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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 menţiunilor autorului din proiect şi nota
informativă, proiectul a fost elaborat conform prevederilor art.37 al Constituţiei Republicii
Moldova şi în scopul implementării dispoziţiilor Convenţiei privind accesul la informaţie,
participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu
(Convenţia Aarhus), semnată la 25 iunie 1998 şi ratificată de către Republica Moldova prin
Hotărârea Parlamentului nr.346-XIV din 07.04.1999, precum şi în scopul executării Acordului
de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, Planului de acţiuni al Guvernului şi Planului
Naţional de acţiuni pentru implementarea în Republica Moldova a Convenţiei Aarhus
(2011-2015), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.471 din 28.06.2011.
Totodată, proiectul hotărârii de Guvern transpune Directiva 2003/4/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informaţiile despre
mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului.
În argumentare, autorul precizează că obiectivul proiectului este de a asigura accesul
publicului la informaţia de mediu, întru implicare activă a comunităţii în activităţile de protecţie
a mediului şi de luare a deciziilor în acest domeniu.
În rezultatul examinării prevederilor proiectului supus expertizei anticorupţie şi a notei
informative, conchidem că scopul anunţat de către autor corespunde scopului real al
normelor propuse. Totuşi, sub aspectul factorilor de corupţie analizaţi la Capitolul II al
prezentului Raport „Evaluarea în fond a proiectului”, sesizăm asupra eventualelor
repercusiuni nefavorabile generate de normele coruptibile identificate, care, cu titlu de
consecinţă, ar putea afecta implementarea eficientă a obiectivului propus.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine o
fundamentare suficientă şi valabilă privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului,
consecinţele realizării acestuia şi rezultatele scontate; principalele prevederi, locul actului în
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sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor noi; gradul compatibilităţii proiectului cu
reglementările legislaţiei comunitare.
Cu toate acestea, se remarcă o motivaţie insuficientă ce vizează acoperirea economico-
financiară necesară implementării proiectului (circumstanţă analizată la compartimentul
„Fundamentarea economico-financiară), ceea ce califică fundamentarea parţial conformă
cerinţelor stabilite de art.37 din Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Nota informativă consemnează că implementarea proiectului hotărârii Guvernului va necesita
cheltuieli doar pentru elaborarea bazei de date electronice unice a informaţiilor de mediu,
care vor fi suportate de Ministerul Mediului din Fondul Ecologic Naţional.
Totodată, autorul nu reliefează asigurarea prognozării mijloacelor băneşti în scopul creării şi
mentenanţei sistemului informaţional specificat, potrivit prevederilor art.8 alin.(1) din Legea
cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, care statuează că crearea şi asigurarea
funcţionării registrelor de stat se efectuează din contul şi în limita mijloacelor posesorilor
acestor registre, alocate din bugetul de la care se finanţează activitatea posesorului
respectiv, de asemenea şi din contul mijloacelor speciale prevăzute de lege, inclusiv al
mijloacelor obţinute din prestarea serviciilor.
În această ordine de idei, analizând prevederile supuse expertizei, apreciem fundamentarea
economico-financiară a proiectului ca fiind insuficientă, ţinând cont de implicaţiile financiare
necesare.
Mai mult, pct.16 lit.b) din proiect specifică faptul că, în vederea exercitării efective a dreptului
de acces la informaţia privind mediul, autorităţile publice asigură înfiinţarea şi menţinerea
spaţiilor şi a altor facilităţi pentru examinarea informaţiei solicitate, or înfiinţarea şi menţinerea
acestor spaţii prezumă cheltuieli financiare suplimentare pentru autorităţile publice în cauză.

