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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi
completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.558 din

22 iulie 2011 privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar
pentru a preveni introducerea şi răspîndirea în Republica

Moldova a unor organisme dăunătoare (anexa 1,6,18)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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. Scopul proiectului constă în stabilirea minimului de
acţiuni pentru prevenirea introducerii şi răspîndirii în Republica Moldova a organismelor
dăunătoare, precum: Anoplophora chinensis (Forster), Bursaphelenchus xylophilus (Steiner
şi Buhrer), Nikle et al. şi a Xylella fastidiosa (Well şi Raju), organisme, care pot afecta un şir
de specii de plante: stejar, arţar, fag, castan, nuc, pin, brad, molid, cedru, zada, pomi
fructiferi, precum şi culturi agricole: viţa de vie, floarea soarelui şi alte plante din flora
spontană.
Considerăm că scopul proiectului şi obiectivele enunţate în nota informativă sunt oportune şi
necesare, dar prevederile proiectului necesită a fi revizuite prin prisma recomandărilor
înaintate în compartimentul „Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă justifică
promovarea proiectului. Autorul a prezentat condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
evidenţierea elementelor noi şi finalităţile scontate în vederea implementării prevederilor
proiectului. Aşadar, fundamentarea proiectului de act normativ corespunde exigenţelor art.37
al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

1



Potrivit autorului, implementarea măsurilor prevăzute în proiect nu implică mijloace financiare
suplimentare, dat fiind faptul că acestea vor fi realizate de Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor în limita mijloacelor financiare bugetare alocate.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
şi ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în vederea stabilirii şi asigurării
măsurilor de prevenire şi protecţie împotriva introducerii în ţară a organismelor dăunătoare,
provenite din alte ţări, în care acestea sunt cunoscute ca fiind prezente/absente, precum şi
facilitarea comerţului cu plante şi produse vegetale. Promovarea acestor interese nu este în
detrimentul interesului public general.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, potrivit cărora 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.
La momentul examinării, proiectul era plasat pe pagina web oficială a Ministerului Agriculturii
şi Industriei Alimentare: www.maia.gov.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.17 secţiunea 5 din anexa nr.1, „Agenţia nu stabileşte zone demarcate, astfel
cum prevede punctul 16 din prezentele Măsuri, în cazul în care condiţiile prevăzute la
punctul 1, secţiunea 1, din anexa nr.2 la prezentele Măsuri sunt îndeplinite. În acest
caz, întreprinde măsuri prevăzute la punctul 2, secţiunea 1, din anexa nr.2 la
prezentele Măsuri.

Conţinutul normei abundă de trimiteri, fapt ce generează ambiguitate şi lipsă de precizie la
aplicarea uniformă a prevederilor.

Recomandarea: Propunem să fie revizuită norma întru redarea clară a conţinutului.
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La pct.8 subpct.4) secţiunea 3 „Măsuri întreprinse în zonele demarcate” din anexa nr.2,
„...4) în cazuri excepţionale, cînd Agenţia decide că tăierea nu oferă rezultate scontate,
aplică măsuri alternative de eradicare care oferă acelaşi nivel de protecţie împotriva
răspîndirii organismului specificat;”

Termenul utilizat de autor „măsuri alternative de eradicare” este un termen nedefinit nici în
proiect şi nici în legislaţia naţională din domeniu. Pericolul coruptibilităţii în acest caz constă
în aplicarea abuzivă a măsurilor de eradicare, deoarece nu sunt clar enumerate cazurile
excepţionale cînd acestea se vor aplica, precum şi măsurile alternative propriu-zise.

Recomandarea: Propunem să fie definite şi enumerate măsurile alternative de
eradicare care oferă acelaşi nivel de protecţie împotriva răspîndirii organismului
specificat atunci cînd tăierea nu oferă rezultate scontate.

La pct.42 şi 46 din secţiunea 9 din anexa nr.6,
„42. Agenţia efectuează controale aleatorii frecvente asupra plantelor, lemnului şi
scoarţei receptive transportate din zone delimitate situate pe teritoriul ţării, în zone,
altele decît cele delimitate, respectiv din zone infestate de pe teritoriul ţării în zone
tampon.”
„46. Agenţia efectuează controale aleatorii asupra plantelor receptive, lemnului şi
scoarţei receptive care sunt transportate din zone delimitate situate în afara teritoriului
ţării către zone din interiorul ţării, altele decît zonele delimitate…”

Remarcăm că normele proiectului fac trimitere la atribuţia Agenţiei de efectuare a
controalelor aleatorii, însă, în legislaţia naţională nu este consacrat termenul de „control
aleatoriu”. Pericolul acestui factor constă în apariţia practicilor diverse de interpretare a
acestui termen, practici care pot fi aplicate abuziv de către Agenţie la efectuarea
controalelor. 

