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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea nr.509/95, 160/11, 163/10, nr.1127, Codul fiscal,

Codul contravenţional)
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
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 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. Necesitatea care a condiţionat elaborarea proiectului de
lege rezultă din obiectivele Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.827 din 28.10.2013. Prin proiect se amendează o serie de acte
normative care au drept scop excluderea neconcordanţelor identificate în procesul de
implementare a prevederilor.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va contribui la crearea unui mecanism adecvat
de finanţare a întreţinerii şi reparaţiei drumurilor publice.  

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în nota informativă sunt în
mare parte generale care nu atestă condiţiile ce au impus elaborarea acestuia. Ne referim
aici în mod special la amendamentele Legii drumurilor nr.509 din 22 iunie 1995 şi a Legii
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr.160 din 22.07.2011.
Se recomandă autorului completarea notei informative, astfel încît să fie clare condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări,
precum şi impactul de reglementare asupra intereselor părţilor vizate.
Totodată, menţionăm că în proiect au fost identificate unele deficienţe asupra cărora ne vom
expune în compartimentul II al raportului de expertiză anticorupţie.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele administratorilor drumurilor publice, însă,
reieşind din faptul că în proiect au fost identificate unele riscuri de corupţie, şi anume la
capitolul privind drepturile şi responsabilităţile administratorului drumurilor şi la condiţiile de
amplasare a obiectivelor în zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia,
există riscul prejudicierii 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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor Legii
privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.3 din proiect, art.2 alin.(4) „normelor tehnice în vigoare”.

Substituirea cuvîntului „anexa nr.1” cu cuvîntul „normelor tehnice în vigoare” nu este
justificată din punct de vedere al normei de trimitere. Norma propusă prin proiect este una
generală şi confuză, întrucît nu face referire specială la careva acte normative. Este necesar
de exclus astfel de construcţii normative, întrucît acordă dreptul responsabililor de a
interpreta prevederile în dependenţă de interes sau scop.

Recomandarea: Pentru a nu admite interpretări preferenţiale din partea
responsabililor, propunem de a menţine norma în varianta în vigoare.

Art.I pct.7 din proiect, art.6 alin.(3) după cuvîntul „se amenajează” se completează cu
cuvîntul „cu autorizarea administratorului drumului”.

Amendamentul dat este confuz, deoarece art.6 alin.(3) al Legii drumurilor nr.509 din
22.07.1995 nu prevede norme în acest sens. Considerăm oportun de exclus aceste
deficienţe din proiect. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a analiza suplimentar amendamentul dat,
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întrucît în varianta propusă acesta nu corespunde prevederilor art.6 alin.(3) al Legii
drumurilor nr.509 din 22.07.1995.

Art.I pct.18 din proiect, Anexa nr.4 pct.1 subct.3) „obiective de publicitate exterioară –
standuri, panouri, ecrane, tablouri, display-uri, panele, suporturi suspendate, care nu
conţin informaţie referitoare la condiţiile de circulaţie” se abrogă.

Excluderea noţiunii date nu este nejustificată de către autor în nota informativă, motiv pentru
care este dificil de a ne expune referitor la necesitatea şi oportunitatea amendamentului în
cauză. În opinia noastră, noţiunea respectivă este necesară, deoarece defineşte obiectivele
din zona drumului public şi/sau în zonele de protecţie ale acestuia „standuri, panouri, ecrane,
tablouri, display-uri, panele, suporturi suspendate, care nu conţin informaţie referitoare la
condiţiile de circulaţie”.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de a menţine norma
în varianta în vigoare.

Art.I pct.18 din proiect, Anexa nr.4 pct.1 subct.5) „obiective arhitecturale şi de cult”.

Substituirea prevederii „clădiri şi amenajări (cu excepţia obiectivelor de prestare a serviciilor
de transport rutier)” cu prevederea „obiective arhitecturale şi de cult” nu este justificată de
către autor în nota informativă. Considerăm că ambele reglementări sunt necesare din punct
de vedere procedural a fi definite la punctul dat. 