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

Prin crearea cadrului normativ privind accesul publicului la informaţia de mediu şi asigurarea
responsabilizării autorităţilor publice, dar şi a cetăţenilor, se va contribui la protecţia şi
monitorizarea calităţii mediului, ceea ce corespunde interesului public general.
Totuşi, având în vedere factorii de risc identificaţi în prezentul Raport, în formula propusă,
unele norme ale proiectului ar putea leza atingerea scopului propus în proiect.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei,
statul este obligat să ia măsurile necesare pentru a spori transparenţa administraţiei publice,
inclusiv în ceea ce priveşte procesele decizionale prin simplificarea procedurilor
administrative cu scopul de a facilita accesul publicului la autorităţile de decizie competente.
În contextul scopului proiectului de act normativ şi având în vedere intenţia de a asigura
transparenţa privind informaţia de mediu, precum şi promovarea metodei participative a
cetăţenilor la deciziile autorităţilor publice deţinătoare de informaţii, considerăm proiectul
compatibil cu standardele internaţionale anticorupţie.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
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expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul şi
nota informativă au fost regăsite pe pagina oficială a Ministerului Mediului, în conformitate cu
cerinţele Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit
căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea
posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a
altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului referitor la
iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web oficială a
instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3 din Regulament, potrivit proiectului –
„Informaţia de mediu este în mod progresiv diseminată şi pusă la dispoziţia publicului
în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi diseminări a
acestei informaţii. În vederea atingerii scopului propus se promovează, în special,
utilizarea tehnologiei electronice şi/sau a telecomunicaţiilor computerizate.”

Potrivit art.46 alin.(2),(5),(6) al Legii nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, conţinutul
proiectului se expune în limbă simplă, clară şi concisă, pentru a se exclude orice echivoc, cu
respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. […] Textul punctelor trebuie să
aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. […]
Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sînt consacraţi în domeniul de activitate la
care se referă reglementarea. În limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin
aceiaşi termeni.
În acest context, utilizarea sintagmelor „este în mod progresiv diseminată” şi „în scopul
realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi” conferă normei un sens neclar,
general, capabil să genereze confuzii la aplicare şi interpretări abuzive.
Totodată, sintagma „tehnologia electronică şi/sau telecomunicaţii computerizate” este expusă
în mod diferit în conţinutul proiectului (de exemplu, la pct.38 şi 40 se regăseşte ca
„tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor electronice”). Astfel, menţionăm că, Legea
comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007, de asemenea operează cu noţiunile
„tehnologia informaţiei” şi respectiv, „comunicaţii electronice”.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea prevederii în cauză în sensul precizării
sintagmelor specificate, precum şi ajustarea şi uniformizarea utilizării în proiect a
cuvintelor „tehnologia electronică şi/sau telecomunicaţii computerizate”.

La pct.4 din Regulament, potrivit proiectului –
„[…] informaţia de mediu - orice informaţie scrisa, vizuală, audio, electronică sau sub
orice forma materială despre:
a) starea componentelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, subsolul,
suprafața terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, diversitatea
biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi
interacţiunea dintre aceste elemente, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea
vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului; […]
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b) starea sănătăţii umane, siguranța, inclusiv contaminarea lanţului trofic (după caz),
condiţiile de viața umană, monumentele, ansamblurile şi siturile cultural-istorice şi
arheologice, orice alt fel de construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi
afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul
acestor elemente, de factorii, masurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c).”

Considerăm includerea categoriilor „valorilor materiale şi spirituale” şi „starea sănătăţii
umane” în contextul dispoziţiei prenotate ca fiind una necorespunzătoare, din considerentul
esenţei acestora.
Astfel, valorile materiale şi spirituale sunt reglementate în domeniul culturii, ca o latură
componentă a acesteia, în sensul Legii culturii nr. 413 din 27.05.99, iar starea sănătăţii
umane este evaluată şi monitorizată de către Ministerul Sănătăţii, conform atribuţiilor
acordate prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.397 din 31.05.2011.
Prin urmare, încadrarea informaţiei privind valorile materiale şi spirituale, precum şi starea
sănătăţii umane în compartimentul informaţiei de mediu, atribuie un sens echivoc normei.

Recomandarea: Se recomandă excluderea sintagmelor „inclusiv valorile materiale şi
spirituale” şi „starea sănătăţii umane” din cuprinsul prevederii menţionate.

