelor
documentelor normative în vigoare” pct.1037, „documentelor normative în vigoare” pct.1038;
„prevăzute de documentele normative în vigoare” pct.1039; „cerinţele documentelor
normative în vigoare” pct.1049; „cerinţele documentelor normative în vigoare” pct.1079 linia
3; „în conformitate cu cerinţele documentelor normative corespunzătoare” pct.1087; „în
conformitate cu reglementările în vigoare” pct.1235 linia 2; „în conformitate cu documentaţia
normativă în vigoare” pct.1406.

Recomandarea: Autorul propune aprobarea unui act unic care să întrunească toate
cerinţele în materie de securitate în exploatarea sistemelor de distribuţie a gazelor
combustibile naturale. Respectiv, toate prevederile în acest domeniu urmează a fi
incluse în acest proiect, iar trimiterile la alte acte normative urmează a fi evitate. În
cazul în care există trimiteri la alte norme statuate prin lege sau acte din alte domenii,
recomandăm revizuirea şi indicarea expresă a acestora.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.6 de la cerinţe – derogările de la prezentele cerințe minime de securitate se admit
numai în cazuri argumentate, cu coordonarea obligatorie cu Ministerul Economiei, în
calitate de Organ abilitat în domeniul securității industriale.

Considerăm inadmisibilă norma prin care se acordă posibilitatea de a neglija cerinţele
minime de securitate. Norma ar putea genera situaţii în care anumiţi subiecţi prin coruperea
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unor funcţionari publici ar putea evita respectarea oricăror cerinţe reglementate de proiect.
Pe lîngă faptul că norma poate pune în pericol viaţa altor persoane, cetăţenii sunt încurajaţi
să încalce norma generală şi sub diverse pretexte identifică mijloace legale de eludare a
cadrului legal.
Obiecţie valabilă şi în cazul pct.21.

Recomandarea: Normele necesită a fi excluse ca fiind unele cu risc sporit de
coruptibilitate.

Pct.125 din cerinţe – la curăţarea conductelor de gaze, consumatorii trebuie să fie
avertizaţi cu privire la necesitatea deconectării aparatelor de gaze pînă la finisarea
lucrărilor.

Considerăm eronat indicată perioada de informare a consumatorilor cu privire la necesitatea
deconectării aparatelor de gaze. Acţiunea menţionată urmează a fi realizată pînă la
începerea lucrărilor, în caz contrar ar putea fi pusă în pericol securitatea cetăţenilor. Or, în
cazul unor incidente persoanele responsabile ar putea fi scutite de răspundere din cauza
lipsei obligaţiei de a informa consumatorii înainte de începerea lucrărilor.

Recomandarea: Considerăm oportun informarea consumatorilor pînă la începerea
lucrărilor.

Pct.233 din cerinţe – pentru a da în exploatare un sistem de aprovizionare cu gaze
combustibile și/sau construcții aferente lui, beneficiarul trebuie să aibă lucrări de
construcţie-montare finisate, efectuată reglarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor
tehnice şi sistemelor tehnologice utilizate şi lucrări de protecţie, după caz.

Sintagma „după caz” este ambiguă nefiind clar în ce cazuri sunt necesare lucrările de
protecţie. Astfel, norma poate fi interpretată în vederea omiterii efectuării unor lucrări de
protecţie, chiar şi în cazuri cînd acestea sunt strict necesare pentru a asigura siguranţa
cetăţenilor.

Recomandarea: Sintagma „după caz” necesită a fi revăzută, concretizată sau exclusă.

Pct.253 din cerinţe – în cazul constatării erorilor în corectitudinea iniţierii lucrărilor de
reglare planificate, organul de control şi supraveghere tehnică de stat emite indicaţii
de înlăturare a lor în cel mult 5 zile de la primirea notificării despre efectuarea
lucrărilor de reglare.