Recomandarea: Se recomandă autorului de a menţine norma în vigoare şi de
completat punctul pct.1 al Anexa nr.4 cu subpunctul propus prin proiect.  

Art.I pct.18 din proiect, Anexa nr.4 pct.10 lit.d) „extrasul din Registrul de stat a
persoanelor juridice”.

Substituirea „certificatului de urbanism pentru proiectare şi/sau avizul autorităţii administraţiei
publice locale” cu „extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice” este neargumentată
de către autor în nota informativă. Documentele date sunt diferite după conţinut şi formă, pe
de o parte, certificatul de urbanism pentru proiectare care atestă regimul juridic şi economic
al terenului, iar pe de altă parte, extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice care
atestă statutul persoanei juridice. Astfel, considerăm că ambele documente sunt necesare la
întocmirea prescripţiilor tehnice.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a menţine norma în vigoare şi de
completat pct.10 lit.d) al Anexei nr.4 cu subpunctul propus prin proiect. Această
obiecţie este valabilă şi pentru pct.18 din proiect, Anexa nr.4 pct.18/1.

Art.VII pct.1 din proiect, art.16 alin.(2) lit.b) „organul teritorial al Direcţiei Drumurilor, în
cazul amplasării publicităţii pe arterele rutiere din afara localităţilor” se abrogă.

Referitor la excluderea normei date autorul nu a adus careva argumente justificative în acest
sens. În opinia noastră, la amplasarea publicităţii exterioare şi la amplasarea publicităţii pe
arterele rutiere din afara localităţilor este necesar de coordonat în prealabil cu organul
teritorial al Direcţiei Drumurilor, ca fiind organul responsabil în acest sens.

Recomandarea: Propunem autorului de a menţine norma în varianta în vigoare.

2. Conflicte ale normelor de drept
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Art.I pct.8 din proiect, art.7 alin.(2) „Căile de acces la drumurile publice se construiesc
prin autorizarea administratorului drumurilor în conformitate cu certificatul de
urbanism, autorizaţia de construire şi se execută în baza proiectelor verificate şi
aprobate în modul stabilit”.

Atribuirea dreptului administratorului drumurilor de a autoriza construcţia căilor de acces este
în contradicţie cu prevederile alin.(1) art.7 al Legii nr.509/1995 care stabileşte că construcţia,
amenajarea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile publice sunt în sarcina
celor care le au în administrare, folosinţă sau proiectare, şi anume a autorităţilor publice
locale cu „acordul” administratorului drumului. Prin urmare, proiectarea, construcţia şi
amenajarea căilor de acces la drumurile publice se efectuează cu acordul administratorului
drumurilor şi nu cu autorizarea acestuia. 

Recomandarea: Pentru a nu admite conflicte de norme drept, propunem de a menţine
norma în varianta în vigoare.

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

Art.I pct.7 din proiect, art.6 alin.(3) cuvîntul „acordul” se exclude.

Necesitatea excluderii cuvîntului „acord” de la alin.(3) art.6 al Legii nr. 509/1995 nu este
justificată din punct de vedere procedural. Astfel, amplasarea unor obiecte industriale sau de
altă natură care implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau sistemului
rutier ale drumului trebuie să fie efectuată cu acordul administratorului drumului respectiv, ca
fiind organul responsabil de proiectarea drumurilor şi executarea lucrărilor de drumuri.

Recomandarea: Propunem autorului de a menţine norma în varianta în vigoare.

Art.I pct.8 din proiect, art.7 alin.(3) „Căile de acces realizate în zona drumului public,
fără autorizaţia administratorului drumului sau cu încălcarea condiţiilor impuse prin
autorizaţia de amplasare, precum şi căile de acces neutilizate, se vor desfiinţa...în
termen rezonabil calculat din momentul notificării...”. 

În primul rînd, utilizarea cuvîntului „autorizaţia” nu este conformă prevederilor Legii
nr.509/1995 care reglementează noţiunea de „acord”, iar în al doilea rînd, sintagma „în
termen rezonabil” este discreţionară, deoarece nu stabileşte expres termenul de desfiinţare a
căilor de acces la drumurile publice, ceea ce va duce la interpretarea discreţionară a normei.