La pct.6 din Regulament, potrivit proiectului –
„Informaţia de mediu va fi făcută publică, inclusiv pe pagina-web oficială proprie a
autorităţii administrative centrale şi pe portalul guvernamental de date deschise, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. In cazul în care aceasta nu se regăseşte pe
pagina-web sau portal, cererile de informaţii privind mediul şi furnizarea răspunsurilor
se realizează de către subdiviziunile specializate de informare şi relaţii cu publicul din
cadrul autorităţilor publice.”

Având în vedere caracterizarea termenilor din pct.4 al Regulamentului, inclusiv termenul de
„autoritate publică”, accentuăm că, în lipsa unei reglementări şi specificări exprese a noţiunii
de „autoritate administrativă centrală”, se creează pericolul de interpretare subiectivă a
normei, sub aspectul identificării autorităţii responsabile de publicarea informaţiilor.
De asemenea, considerăm oportună precizarea denumirii portalului guvernamental de date
deschise, întru facilitarea accesului subiecţilor implicaţi la acest domeniu, conform
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.701 din 25.08.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei
publicării datelor guvernamentale deschise.

Recomandarea: Recomandăm autorului precizarea cărei autorităţi sau căror autorităţi
le revine responsabilitatea de publicare a informaţiilor de mediu, precum şi suplinirea
sintagmei „pe portalul guvernamental de date deschise” cu cuvintele
„www.date.gov.md”.
În acelaşi context, întru evitarea extinderii şi depăşirii cadrului rezonabil al atribuţiilor
subdiviziunilor specializate de informare şi relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor
publice, se recomandă substituirea frazei „se realizează de către subdiviziunile
specializate de informare şi relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor publice” cu
formula „se realizează prin intermediul subdiviziunilor specializate de informare şi
relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor publice”.

La pct.11 din Regulament, potrivit proiectului –
„Autoritatea publică poate refuza cererea de informaţii, în baza prevederilor punctului
25 lit. c), dacă solicitantul nu a specificat ceea ce cere, conform prevederilor punctului
10, în termen de 20 zile lucrătoare de la data transmiterii de către autoritatea publică a
indicaţiilor de specificare.”
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Utilizarea cuvintelor „ceea ce cere” determină neconformitatea prevederii sus-citate cu
normele de tehnică legislativă şi denotă un caracter juridic inadecvat al conţinutului
dispoziţiei.

Recomandarea: Se propune concretizarea situaţiilor de necorespundere a cererilor, în
baza cărora autoritatea publică va fi în drept să refuze solicitărilor.

La pct.25 lit.e) din Regulament, potrivit proiectului –
Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul,
în cazul în care:
e) cererea priveşte sistemul de comunicaţii interne, luînd în considerare satisfacerea
interesului public prin furnizarea informaţiilor”

Noţiunea „sistem de comunicaţii interne” îi acordă normei specificate supra un caracter
confuz pasibil de a determina derogări şi interpretări abuzive.

Recomandarea: Se recomandă concretizarea şi elucidarea conceptului de „sistem de
comunicaţii interne”.

La pct.27 lit.d) din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul,
în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:
[…] d) confidenţialitatea informaţiilor comerciale sau industriale, atunci cînd aceasta
este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare privind protejarea unui interes
economic legitim, inclusiv interesul public în păstrarea confidenţialităţii statistice şi a
secretului taxelor”

Sintagma „secretul taxelor” în contextul proiectului posedă potenţial coruptibil, dat fiind faptul
că expresia menţionată nu este reglementată de normele legale naţionale, ceea ce îi atribuie
un sens neclar.
În acest mod, precizăm că prevederile legislaţiei în vigoare operează cu noţiunile de „secret
fiscal”, „secret comercial”, „secret bancar”, însă nu reglementează confidenţialitatea taxelor.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea sintagmei „secretul taxelor”,
astfel încât aceasta să nu deţină un caracter confuz şi să fie identificabilă printr-un act
normativ sau legislativ în vigoare.