Norma stabileşte ambiguu termenul limită de emitere a indicaţiilor de înlăturare a erorilor
depistate de organul de control şi supraveghere tehnică de stat. Astfel, autoritatea poate
decide la propria discreţie termenul (5 zile lucrătoare sau calendaristice).
Avînd în vedere faptul că pct.254 prevede acordul tacit de iniţiere a lucrărilor, termenele
neclare pot genera coruperea funcţionarilor din cadrul organului de control în vederea
tergiversării procesului de formulare a recomandărilor.

Recomandarea: Norma urmează a fi completată după sintagma „5 zile” cu cuvîntul
„lucrătoare”.

Pct.281 din cerinţe – exploatarea conductelor de gaze şi aparatelor de utilizare în
localităţile urbane şi rurale se efectuează, de regulă, de către operatorii sistemelor de
distribuție, conform cerinţelor documentelor normative în vigoare.

Utilizarea sintagmei „de regulă” generează situaţii de incertitudine cu privire la dreptul de a
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exploata conductele de gaze şi aparatele utilizate în localităţile urbane şi rurale. Fiind
formulată de o manieră ambiguă, norma va permite intervenţia în procesul de exploatare a
altor agenţi economici ce nu întrunesc cerinţele actelor normative în vigoare sau care prin
anumite înţelegeri cu autorităţile publice ar putea deţine monopol pe un anumit teritoriu unde
sunt distribuite gazele naturale.

Recomandarea: Sintagma „de regulă” necesită a fi exclusă sau concretizată în vederea
specificării exprese a persoanelor ce au dreptul de a exploata conductele de gaze şi
aparatele de utilizare în localităţile urbane şi rurale.

Pct.439 din cerinţe – în procesul exploatării, conductele de gaze exterioare şi
construcţiile aferente lor, trebuie protejate de coroziunea atmosferică prin vopsire,
periodic, la necesitate, dar nu mai rar de o dată la 5 ani sau în dependență de starea
gazoductului.

Deşi norma prevede obligativitatea protejării conductelor de gaze exterioare şi a construcţiilor
aferente împotriva coroziunii, cel puţin o dată la 5 ani, autorul admite neglijarea acestei
obligativităţi. Or, în dependenţă de starea gazoductului întreprinderea responsabilă va decide
la propria discreţie efectuarea lucrărilor de întreţinere.

Recomandarea: Recomandăm excluderea sintagmei „sau în dependenţă de starea
gazoductului” deoarece este una discreţionară.

Pct.472 din cerinţe – conductele de gaze subterane din oţel de toate presiunile în
procesul de exploatare trebuie să fie supuse periodic examinărilor tehnice în scopul
determinării etanşeităţii lor, calităţii îmbinărilor sudate, expunerii pericolului de
corozie, stării stratului protector-izolant şi a metalului ţevii.

Norma nu stabileşte expres o perioadă în care urmează a fi examinate din punct de vedere
tehnic conductele de gaze.
Mai mult ca atît, prin pct.473 se lasă la discreţia conducătorului operatorului sistemului de
distribuţie sau a întreprinderii care exploatează sistemele să decidă periodicitatea
examinărilor.
Astfel, există riscul neonorării obligaţiunilor la momentul oportun din neglijenţă sau pentru a
face economii, riscînd astfel să pună în pericol securitatea cetăţenilor.

Recomandarea: Recomandăm stabilirea unei perioade exacte pentru examinarea
tehnică a conductelor de gaz (ex.: cel puţin de două ori pe an. Autorul poate stabili alte
perioade în dependenţă de experienţa în domeniu).

Pct.486 din cerinţe – defectele izolaţiei la conductele de gaze, distribuite în zona de
acţiune a curenţilor vagabonzi sau în apropierea edificiilor cu aglomerări posibile de
oameni, trebuie să fie lichidate urgent, dar nu mai tîrziu de o lună după depistarea lor.

