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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea concesionării
lucrărilor de cercetare geologică, inclusiv prospectare şi
evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de

importanţă naţională în scopul depistării acumulărilor de
hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu

ulterioara lor exploatare
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Mediului.

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. Potrivit autorului, proiectul este elaborat în scopul
eficientizării şi diversificării resurselor energetice ale Republicii Moldova, avînd drept obiectiv
de dezvoltare reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie primară şi
îmbunătăţirea siguranţei în aprovizionare, diversificarea surselor de producere a energiei,
tehnologiei şi infrastructurii.

d. Suficienţa argumentării. Deşi cercetarea geologică, inclusiv prospectarea şi evaluarea
zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul depistării
acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor
exploatare, a fost inclusă prin Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 12.05.2016 cu privire la
modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.419 din 18 iunie
2012 în lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional destinate implementării
proiectului, autorul nu a elaborat un studiu de fezabilitate, în conformitate cu cadrul legal.
În sensul dat, ulterior includerii unor astfel de lucrări în lista prenotată şi în vederea elucidării
viabilităţii implementării proiectului, identificarea şi analiza riscurilor, urma să fie elaborat un
studiu de fezabilitate în condiţiile art.25 lit.b) şi c) al Legii nr.179-XVI din 10.07.2008 cu privire
la parteneriatul public-privat. Totodată, studiul respectiv este necesar în mod obligatoriu să
fie avizat cu Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei.
Ca urmare, Centrul nu indică la inoportunitatea eficientizării resurselor energetice, însă
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considerăm prematur să ne expunem asupra viabilităţii proiectului în lipsa unui studiu de
fezabilitate şi a unei note informative argumentate întemeiat.
Subsidiar, nota informativă nu justifică suficient necesitatea elaborării proiectului, aceasta
include informaţii generale incomplete cu referire la condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul nu face referire în nota informativă dacă implementarea proiectului va necesita
alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat.
În sensul dat, conform proiectului există riscul suportării unor cheltuieli urmare implementării
contractului de către stat sau autoritatea contractantă – Ministerul Mediului.
În concluzie, se propune autorului să identifice riscurile implementării contractului şi să
includă în nota informativă argumente clare cu referire la existenţa sau inexistenţa resurselor
financiare disponibile.

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

Deşi proiectul are ca scop reducerea dependenţei de importurile de resurse de energie
primară, precum şi diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi
infrastructurii, există riscul promovării, prin proiectul dat, a unor interese personale sau de
grup în detrimentul interesului public general.
Astfel, remarcăm faptul că proiectul nu conţine prevederi relevante ce stabilesc exhaustiv
criteriile şi procedura de selectare a concesionarului, fapt care va genera încălcarea dreptului
participanţilor la desfăşurarea unui concurs de selectare a concesionarului în mod echitabil şi
transparent.
Prin urmare, considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor conţinute
în Capitolul II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea riscurilor de
corupţie delimitate. Excluderea carenţelor stabilite va asigura transparenţa procesului
decizional şi va limita promovarea prin noile prevederi a unor interese personale sau de grup,
ce pot fi 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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul nu a fost regăsit pe pagina web a autorului, cerinţă impusă de norma
art.7 alin.(1) lit.a) al Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008, care statuează că autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile
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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 autorităţii publice.

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

La pct. 7 subpct. 7.1 al anexei nr.1 al proiectului Concesionarul nu este în drept să
înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini ori să dispună în alt mod de
obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului, un asemenea acord nefiind
reţinut nejustificat”.

Analizînd cadrul normativ în vigoare, se menţionează că noile prevederi sunt în contradicţie
cu norma art.17 al Legii nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire a concesiuni, care statuează că
transmiterea integrală sau parţială de către concesionar a obiectului concesiunii unor terţi
este interzisă.
În sensul dat, se menţionează că prin sintagma „cu acordul scris al concendentului” se poate
prezuma că în cazul existenţei acestui acord, concedentul să fie influenţat de către
concesionar pentru a înstrăina obiectul concesionării. În opinia Centrului o astfel de abordare
este inacceptabilă, deoarece implementarea acestei norme este una discreţionară, ce va
genera conflicte de interese.

Recomandarea: Recomandăm autorului a reexaminarea proiectului prin prisma
cerinţelor legale impuse prin norma art. 17 din Legea nr. 534 din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni.
Aceeaşi obiecţie este aplicabilă şi pentru pct.8 subpct. 8.4 al anexei nr.1 al proiectului.

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 pct.4 subpct. 4.2 alin.1 din anexa nr.1 la proiect „Redevenţa concesionării dreptului
de desfăşurare a lucrărilor de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi (gaz, petrol)
identificate în rezultatul lucrărilor de prospectare şi evaluare pe teritoriul Republicii
Moldova, se stabileşte în mărime de 1% din veniturile obţinute din vînzări realizate din
activitatea de exploatare a hidrocarburilor de către concesionar şi va fi transferată la
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bugetul de stat”

Autorul stabileşte un procent mic de redevenţă, fără a ţine cont de termenul mare al
contractului de concesiune stabilit prin proiect, fapt ce va isca riscul stabilirii de către părţile
contractate a unei redevenţe foarte mici care va genera prejudicierea interesului statului.

Recomandarea: Stabilirea unei redevenţe eficiente în vederea neprejudicierii
interesului statului.