La pct.27 lit.f) din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul,
în cazul în care divulgarea informaţiilor afectează:
[…] f) confidenţialitatea datelor personale şi/sau a dosarelor privind o persoană fizică,
în cazul în care acea persoană nu a consimţit la divulgarea către public a informaţiilor,
atunci cînd confidenţialitatea este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare”

Considerăm oportun de specificat că, Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor
cu caracter personal legiferează noţiunea de „date cu caracter personal”, în calitate de
informaţii protejate pentru dezvăluire. Astfel, utilizarea formulei „confidenţialitatea datelor
personale” nu modifică esenţa prevederii, totuşi aceasta urmează a fi ajustată la normele
legale speciale deja existente.

Recomandarea: Propunem substituirea sintagmei „confidenţialitatea datelor
personale” cu sintagma „confidenţialitatea datelor cu caracter personal”.

La pct.32 din Regulament, potrivit proiectului –
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„Respingerea cererii de furnizare a informaţiilor privind mediul conţine motivele
refuzului, precum şi informaţiile privind procedura de revizuire prevăzută la punctele
33-37.”

La pct.33 din Regulament, potrivit proiectului –
„Orice solicitant care consideră că cererea sa pentru furnizarea unor informaţii privind
mediul a fost respinsă nejustificat, parţial sau în totalitate, a fost ignorată ori rezolvată
cu un răspuns necorespunzător din partea unei autorităţi publice sau că nu au fost
respectate prevederile punctelor 5-18 şi ale 25-32, se poate adresa cu o cerere
prealabilă conducătorului respectivei autorităţi publice sau organului ierarhic superior,
solicitînd reconsiderarea actelor sau omisiunilor.”

În redacţia propusă de autor, sub aspectul conţinutului răspunsului negativ al autorităţii
publice privind procedura de revizuire, pct.32 din proiect se constată a avea sens echivoc,
ţinând cont de dispoziţiile legale la care se referă norma.
Astfel, Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000, reglementează
procedura de contestare a actului administrativ emis de autoritatea publică, or procedura de
revizuire identificată în procedura civilă semnifică o procedură diferită de cea specificată în
proiect.
Totodată, modalitatea de apărare a dreptului său de către solicitant din pct.33 şi modalitatea
de soluţionare a cererii este expusă într-o accepţie neclară. În acest context, accentuăm că
Legea nr.793/2000 oferă petiţionarilor posibilitatea de a solicita revocarea, în tot sau în parte,
a actului contestat, iar autorităţilor responsabile opţiunea fie de a admite, cu revocarea,
modificarea sau anularea actului, fie de a respinge cererea.

Recomandarea: Recomandăm substituirea cuvintelor „procedura de revizuire” cu
„procedura de contestare” din pct.32 al proiectului şi adaptarea prevederilor pct.33 în
sensul analizat supra.

La pct.38 din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorităţile publice sunt obligate să organizeze informaţia privind mediul, relevantă
activităţii lor şi care este deţinută de sau pentru acestea, în scopul realizării
diseminării active şi sistematice către public a informaţiei privind mediul, în special
prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor electronice.”

Norma sus-citată comportă neclaritate prin utilizarea formulei „autorităţile publice sunt
obligate să organizeze informaţia privind mediul”. În acest sens, nu este clar în ce mod
autorităţile publice „vor organiza” informaţia privind mediul.

Recomandarea: Se recomandă revizuirea formulării prevederii în cauză, întru
excluderea confuziilor la interpretarea acesteia.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.53 din Regulament, potrivit proiectului –
„Crearea și ținerea registrelor electronice prevăzute la punctul 50 se efectuează de
către personalul specializat din cadrul subdiviziunii specializate de informare şi relaţii
cu publicul.”

