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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Mediului,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, scopul proiectului este asigurarea
cadrului legal necesar pentru întreprinderea măsurilor adecvate în vederea protecţiei şi
conservării habitatelor naturale şi speciilor de plante. Normele proiectului reglementează
instaurarea unui sistem de protecţie strictă a speciilor de plante de interes comunitar, aplicînd
interdicţii la toate stadiile ciclului biologic. Proiectul prevede completarea regnului vegetal cu
lista speciilor de plante de importanţă naţională şi internaţională care necesită protecţie.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.
Potrivit notei informative, implementarea proiectului va avea un impact semnificativ pentru
conservarea patrimoniului natural naţional şi va contribui la integrarea cerinţelor europene şi
internaţionale în domeniul gestionării durabile a ecosistemelor naturale şi diversităţii
biologice.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, implementarea proiectului nu necesită mijloace financiare
suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Proiectul promovează interesele statului Republica Moldova, prin instituirea unor măsuri de
conservare şi protejare a regnului vegetal, instaurarea unui sistem de protecţie strictă a
speciilor de plante de interes comunitar, aplicînd interdicţii la toate stadiile ciclului biologic ale
speciilor de plante vizate, cît şi completarea Legii regnului vegetal cu lista speciilor de plante
de importanţă naţională şi internaţională care necesită protecţie. Astfel, prevederile
proiectului respectă interesul 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a, Ministerului
Mediului, cerinţă impusă 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 asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd
proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.I pct.6 „…pentru speciile de plante prevăzute în anexa nr.3 atît în ariile naturale
protejate, cît şi în afara lor, sunt interzise deţinerea, transportul, comerţul sau
schimbul şi oferirea spre vînzare sau schimb a specimenelor prelevate din natură”.

În forma propusă de autor, norma sus numită este ambiguă şi poate fi interpretată. În acest
context, nu este clar sensul noţiunii „deţinere”. Or, noţiunea respectivă, conform dicţionarului
explicativ are sensul de: „posedare, posesiune, stăpînire, păstrare”. În sensul dat, există
riscul ca persoanele fizice şi juridice care cresc specii ce sunt incluse în anexa nr.3 pentru
decor, sau folosire în scop medicinal, cosmetic, etc, să cadă sub incidenţa normai sus
numite, astfel impunîndu-li-se restricţii excesive.
Totodată, Legea regnului vegetal 239/08.11.2007 la art.27 alin.(3) prevede: „Activităţile de
comercializare a obiectelor regnului vegetal şi a părţilor acestora se permit persoanelor fizice
sau juridice care deţin contracte de vînzare/cumpărare cu agenţii economici care au obţinut
autorizaţia pentru colectarea obiectelor regnului vegetal, precum şi copia de pe această
autorizaţie”.
În aces sens, norma de la pct.6 din proiect contravine alin.(3) art.27 din Legea regnului
vegetal 239/08.11.2007.

2



Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea pct.6 cu luarea în calcul a
definirii expresiei „deţinere” în noţiunile de la pct.4 din Legea regnului vegetal
239/08.11.2007.

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.I pct.6 „…pentru speciile de plante prevăzute în anexa nr.3 atît în ariile naturale
protejate, cît şi în afara lor, sunt interzise deţinerea, transportul, comerţul sau
schimbul şi oferirea spre vînzare sau schimb a specimenelor prelevate din natură”.

Norma de la pct.6 din proiect contravine alin.(3) art.27 din Legea regnului vegetal
239/08.11.2007 care prevede: „Activităţile de comercializare a obiectelor regnului vegetal şi a
părţilor acestora se permit persoanelor fizice sau juridice care deţin contracte de
vînzare/cumpărare cu agenţii economici care au obţinut autorizaţia pentru colectarea
obiectelor regnului vegetal, precum şi copia de pe această autorizaţie”.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei în vederea excluderii
conflictului de norme.

