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unor prevederi ale Codului subsolului
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor.

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 a fost elaborat în vederea
excluderii unor disensiuni în activitatea Comisiei de stat pentru rezervele de substanţe
minerale utile larg răspîndite (în continuare - Comisie), în cazul imposibilităţii exercitării
atribuţiilor unor membri din motivul aflării acestora în concedii neplătite sau concedii sociale.
În acest context, se propune să fie stabilită posibilitatea de a desemna în calitate de membru
al Comisiei alte persoane angajate cu competenţă în domeniu, de către conducătorul
instituţiei respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate în nota informativă nu
justifică promovarea proiectului. Prevederile acestuia stabilesc cerinţe excesive şi
discreţionare pentru conducătorii instituţiilor publice care vor avea posibilitatea de a propune
alte persoane în calitate de membru al Comisiei, în cazul în care membrii Comisiei sunt în
concedii neplătite sau concedii sociale şi nu pot să participe efectiv la şedinţele Comisiei.
În opinia noastră, prevederile nu sunt oportune, deoarece vor conferi incertitudine la
implementarea proiectului.
Mai detaliat, ne vom expune în compartimentul „Evaluarea în fond” 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 Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor manifestate prin înaintarea propunerii ca conducătorul instituţiei să fie în drept
de a desemna o altă persoană angajată în atribuţia căreia se află lucrările ce ţin de
explorarea geologică, în cazul în care persoanele stabilite la anexa nr.3 din Hotărîrea
Guvernului nr.259 din 13 aprilie 2013 se află în concedii neplătite sau concedii sociale. Există
riscul ca conducătorii instituţiilor să desemneze în mod discreţionar, fără criterii clare,
persoane în calitate de membru al Comisiei.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul nu întruneşte cerinţele impuse
de prevederile art.8-11 ale Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din
13.11.2008.
La momentul examinării, proiectul şi nota informativă nu erau plasate pe pagina web oficială
a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor: www.mdrc.gov.md şi nici pe portalul
guvernamental: www.particip.gov.md

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

Obiecţie asupra proiectului, 

Considerăm că instituirea atribuţiei conducătorului instituţiei de a propune în calitate de
membru al Comisiei o altă persoană în cazurile de aflare a acestora în concediu neplătit sau
concediu social nu se încadrează în limitele legale, deoarece regimul juridic al funcţiei
publice (statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre aceştia şi autorităţile publice,
alte raporturi ce decurg din acestea) este reglementat prin Legea nr.158 din 04.07.2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
Astfel, pentru perioada aflării funcţionarului public în concediu social, precum concediu
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pentru îngrijirea copilului, raporturile de serviciu se suspendă. Pe perioada suspendării
raporturilor de serviciu, funcţia publică respectivă se ocupă de către o altă persoană, potrivit
art.52-55 ale Legii menţionate. Aşadar, atribuţiile membrului Comisiei, pe perioada
suspendării raporturilor de serviciu pot fi exercitate de o persoana nou-desemnată în funcţia
respectivă.
Totodată, potrivit pct.8-9 ale anexei nr.2 privind Regulamentul Comisiei de stat pentru
rezervele de substanţe minerale larg răspîndite, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.259 din
13 aprilie 2013, documentele prezentate de întreprinderea care a efectuat lucrări de explorări
geologice, împreună cu avizele concluziilor experţilor geologi, se examinează la şedinţele
Comisiei cu participarea a cel puţin 10 membri ai acesteia şi deciziile Comisiei sînt luate cu
votul majorităţii membrilor Comisiei şi se consemnează în procese-verbale. În acest context,
semnalăm că neparticiparea unui membru al Comisiei la şedinţele acesteia, din motivul aflării
în concediu neplătit sau social, din cei 14 membri ai Comisiei nominalizaţi în anexa nr.3 a
Hotărîrii menţionate, nu va pune în pericol cvorumul de valabilitate şi adoptare a deciziei de
către Comisie.

Recomandarea: Considerăm inoportună promovarea 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

Obiecţie asupra proiectului, 

Semnalăm că proiectul stabileşte cerinţe excesive conducătorului instituţiei prin conferirea
posibilităţii de a propune în calitate de membru al Comisiei o altă persoană angajată în
atribuţia căreia se află lucrările ce ţin de explorarea geologică, în cazurile de aflare în
concedii neplătite sau concedii sociale. Conchidem că sintagma, „la propunerea
conducătorului instituţiei respective” îi atribuie acestuia competenţe confuze şi condiţii dificil
de realizat, fapt ce îi va permite să stabilească cerinţe suplimentare şi numirea în funcţie a
anumitor persoane în dependenţă de interese. 

Recomandarea: Considerăm inoportună promovarea proiectului.

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
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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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Ianuarie 2016

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