Potrivit dispoziţiilor Legii cu privire la registre nr.71-XVI din 22.03.2007, ţinerea registrului
reprezintă totalitatea măsurilor cu caracter tehnic îndreptate spre asigurarea funcţionării
complexului tehnic de program şi administrarea resursei informaţionale a sistemului
informaţional automatizat. Mai mult, legea specifică că, ţinerea electronică a registrului se
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realizează prin intermediul constituirii resursei informaţionale care reprezintă ansamblul
obiectelor informaţionale, cu utilizarea sistemului informaţional automatizat corespunzător.
De asemenea, art.16 alin.(1),(3) din Legea nr.71/2007 stipulează că registrele de stat de
bază şi cele departamentale se instituie de Guvern sau de o altă autoritate publică abilitată
prin lege, cu adoptarea deciziei de instituire a registrului, iar înainte de punerea în exploatare
a sistemului informaţional automatizat destinat ţinerii registrului de stat, autoritatea publică
care a instituit registrul aprobă regulamentul cu privire la modalitatea de ţinere a registrului.
În aceeaşi ordine de idei, Hotărârea Guvernului nr.1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea
de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale,
stabileşte că misiunea subdiviziunii menţionate este de a asigura comunicarea eficientă a
autorităţii administraţiei publice cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele
de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre
activitatea autorităţii, în care scop are dreptul la asistenţă logistică şi tehnică din partea
autorităţii.
Având în vedere cerinţele legale şi specificul tehnic de creare şi ţinere a registrului menţionat,
considerăm că norma prenotată se află în incompatibilitate cu prevederile specificate şi
respectiv, urmează a fi revizuită.

Recomandarea: Se recomandă instituirea şi ţinerea registrului electronic cu informaţia
de mediu conform exigenţelor prevăzute de normele legale în vigoare, precum şi
desemnarea corespunzătoare a responsabililor în acest sens.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

La pct.5 din Regulament, potrivit proiectului –
„Solicitarea şi furnizarea informaţiei de mediu se fac în conformitate cu prevederile
Legii nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație și a Convenţiei privind
accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în
probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998 și ratificată prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999.”

Pornind de la esenţa şi scopul proiectului supus expertizării de a stabili condiţiile, termenii de
bază şi modalităţile de exercitare a dreptului de acces la informaţia privind mediul deţinută de
autorităţile publice, norma sus-citată se constată a fi o normă de blanchetă defectuoasă, care
face trimitere, într-un mod general, la alte prevederi legale, deşi specificul proiectului impune
stabilirea acestor reguli anume în conţinutul acestuia.

Recomandarea: Considerăm indispensabilă concretizarea, în cuprinsul normei date, a
modalităţii de solicitare şi furnizare a informaţiei de mediu.

La pct.49 din Regulament, potrivit proiectului –
„În cazul cînd pentru anumite informații care se consideră de mediu, sunt stabilite taxe
pentru furnizarea acestora, în modul prevăzut de art. 43 alin. (2) din Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, atunci informația
se prezintă contra plată. În cazul în care se aplică tarife, autoritățile publice publică și
pun la dispoziția solicitanților un barem al acestor tarife.”

Analizând norma prenotată, sesizăm asupra potenţialului caracter coruptibil al acesteia, prin
delegarea, către deţinătorii de informaţii, a competenţei extensive de a stabili, în primul rând,
care informaţii de mediu vor fi cu plată şi care cu titlu gratuit, şi subsidiar, de a determina, în
mod aleatoriu, cuantumul taxelor pentru informaţiile oferite.
Ţinem să precizăm că, Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28
ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a