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

La art.I pct.4 alin.(4) „Introducerea deliberată în natură a unei specii alohtone pentru
un anumit teritoriu este reglementată astfel încît să nu afecteze negativ speciile de
faună şi floră sălbatică sau habitatele naturale în aria lor de extindere naturală şi, dacă
este necesar, se interzice introducerea respectivă”.

Sintagma „dacă este necesar” redă normei un caracter discreţionar. Astfel, la aplicare,
persistă pericolul coruptibil care se poate manifesta prin faptul că autoritatea în mod abuziv
poate să decidă cînd, în ce condiţii şi în ce situaţii va aplica restricţiile privind introducerea
sau nu în natură a unei specii alohtone.
În concluzie, acest fapt poate duce la apariţia riscurilor tipice de corupţie care pot îmbrăca
forma coruperii, abuzului de serviciu, depăşirea atribuţiilor, etc.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut: „se interzice introducerea
deliberată în natură a unei specii alohtone pentru un anumit teritoriu, în cazul în care,
în urma unui studiu ştiinţific s-a constatat că va afecta negativ speciile de faună şi
floră sălbatică sau habitatele naturale în aria lor de extindere naturală”.

La pct.7 alin.(5) lit.d) „instaurarea unui sistem de autorizare a prelevării de specimene
şi stabilirea de cote”.

Menţionăm că din norma analizată nu sunt clare aspectele cu privire la modul şi procedura
de autorizare a prelevării de specimene, precum şi stabilirea de cote”. Or, nefiind în mod
expres stipulate aspectele enumerate, autoritatea în mod abuziv, la propria discreţie va stabili
condiţii propice intereselor proprii.
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Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea pct.7 alin.(5) lit.d) şi identificarea
aspectelor cu privire la modul şi procedura de autorizare a prelevării de specimene,
precum şi stabilirea cotelor”.

La art.II pct.3 lit.p) „asigură elaborarea, la fiecare şase ani, a unui raport asupra punerii
în aplicare a măsurilor de conservare a speciilor de floră şi tipurile de habitate
naturale… .”

Considerăm că termenul de şase ani pentru elaborarea raportului punerii în aplicare a
măsurilor de conservare a speciilor de floră şi tipurile de habitate naturale, este prea mare în
situaţia în care, în urma schimbării continuie a condiţiilor de climă, cît şi în urma acţiunilor
factorului uman, regnul vegetal suferă modificări de la an la an.
De asemenea, cu cît termenul de raportare este mai mare, cu atît mai mult persistă riscul de
a fi fraudate informaţiile veridice.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea „termenului de şase ani” cu
„termenul de trei ani”.

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.

9. Alte obiecţii

La art.II pct.1

Atragem atenţia asupra faptului că în Legea nr.94-XVI din 05.04.2007 cu privire la reţeaua
ecologică, la art.2 sunt definite următoarele noţiuni: „„coridor ecologic”, „elemente ale reţelei
ecologice”, „hartă a reţelei ecologice”, „reţea ecologică locală”, „reţea ecologică naţională”,
„reţea ecologică paneuropeană”, „proiectul constituirii sau reconstrucţiei ecologice a
elementului reţelei ecologice”, „zonă de reconstrucţie ecologică”, „zonă-nucleu”, „zonă-
tampon””. Astfel, nu este clară necesitatea includerii în proiect a acestor noţiuni în situaţia în
care acestea se regăsesc deja în aceeaşi lege la care autorul operează cu modificări şi
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completări.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea noţiunilor „„coridor ecologic”,
„elemente ale reţelei ecologice”, „hartă a reţelei ecologice”, „reţea ecologică locală”,
„reţea ecologică naţională”, „reţea ecologică paneuropeană”, „proiectul constituirii
sau reconstrucţiei ecologice a elementului reţelei ecologice”, „zonă de reconstrucţie
ecologică”, „zonă-nucleu”, „zonă-tampon””.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Septembrie 2016

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