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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la împrospătarea grîului alimentar
din rezervele materiale de stat

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Agenţia Rezerve Materiale.

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. Proiectul este elaborat în scopul eliberării grîului
alimentar din rezervele materiale de stat cu titlu de împrospătare în vederea asigurării
populaţiei cu pâine şi produse de panificaţie şi menţinerii stabilităţii sociale.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării 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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie
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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 data efectuării expertizei
anticorupţie a proiectului, acesta nu este publicat pe pagina oficială a Agenţiei Rezerve
Materiale şi nici pe pagina oficială a Guvernului. Astfel, proiectul nu corespunde prevederilor
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 legislativ pe pagina web
oficială a instituţiei.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

Pct. 1 “Se autorizează Agenţia Rezerve Materiale să elibereze, din rezervele materiale
de stat, în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau a comercializării, 14232,095
tone de grîu alimentar agenţilor economici, în baza de contract, cu prezentarea unei
garanţii bancare după forma şi modul stabilit de Codul civil al Republicii Moldova”.

Conjuncţia desjunctivă “sau” utilizată de autor în norma sus menţionată, acordă Agenţiei
Rezerve Materiale dreptul discreţionar de a decide acordarea grîului beneficiarilor prin
împrospătare cu decalaj în timp sau de a comercializa grîul respectiv.
Legea nr.589-XIII din 22 septembrie privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare la
art.1 alin.(3) prevede noţiunea de “împrospătare cu decalaj în timp a bunurilor materiale din
rezervele materiale ale statului” prin care se înţelege - eliberare a bunurilor materiale din
rezervele materiale ale statului în legătură cu expirarea termenului de păstrare şi
imposibilitatea reîntregirii simultane a rezervelor stocului.
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Totodată, Capit.II pct.5 din Regulamentul privind modul de stabilire, formare, coordonare şi
aplicare a preţurilor de stocare şi de eliberare a bunurilor materiale din rezervele materiale de
stat menţionează: “Stocarea şi eliberarea bunurilor materiale în/din rezervele materiale de
stat, cu excepţia celor faţă de care se aplică măsurile reglementării de stat a preţurilor, se
efectuează la preţuri libere de piaţă”.
În conformitate cu prevederile cap.I pct.3 din regulamentul menţionat supra, prin preţuri libere
de piaţă se înţelege: “preţuri care se formează prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţă
comerţului cu ridicata a bunurilor materiale identice, iar în cazul lipsei bunurilor identice – în
urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane
interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata”.
În sensul celor menţionate, nu au fost prezentate informaţii obiective şi concludente în ceea
ce priveşte modul de comercializare a celor 14232,095 tone de grîu alimentar agenţilor
economici în situaţia în care acestea nu vor fi supuse procedurii de împrospătare cu decalaj
în timp. 

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.1 cu un alineat nou care va avea
următorul conţinut: " În caz de comercializare a grîului alimentar aceasta se va face
conform Regulamentului...de stabilire a preţului...".

La pct.2 din proiect: “Se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi Agenţiei Rezerve Materiale identificarea benefeciarilor finali de grîu
alimentar, acordînd prioritate agenţilor economici producători de pâine şi produse de
panificaţie”.

Considerăm că atribuirea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei Rezerve
Materiale dreptul de identificare a benefeciarilor finali de grîu alimentar, autorul admite norme
discreţionare. Or, în cazul în care proiectul nu conţine norme care ar reglementa expres
modul de identificare a beneficiarilor, criteriile de selectare cît şi condiţiile de depunere a
cererii de a beneficia de grîu alimentar, autorul acordă Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi Agenţiei Rezerve Materiale competenţa de a aplica prevederea/luarea deciziei
fără criterii clare.
Totodată, prin faptul că se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi
Agenţiei Rezerve Materiale identificarea benefeciarilor finali de grîu alimentar, autorul
proiectului prin norma respectivă instituie acestor autorităţi atribuţii paralele.
Astfel, pentru eliminarea acestor neconcordanţe, urmează ca identificarea beneficiarilor finali
de grîu alimentar să fie pusă în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale sub supravegherea
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare ca organ de control.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare din prevederea pct.2 şi modificarea acesteia în următoarea redacţie: “Se
pune în sarcina Agenţiei Rezerve Materiale identificarea benefeciarilor finali de grîu
alimentar, acordînd prioritate agenţilor economici producători de pîine şi produse de
panificaţie”.
Totodată, propunem autorului completarea pct.2 cu un nou alineat cu următorul
conţinut: “Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare îi revine sarcina de
supraveghere şi control a procesului de identificare a beneficiarilor finali de grîu
alimentar.

Pct. 4 “Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei Rezerve Materiale”.

Reieşind din prevederile pct.1 din proiect prin care se autorizează Agenţia Rezerve Materiale
să elibereze din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau a
comercializării de grîu alimentar agenţilor economici, considerăm inoportun includerea
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autorităţii respective la pct.4 care prevede controlul executării hotărîrii. Or, cumularea către
aceeaşi autoritate a atribuţiilor de executare a hotărîrii cît şi controlul executării acesteia va
oferi autorităţii respective crearea condiţiilor favorabile în procesul de administrare a
procedurilor respective în detrimentul beneficiarilor şi a interesului public.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei “şi Agenţiei Rezerve
Materiale” de la pct.4 din proiect.

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

Pct.2 “Se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei
Rezerve Materiale identificarea benefeciarilor finali de grîu alimentar, acordînd
prioritate agenţilor economici producători de pâine şi produse de panificaţie”.

Autorul proiectului nu menţionează clar procedura şi care vor fi condiţiile ce trebuie să le
întrunească participanţii la concurs cît şi exigenţele de selectare a beneficiarilor finali de grîu
alimentar.
De asemenea, în proiect nu este reflectată nici informaţia cu privire la modul de organizare a
concursului cu privire la selectarea beneficiarilor finali de grîu alimentar. 

Recomandarea: Propunem autorului reflectarea în proiect a procedurii de identificare a
beneficiarilor finali de grîu alimentar (concurs, criterii de participare şi selectare,
exigenţele impuse ca condiţii de participare etc) şi publicarea informaţiei cu privire la
organizarea concursului.

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

Pct.3. “Restituirea grîului alimentar eliberat din rezervele materiale de stat se va
efectua din roada anului curent, în acelaşi volum şi de aceeaşi calitate, în termen de
pînă la 1 octombrie 2006".

Din prevederile normei respective nu este clar modul de restituire a grîului alimentar. Autorul
menţionează termenul de 1 octombrie 2016 fără a face referire la situaţia în care din anumite
motive ce nu ţin de voinţa beneficiarilor, roada anului curent nu va corespunde cifrelor
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estimate şi în consecinţă, aceştia vor fi în incapacitate de a restitui grîul alimentar în acelaşi
volum şi de aceeaşi calitate.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.3 cu un alineat nou care va face
referire la situaţiile de incapacitate de restituire a grîului alimentar de către beneficiari.

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

19 Mai 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

5

http://www.tcpdf.org