7



Directivei 90/313/CEE a Consiliului consfinţeşte că, autoritățile publice trebuie să poată
aplica o taxă pentru furnizarea informațiilor despre mediu, dar aceasta trebuie să fie
rezonabilă. Acest lucru înseamnă că, în calitate de regulă generală, taxele nu pot depăși
costurile efective pentru obținerea materialului în cauză. Cazurile de solicitare a plății unui
avans trebuie limitate. În cazuri speciale, atunci când autoritățile publice oferă informații
despre mediu cu titlu comercial și acest lucru este necesar pentru a garanta continuarea
colectării și a publicării unor astfel de informații, se consideră rezonabilă aplicarea unei taxe
bazate pe situația de pe piață; poate fi solicitată plata unui avans. Baremul taxelor, însoțit de
informații privind situațiile în care poate fi aplicată o taxă sau acordată o scutire de la plata
acesteia trebuie pusă la dispoziția solicitanților și publicată.
În contextul celor reiterate, apreciem imperativă necesitatea de a stabili, în cadrul proiectului
Regulamentului supus expertizei anticorupţie, a categoriei informaţiilor care pot fi supuse
taxării, precum şi determinarea unui plafon maxim rezonabil al tarifelor care pot fi aplicate de
către furnizorii de informaţii de mediu, întru eludarea posibilităţii de derogare de la normele
Directivei 2003/4/CE.

Recomandarea: Recomandăm autorului prescrierea expresă a informaţiilor de mediu
care pot fi acordate cu plată şi plafonarea tarifelor aplicate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.12 lit.b) din Regulament, potrivit proiectului –
„În cazul în care solicitantul cere autorităţii publice punerea la dispoziţie a informaţiei
de mediu într-o anumită formă sau într-un anumit format, inclusiv sub formă de copii,
autoritatea publică pune la dispoziţie informaţia în forma sau în formatul cerut, cu
excepţia cazului în care:
[…] b) este convenabil pentru autoritatea publică să o pună la dispoziţia publicului într-
o altă formă sau într-un alt format, caz în care motivează furnizarea informaţiei în
forma sau în formatul disponibil.”

La pct.25 lit.b) din Regulament, potrivit proiectului –
„Autorităţile publice pot refuza o cerere privind solicitarea de informaţii privind mediul,
în cazul în care:
b) cererea este în mod evident nerezolvabilă”

Prevederea pct.12 lit.b) instituie excepţia legală cu privire la prezentarea informaţiei de mediu
de către autoritatea deţinătoare, în forma sau în formatul cerut de solicitant. Totuşi, în
formula propusă, aceasta determină posibilitatea de a fi interpretată diferit, la propria
concepţie a autorităţii publice, în diferite situaţii, inclusiv de a fi interpretată în versiunea
preferată, ceea ce poate condiţiona riscuri de corupere, favoritism şi depăşirea atribuţiilor de
serviciu.
Totodată, menţiunea din pct.25 lit.b) comportă potenţial coruptibil prin atribuirea competenţei
arbitrare autorităţii publice de a refuza în examinarea cererii solicitantului, fără a impune
criterii clare pentru o asemenea decizie. Această situaţie ar putea determina soluţii abuzive
din partea autorităţilor de a respinge cererea în funcţie de diferite circumstanţe.

Recomandarea: Se recomandă reformularea normei din pct.12 lit.b) pentru a exclude
acordarea competenţelor discreţionare autorităţilor publice de a oferi informaţii în
forma cerută de solicitant, precum şi concretizarea împrejurărilor când cererea poate fi
nerezolvabilă.

La pct.49 din Regulament, potrivit proiectului –
„În cazul cînd pentru anumite informații care se consideră de mediu, sunt stabilite taxe
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pentru furnizarea acestora, în modul prevăzut de art. 43 alin. (2) din Legea finanțelor
publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, atunci informația
se prezintă contra plată. În cazul în care se aplică tarife, autoritățile publice publică și
pun la dispoziția solicitanților un barem al acestor tarife.”

Analiza asupra atribuţiilor discreţionare ale autorităţilor deţinătoare de informaţii de mediu de
a stabili categoria de informaţii taxate şi cuantumul plăţilor pentru acestea urmează a fi
evaluate sub aspectul delimitat în conţinutul compartimentului „Norme de trimitere, de
blanchetă şi norme în alb”.
Suplimentar, opinăm că stabilirea unor tarife subiective necorespunzătoare costurilor efective
de către diferite autorităţi publice ar putea determina riscuri de corupţie inclusiv pentru
solicitanţii de informaţii.