Recomandarea: Recomandăm explicarea termenului de „control aleatoriu” în limita
prevederilor legale în vigoare.

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

La pct.5 subpct.1) secţiunea 3 „Condiţii privind circulaţia plantelor specificate” din
anexa nr.1,
„înregistrat în conformitate cu art.24 al Legii nr.228 din 23.09.2010”
La fel, pct.17 subpct.1) şi pct.20 subpct.1) lit.d) secţiunea 7 din anexa nr.18.

Semnalăm că normele citate fac referire la prevederile art.24 al Legii nr.228 din 23.09.2010
cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, însă acestea sunt neclare şi
interpretabile. Potrivit proiectului, plantele specificate originare din zonele demarcate din
teritoriul Republicii Moldova urmează să fie înregistrate în conformitate cu art.24 al Legii
menţionate, dar articolul respectiv reglementează evidenţa operatorilor în vederea
înregistrării oficiale, fapt ce relevă incoerenţă şi o incompatibilitate a reglementărilor. Aşadar,
normele de trimitere defectuoase vor crea impedimente în aplicarea corectă a prevederilor
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date.

Recomandarea: Propunem să fie revizuite normele citate întru corelarea prevederilor
şi redarea clară a întrunirii condiţiilor privind circulaţia plantelor specificate.

La pct.3 din secţiunea 2. „Inspecţii în zonele în care prezenţa nematodului lemnului de
pin nu este cunoscută” din anexa nr.6,
„Inspecţia include prelevarea şi expertiza de laborator a probelor de plante, lemn şi
scoarţă receptive şi a vectorilor acestuia. Numărul de probe prelevate, se determină în
conformitate cu principiile tehnico-ştiinţifice argumentate.”

Semnalăm că norma face referire la principiile tehnico-ştiinţifice argumentate în cazul
determinării numărului de probe prelevate, fapt ce relevă incertitudine care va genera
interpretări diferite şi trimiteri defectuoase.

Recomandarea: Întru evitarea trimiterilor defectuoase şi incerte în cadrul proiectului,
propunem să fie precizate principiile tehnico-ştiinţifice.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.10 secţiunea 2 din anexa nr.1,
„10. În cazul în care Agenţia deţine dovezi, din alte surse decît cele prevăzute la
punctele 6 – 9 din prezentele Măsuri, că locul de producţie inclus în registru nu este
conform cerinţelor punctului 3, subpunctul 2), din anexa nr.1 la prezentele Măsuri, sau
că organismul specificat a fost depistat la plante specificate importate din acel loc de
producţie, Agenţia informează posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la
frontieră despre acel loc de producţie şi plasează informaţia dată pe pagina-web
oficială.”

Norma prenotată nu instituie un termen în care Agenţia, ca autoritate responsabilă, să
informeze posturile de control sanitar-veterinar şi fitosanitar în cazul în care deţine dovezi că
locul de producţie inclus în registru nu este conform cerinţelor stabilite sau că organismul
specificat a fost depistat la plante importate din acel loc de producţie. Astfel, lipsa termenului
clar de informare despre suspiciune/depistare a organismului dăunător la plantele importate,
creează oportunităţi autorităţii responsabile să stabilească, la propria discreţie, termene de
informare.

Recomandarea: Propunem să fie stabilit expres un termen cît mai restrîns pentru
informarea de către Agenţie a posturilor de control sanitar-veterinar şi fitosanitar la
frontieră despre locul de producţie infestat.

La pct.16 secţiunea 5 din anexa nr.1, „16. În cazul în care rezultatele monitorizării
prevăzute la punctul 14 din prezentele Măsuri confirmă prezenţa organismului
specificat într-o anumită zonă sau există dovezi ale prezenţei acestuia obţinute prin
alte mijloace, Agenţia stabileşte imediat zona demarcată, alcătuită dintr-o zonă
infestată şi o zonă tampon, conform secţiunii 1, din anexa nr.2 la prezentele Măsuri.”

Considerăm oportun ca să fie enumerate toate mijloacele disponibile şi utilizabile pentru
obţinerea dovezilor ce confirmă prezenţa organismului specificat într-o anumită zonă, pentru
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a evita instituirea unor practici excesive şi nelegale de obţinere a informaţiilor sau de abţinere
în stabilirea zonelor demarcate ce confirmă prezenţa organismului specificat într-o anumită
zonă sau există dovezi ale prezenţei acestuia.

Recomandarea: Propunem să fie exclusă sintagma „prin alte mijloace” şi să fie
enumerate clar mijloacele disponibile pentru obţinerea dovezilor ce confirmă prezenţa
organismului dăunător într-o anumită zonă întru evitarea interpretărilor diferite şi
discreţionare la stabilirea zonelor demarcate de către autorităţile responsabile. 