La pct.4 subpct. 4.2 alin.2 din anexa nr.1 la proiect „Redevenţa se va calcula şi se va
achita din momentul începerii extragerilor de hidrocarburi de către concesionar”.

Se menţionează că proiectul nu reglementează momentul începerii extragerilor, fapt ce va
duce la rezilierea contractului în cazul în care extragerile nu se vor începe în termenul de 5
ani, termenul de acţiune a contractului de concesiune. Respectiv, există riscul stabilirii unor
termene mari ale contractului, în cazul în care lucrările nu vor fi începute sau începute cu
întîrziere.

Recomandarea: Reglementarea în proiect a momentul începerii extragerilor de
hidrocarburi de către concesionar şi consecinţele privind neînceperea acestora în
termen.

La pct.5 al anexei nr.1 a proiectului „Termenul începerii lucrărilor de prospectare şi
evaluare a zăcămintelor de substanţe minerale utile de importanţă naţională în scopul
depistării acumulărilor de hidrocarburi (gaz, petrol) pe teritoriul Republicii Moldova nu
va depăşi 24 luni de la data semnării contractului de concesiune”.

Sintagma „nu va depăşi 24 luni” are un sens confuz şi contravine prevederilor pct.3 al anexei
nr.1 al proiectului, care stabileşte termenul de desfăşurare a lucrărilor de 5 ani.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „nu va depăşi 24 luni” or, în cazul în care, se
pretinde că începerea lucrărilor de prospectare şi evaluare a zăcămintelor necesită
careva etape de pregătire, stipularea faptului dat în proiect şi stabilirea unor termene
exacte.

La pct.11 subpct.11.3 „Controlul întreprinderii concesionale poate fi efectuat şi de
organele de control în limitele competenţelor”

Considerăm norma discreţionară, dat fiind faptul că autorul utilizează sintagme cărora le
atribuie un grad de probabilitate, prin ce atribuie organelor de control efectuarea verificărilor
în domeniul respectiv la discreţia sa, deşi este o obligaţie, şi nu o opţiune.
Totodată, se remarcă că potrivit tehnicii legislative, verbele în textul proiectului se utilizează
la timpul prezent.

Recomandarea: Substituirea cuvîntului „poate fi” cu cuvîntul „este”.

La pct.12 subpct.12.1 „Riscurile aferente concesiunii, prevăzute de contractul de
concesiune, vor fi partajate între părţile contractante în conformitate cu prevederile
legale, pe toată perioada de valabilitate a contractului de concesiune”

Norma respectivă instituie reglementări care indică la atribuirea pentru concesionar
suportarea unor riscuri uşoare, cele mai grave fiind puse pe seama statutului, fapt ce va
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prejudicia grav interesul public. Respectiv, este riscul ca concendentul – Ministerul Mediului
şi concesionarul să prevadă în contract riscuri în aşa mod ca cele grave să fie suportate de
către stat.

Recomandarea: Completarea proiectului cu norme clare care vor reglementa ce riscuri
generale va suporta concesionarul.

La anexa nr.1 a proiectului în ansamblu-

Conform art.19 al Legii nr. 179-XV din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat, în
funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, se definesc următoarele modalităţi de
realizare a contractelor de parteneriat public-privat:
Prin prisma normei prenotate,se reţine că proiectul nu reglementează modalităţile de
realizare a contractului de parteneriat public-privat.

Recomandarea: Completarea proiectului cu norme ce vor prevedea modalitatea de
realizare a contractului de parteneriat public-privat.  

La pct.7 al anexei nr.2 a proiectului „În cazul unui număr egal de voturi „pro” şi
„contra”, votul preşedintelui Comisiei (iar în lipsa lui a vicepreşedintelui) este decisiv”.

Se menţionează că prin sintagma „vot decisiv” autorul atribuie preşedintelui Comisie, cît şi
vicepreşedintelui dreptul de selectare a învingătorului, ceea ce va crea riscul desfăşurării
unui concurs netransparent, precum şi, nu în ultimul rînd, iscarea unor conflicte de interese.

Recomandarea: Excluderea cuvîntului „decisiv” şi reglementarea unei normei care să
prevadă desfăşurarea unui concurs public repetat în cazului parităţii votului.

La pct.10 al anexei nr.2 a proiectului “În cazul în care, la expirarea termenului stabilit,
ofertantul desemnat învingător refuză semnarea contractului, comisia este în drept să
desemneze în calitate de învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform
rezultatelor evaluării” 

Considerăm că norma respectivă este discreţionară, deoarece prin sintagma utilizată de
autor „este în drept” ce este una echivocă, nu se stabilesc criterii clare de desemnare a
ofertantului. În sensul dat, norma respectivă instituie negocierea contractului în aşa fel ca
primul ofertant învingător să nu dorească încheierea contractului, astfel creînd condiţii de
semnare a contractului pentru ofertantul învingător clasat pe locul imediat următor

Recomandarea: Retragerea dreptului comisiei de a desemna ofertantul învingător
clasat pe locul imediat următor în cazul refuzului primului ofertant învingător.
Totodată, instituirea în proiect a unei norme care va reglementa desfăşurarea unui nou
concurs public conform condiţiilor generale în cazul refuzului primului ofertant
învingător de a încheia contractul de concesiune.  

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

Oxana Vameş
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

08 Iulie 2016

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