Considerăm termenul de o lună excesiv, în condiţiile în care ar putea fi pusă în pericol
siguranţa cetăţenilor. Or, în cazul unor avarii soldate cu vieţi omeneşti, responsabilii ar putea
motiva lipsa unei reacţii prompte din motivul că legislaţia le permite să acţioneze în termen
de o lună.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „oportun să întreprindă măsuri de reparaţie” de la
pct.485, „trebuie imediat lichidate” de la pct.499, „înlăturate în mod de urgenţă” de la pct.
521, „nu mai tîrziu de 2 luni de la depistarea lor” pct.524, „trebuie înlăturate operativ” pct.711,
unde reparaţia ar putea fi tergiversată pe motiv că nu există un termen limită sau un termen
pre mare.
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Recomandarea: Considerăm oportun reducerea termenului la unul cît mai redus
posibil (ex.: o săptămînă).
În cazul pct.485 şi pct.499 urmează a fi stabilit un termen limită exact şi cît mai restrîns
posibil.

Pct.561 din cerinţe – instructajul primar al locatarilor din oraşe trebuie efectuat în
cabinetul tehnic al operatorului sistemului de distribuție la utilajul de gaze în funcţiune
sau în cadrul centrelor de instruire ce dispun de cabinete tehnice dotate
corespunzător, conform programelor aprobate de către organele de stat abilitate.

Autorul nu a specificat expres care sunt organele de stat abilitate să aprobe programe în
baza cărora urmează a fi efectuat instructajul primar al locatarilor din oraşe. Astfel, există
riscul ca atribuţia respectivă să nu fie asumată nici de o autoritate.
În acest sens, norma va deveni una declarativă iar instruirile vor fi efectuate în mod
discreţionar de către operatorul sistemului de distribuţie.

Recomandarea: Se recomandă stabilirea expres a organelor abilitate să aprobe
programe privind instructajul cetăţenilor.

Pct.1420 – programul de lucru al CCP şi realizarea deciziilor adoptate este determinat,
de regulă, de Regulamentul cu privire la comisia pentru controlul în producţie, aprobat
de conducătorul întreprinderii.

Sintagma „de regulă” admite elaborarea programelor de lucru şi de realizare a deciziilor cu
neglijarea Regulamentului cu privire la comisia pentru control în producţie. Astfel, acţiunile
menţionate pot fi realizate în mod discreţionar, iar regulamentul respectiv riscă să devină
unul declarativ.

Recomandarea: Sintagma „de regulă” urmează a fi exclusă.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.3 al proiectului hotărîrii de Guvern – Prezenta hotărîre va intra în vigoare la data
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În contextul în care proiectul impune cerinţe noi pentru exploatarea sistemelor de distribuţie a
gazelor combustibile naturale, atît cetăţenii, cît şi agenţii economici vor avea nevoie de o
perioadă intermediară pentru a se adapta la noile condiţii, sau pentru a reutila infrastructura
întreprinderilor şi a staţiilor existente. În caz contrar, există riscul ca odată cu intrarea în
vigoare a proiectului să nu existe infrastructura necesară pentru asigurarea tuturor cetăţenilor
cu gaze combustibile naturale.
Mai mult ca atît, proiectul va permite abordarea discreţionară a acestuia de către organele de
control în vederea sancţionării unui număr mare de cetăţeni şi agenţi economici care din lipsa
unei perioade intermediare nu au reuşit să se conformeze noilor prevederi.

Recomandarea: Considerăm oportun stabilirea unei perioade intermediare pentru
intrarea în vigoare a proiectului, astfel încît cetăţenii şi agenţii economici să fie
pregătiţi să respecte noile prevederi.

Pct.18 din cerinţe – documentaţia de proiect, pînă a fi deținută de către solicitant,
trebuie să fie coordonată cu toate organizaţiile cointeresate şi cu întreprinderea
specializată privind exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze [...]
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Prin sintagma „organizaţiile cointeresate” norma riscă să pună bariere solicitanţilor care
doresc să-şi instaleze aparate de gaze. Astfel, la discreţia autorităţilor publice, solicitantul
poate fi impus să coordoneze documentaţia de proiect cu organizaţii care nu au nicio
legătură cu solicitarea de instalare a aparatelor de gaze.