Recomandarea: Cu referire la obiecţiile ce vizează norma specificată, a se vedea
propunerea înaintată asupra pct.49 la compartimentul „Norme de trimitere, de
blanchetă şi norme în alb”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.57 din Regulament, potrivit proiectului –
„Listele prevăzute la punctul 55 se actualizează anual şi se transmit autorității centrale
în domeniul protecției mediului în termen de o luna de la reactualizarea lor, dar nu mai
tîrziu de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.”

În scopul sistematizării şi evidenţei informaţiei de mediu, dispoziţia menţionată stabileşte
obligaţia autorităţilor publice de a transmite autorităţii centrale în domeniul protecţiei mediului
listele cu informaţiile de mediu şi listele autorităţilor din subordinea primelor, însă, în formula
prezentată de autor, norma impune cerinţe exagerate privind realizarea acestei obligaţii.
Astfel, fiind precizat că listele se actualizează anual, se transmit în termen de o lună de la
actualizare, dar nu mai târziu de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament,
creează incertitudine în ceea ce priveşte termenul de prezentare a listelor date, stabilind, în
consecinţă, condiţii dificil de realizat de către autorităţile publice responsabile.

Recomandarea: Se recomandă revizuirea normei precizate supra în vederea
reformulării acesteia şi stabilirii unui termen determinat de prezentare a listelor cu
informaţii.

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

Obiecţie generală asupra proiectului – 
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Proiectul Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu instituie o serie de
obligaţii şi responsabilităţi a autorităţilor publice deţinătoare de informaţii de mediu, în
vederea asigurării unei sistematizări şi diseminări a acestora.
Astfel, cu titlu de exemplu, specificăm:
pct.15 din proiect „Pentru a facilita accesul publicului la informaţia de mediu, autorităţile
publice sunt obligate să asigure:…”;
pct.16 din proiect „În vederea exercitării efective a dreptului de acces la informaţia privind
mediul, autorităţile publice asigură:…”;
pct.17 din proiect „Autorităţile publice au obligaţia de a informa publicul despre drepturile ce
decurg din prevederile prezentei hotărîri, scop în care furnizează informaţiile necesare,
îndrumă şi ajută publicul.”;
pct.45 din proiect „În cazul unor ameninţări iminente asupra sănătăţii umane sau asupra
mediului, datorate unor activităţi umane ori unor cauze naturale, autorităţile publice sunt
obligate să asigure în mod gratuit diseminarea imediată şi fără întîrziere a tuturor informaţiilor
privind mediul deţinute de sau pentru aceste autorităţi, care ar permite publicului posibil a fi
afectat să ia măsurile de prevenire ori de ameliorare a daunelor rezultate din acea
ameninţare.”;
pct.46 din proiect „În scopul diseminării active a informaţiei privind mediul prevăzute la
punctul 41 lit. e), operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe baza unei autorizaţii
de mediu au obligaţia de a informa trimestrial publicul, prin afişare pe propria pagină web sau
prin orice alte mijloace de comunicare, despre consecinţele activităţilor şi/sau ale produselor
lor asupra mediului.”
pct.47 din proiect „Autorităţile publice asigură, în măsura posibilităţilor, ca orice informaţie
privind mediul compilată de acestea sau în numele lor să fie actualizată, corectă şi
comparabilă.”;
pct.52 din proiect „Autorităţile publice sunt obligate să prezinte la cerere, autoritatății publice
centrale în domeniul protecției mediului, informația de mediu deținută pentru a fi introdusă în
registrul electronic prevăzut la punctul 50.”.
În acest context, atenţionăm că proiectul Regulamentului nu stabileşte sancţiuni clare pentru
încălcarea prevederilor menţionate şi respectiv, prin nerealizarea obligaţiilor impuse, proiectul
riscă să nu-şi atingă finalitatea scontată.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea sancţiunilor clare şi proporţionale
pentru încălcarea prevederilor proiectului.

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 Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie
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