La pct.21 secţiunea 6 din anexa nr.1,
„….În cazul în care zona demarcată nu este stabilită în conformitate cu prevederile
punctului 17 din prezentele Măsuri, raportul include date şi elemente justificative.”

Norma prenotată denotă incertitudine în ceea ce priveşte conţinutul datelor şi elementelor
„justificative” care urmează să fie incluse în raport. În acest sens, menţionăm că sunt incerte
atît condiţiile stabilite la pct.17 privind desemnarea unei zone demarcate, cît şi informaţiile
care urmează să fie prezentate în raport. Astfel, există riscul ca autoritatea responsabilă să
prezinte date la propria discreţie pentru a confirma măsurile întreprinse şi cele preconizate la
stabilirea zonei demarcate. 

Recomandarea: Recomandăm să fie stabilite expres datele şi elementele ce trebuie să
includă raportul în cazul în care zonă demarcată nu este stabilită în conformitate cu
prevederile punctului 17.

La pct.1 subpct. 2) secţiunea 1 din anexa nr.1,
„ b) anual, a făcut obiectul a cel puţin două inspecţii oficiale minuţioase pentru
depistarea oricărui simptom produs de Anoplophora chinensis (Forster), efectuate la
momentul oportun şi nici un simptom al organismului nu a fost depistat; şi”
La fel, pct.17 subpct.6); pct.24 subpct.1) lit.d) secţiunea 7 şi pct.41 subpct.5) din anexa
nr.18, sintagmele „momentul oportun” sau „perioadele oportune”

Normele enumerate supra, prin utilizarea sintagmelor „momentul oportun” sau „perioadele
oportune”, redau lipsa unor termeni clari de efectuare a inspecţiilor oficiale pentru depistarea
oricărui simptom provocat de vre-un organism dăunător. Astfel, autorităţile responsabile în
anumite împrejurări vor decide momentul efectuării inspecţiilor care să favorizeze anumiţi
subiecţi.

Recomandarea: Propunem să fie redat clar momentul „oportun” de efectuare a
inspecţiilor oficiale.

La pct.7 subpct.14 secţiunea 3 „Măsuri întreprinse în zonele demarcate” din anexa
nr.2,
„În zonele demarcate, Agenţia întreprinde următoarele măsuri pentru eradicarea
organismului specificat: …14) după caz, măsuri de eliminare a situaţiilor dificile, care
în mod rezonabil împiedică, afectează sau tergiversează eradicarea organismului
specificat, în special cele vizate de accesibilitatea şi eradicarea corespunzătoare a
tuturor plantelor infestate sau suspectate a fi infestate, indiferent de locul în care se
află, sunt proprietate publică sau privată, persoană fizică sau juridică responsabilă
pentru acestea;”
La fel, pct.8 subpct.12) secţiunea 3 „Măsuri întreprinse în zonele demarcate” din anexa
nr.2
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Examinînd normele respective, evidenţiem că acestea nu instituie clar „cazurile” în care
Agenţia urmează să întreprindă măsuri de eliminare a situaţiilor dificile. La fel, nu sunt clare
care sunt aceste situaţii „dificile” şi care în mod „rezonabil” împiedică, afectează sau
tergiversează eradicarea organismului specificat. În acest sens, remarcăm că conţinutul
prevederilor respective denotă ambiguitate şi generează riscuri de corupţie la implementare,
manifestate prin acordarea Agenţiei competenţe de aplicare discreţionară a prevederilor în
situaţii convenabile.

Recomandarea: Propunem să fie revizuite prevederile citate într-o limbă simplă, clară
şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc şi discreţie.

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

La pct.30 din secţiunea 6 „Izolarea” din anexa 6,
„30. În cazul în care se aplică măsurile de eradicare prevăzute la punctele 21-23 din
prezentele Măsuri, sau măsuri de izolare prevăzute la punctele 24-29 din prezentele
Măsuri, Agenţia informează operatorii care cad sub incidenţa articolului 24 din Legea
nr. 228 din 23 septembrie 2010 şi publicul.”

Atenţionăm că prevederea privitor la informarea operatorilor şi a publicului de către Agenţie
este insuficientă, fapt ce lasă loc de interpretări multiple care va genera neclaritate la
îndeplinirea competenţei respective. Această prevedere este una generală, care relevă
incertitudine în ceea ce priveşte procedurile şi modalitatea de asigurare a accesului la
informaţii, deoarece lipseşte mecanismul de oferire a informaţiilor ce prezintă interes public.
Astfel, redarea generală a atribuţiei va avea doar efecte declarative prin faptul că norma nu
prevede clar procedurile şi modalitatea de asigurare a accesului la informaţii a publicului
interesat.

Recomandarea: Propunem să fie stabilite clar procedurile şi modalitatea de asigurare
a accesului la informaţii de către Agenţie.

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
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Octombrie 2016

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