Recomandarea: În contextul analizei expuse mai sus, propunem de a substitui cuvîntul
„autorizaţia” cu cuvîntul „acordul” şi de prevăzut termenul de desfiinţare a căilor de
acces la drumurile publice.

Art.III pct.1 din proiect, Anexa Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin
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autorizare a activităţii de întreprinzător, la poziţia 2 şi 4, coloana a 2-a se exclude
„asteriscul **”.

Considerăm nejustificat de a exclude „asteriscul **”, deoarece acesta face trimitere la
procedura (termenul, autoritatea şi preţul/gratuit) de eliberare a actelor permisive „autorizaţie
pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, a publicităţii exterioare şi
pentru executarea lucrărilor de construcţie şi de montaj în zona de protecţie a drumurilor din
afara perimetrului localităţilor şi a prescripţiilor tehnice pentru amplasarea obiectivelor de
prestare a serviciilor rutiere, executarea lucrărilor de construcţie şi montaj în zona de
protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor”. În lipsa notei în cauză există riscul
aplicării discreţionare a normei, şi anume privind termenul de eliberare a actelor permisive şi
preţul, ceea ce va prejudicia interesele emitenţilor certificatului de urbanism. 

Recomandarea: Pentru a nu admite confuzii şi discreţii din partea responsabililor în
procesul de eliberare a actelor permisive, propunem de a menţine norma în varianta în
vigoare. Această obiecţie este valabilă şi pentru Art.III pct.2 din proiect, Anexa Legii
nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător.

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

Art.I pct.13 din proiect, art.13 alin.(6) „Administratorul drumurilor naţionale şi
autorităţile administraţiei publice locale au competenţa de a delega responsabilitatea
pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic, unei terţe părţi, dar nu şi
obligaţiile şi responsabilităţile generale prevăzute în prezenta lege”.

Acordarea dreptului administratorului drumurilor naţionale şi autorităţilor administraţiei publice
locale de a delega responsabilitatea pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic
unei „terţe părţi” este discreţionară şi excesivă, deoarece nu stabileşte expres cazurile de
aplicare a delegării, subiecţii, obligaţiile şi responsabilităţile acestora. Lipsa prevederilor va
lăsa la discreţia administratorului drumurilor naţionale şi a autorităţilor administraţiei publice
locale stabilirea cazurilor de delegare, a drepturilor şi obligaţiilor pentru starea tehnică a
drumului şi siguranţa la trafic. Pe cînd, acestea sunt norme primare care trebuie
reglementate prin lege. 
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Recomandarea: Pentru a nu admite discreţii din partea administratorului drumurilor
naţionale şi a autorităţilor administraţiei publice locale în delegarea responsabilităţilor
pentru starea tehnică a drumului şi siguranţa la trafic unei terţe părţi, propunem de
exclus norma din proiect.

Art.VI pct.1 din proiect, art.200 alin.(1) sintagma „de la 30 la 50” se substituie cu
sintagma „de la 100 la 150”.

Substituirea dată este una eronată, deoarece alineatul în cauză nu prevede amenda în
mărime „de la 30 la 50”. Este necesar de exclus această confuzie din proiect, prin stipularea
clară a prevederilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a analiza suplimentar amendamentul dat,
prin indicarea clară a prevederilor.

Art.VI pct.2 din proiect, art.400 alin.(1) cifrele „220-226” se substituie cu 220-223, 225,
226”.

Nu este justificată necesitatea substituirii cifrelor date. Prin amendamentul dat se exclude
competenţa Ministerului Afacerilor Interne în constatarea contravenţiei prevăzută la art.224
Codul contravenţional „Încălcarea regulilor de folosire a drumurilor la circulaţia vehiculelor”,
dar fără a fi atribuită după competenţă altui agent constatator. La aplicare, deficienţele date
vor crea confuzii şi interpretări discreţionare.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a menţine norma în varianta în vigoare.  

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Iunie 2016

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