Recomandarea: Sintagma „organizaţiile cointeresate” urmează a fi substituită cu o
listă stabilită expres a organizaţiilor cu care va fi coordonată documentaţia de proiect.

Pct.701 din cerinţe – umplerea buteliilor de uz casnic şi livrarea lor consumatorilor
trebuie efectuată la SDÎG, SÎG. Alimentarea automobilelor cu gaze trebuie efectuată la
SAAG.
Pct.770 din cerinţe – pe un sector separat al terenului SAAG poate fi montată o linie
tehnologică destinată umplerii buteliilor de uz casnic numai în timp de zi, în baza unui
proiect elaborat conform prevederilor legislației în vigoare.

Este salutabilă iniţiativa de a separa staţiile de umplere a buteliilor de cele pentru alimentarea
automobilelor, însă evidenţiem că actualmente majoritatea cetăţenilor (preponderent din
localităţile rurale) ce folosesc buteliile pentru gaz apelează personal la staţiile destinate
automobilelor, întrucît nu există altele separate pentru a alimenta buteliile sau nu există
infrastructura necesară pentru a apela la serviciile de distribuire a buteliilor.
De menţionat că activitatea de alimentare a buteliilor ar putea fi o afacere neprofitabilă,
deoarece vor fi necesare cheltuielile de investiţii în construirea unei staţii separate pentru
umplerea buteliilor, iar numărul solicitanţilor este mic. Astfel agenţii economici vor renunţa la
ideea creării SDÎG şi SÎG separate, ceea ce va limita considerabil accesul unor categorii de
cetăţeni la gazele naturale.

Recomandarea: Considerăm oportun stabilirea unei perioade intermediare pentru
intrarea în vigoare a proiectului astfel încît cetăţenii şi agenţii economici să fie
pregătiţi să respecte noile prevederi.

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.4 al proiectului hotărîrii de Guvern – Ministerul Economiei, în termen de cel mult 3
luni de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, va aduce actele sale normative în
concordanță cu prevederile prezentei Hotărîri de Guvern.

Evidenţiem că proiectul propus va avea efecte supra unui spectru mai larg de acte normative
decît cele aprobate de Ministerul Economiei. Astfel, există riscul ca norma în redacţia actuală
să pună bariere în calea actualizării cadrului normativ în vigoare din domeniul gazelor
naturale şi a implementării corecte a cerinţelor minime de securitate.

Recomandarea: Considerăm oportun excluderea cuvîntului „sale”.

Cu referire la Comisiile specificate la pct.8 lit.d), 237, 239 şi 240.

Evidenţiem că autorul nu a reglementat procedura de formare şi subiectul care ar ar putea fi
membru al comisiilor menţionate. Astfel, există riscul includerii unor membri din partea unor
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instituţii ce nu au atribuţii în domeniu în vederea tergiversării procesului de recepţie a
lucrărilor.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unei norme care să specifice modalitatea de
formare a comisiilor şi subiectul care ar putea fi membru al acestora.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Pct. 5 al cerinţelor – persoanele care au admis sau au comis încălcări ale prezentelor
cerințe minime de securitate, ale prevederilor documentelor normative şi
instrucţiunilor de efectuare inofensivă a operaţiilor tehnologice, trebuie să fie supuse
verificării neordinare a cunoştinţelor.

Norma în redacţia actuală este expusă în mod general, fără a fi clară răspunderea pe care o
poartă persoanele care au admis încălcarea cerinţelor minime de securitate.
Mai mult ca atît, sub pretextul unei verificări neordinare, persoanele menţionate ar putea fi
scutite de orice răspundere indiferent de prejudiciile cauzate.

Recomandarea: Norma necesită a fi revăzută în vederea stabilirii expres a răspunderii
pe care o vor purta persoanele ce au admis încălcări.

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 superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

09 Decembrie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
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