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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din
Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul prevede derogări de la prevederile art.5
alin.(3), (4) şi art.10 alin.(1) din Legea privatizării fondului de locuinţe nr.1324-XII din 10
martie 1993. Potrivit autorului, scopul principal al derogărilor constă în instituirea oportunităţii
persoanelor intern deplasate din raioanele de est ale Republicii Moldova, în special
persoanele organizate în Mişcarea Refugiaţilor Transnistreni, de a privatiza locuinţele din
blocul locativ din strada Ginta Latină, nr.11/3, or Chişinău.
Totodată, urmare a analizei efectuate constatăm că proiectul constituie o metodă legală
pentru privatizarea abuzivă a bunurilor proprietate publică de către persoane care au obţinut
anterior spaţii locative, terenuri şi alte beneficii în temeiul faptului că sunt persoane intern
deplasate din raioanele de est ale ţării.

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul menţionează că proiectul urmează a fi
implementat prin derogare de la Legea 1324-XII/1993, evidenţiem că nota informativă nu
conţine nici un argument în vederea promovării proiectului în asemenea formulă.
Considerăm că exceptarea de la normele legislaţiei în vigoare nu reprezintă un remediu
oportun pentru a soluţiona o problemă, cu atît mai mult că aceste derogări ar putea avea
efecte economice şi sociale pentru alte categorii de cetăţeni care nu dispun de un spaţiu de
locuit şi sunt nevoite să îl dobîndească prin achiziţionare la preţuri de piaţă. În acest sens,
notăm că autorul, sub diverse pretexte, nemotivat a identificat un mijloc de eludare a cadrului
legal ce va permite unor categorii de persoane care au obţinut anterior diverse forme de
ajutor din partea statului, inclusiv terenuri şi spaţii locative, de a mai obţine un apartament în
mod fraudulos.
În urma analizelor efectuate constatăm că din cele 40 de persoane, 36 şi-au trecut bunuri
imobile în proprietate anterior (unii dintre aceştia şi-au trecut în proprietate mai multe
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apartamente) sau au obţinut terenuri pentru construcţia caselor.
Menţionăm că Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.5/4 din 03 iunie 2014 „Cu privire la
transmiterea în proprietate privată a apartamentelor din blocurile locative din str. Ginta
Latină, 11/3 şi str. Nicolae Milescu Spătaru, 21/5, destinate persoanelor intern deplasate din
raioanele de est ale Republicii Moldova” în baza căreia autorul a elaborat proiectul,
actualmente este contestată în instanţa de judecată de către Oficiul Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat.
Respectiv, există riscul ca promovarea proiectului să genereze privatizarea spaţiului locativ
din blocul de pe str. Ginta Latină nr.11/3 or. Chişinău indiferent de decizia instanţei de
judecată.
În temeiul celor expuse, considerăm că soluţia identificată de autor nu este argumentată şi
riscă să devină un precedent periculos de înstrăinare ilicită a bunurilor proprietate publică
indiferent de efectele negative asupra bugetului de stat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, pentru construcţia blocului locativ au fost cheltuite 34,038 milioane lei, din
care 16,24 mil. lei din bugetul de stat şi 17,795 mil. lei din bugetul local al mun. Chişinău.
Însă, avînd în vedere pericolul obţinerii ilegale şi frauduloase a unor apartamente din blocul
respectiv de către persoane care au beneficiat deja de ajutor din partea statului, există riscul
ca proiectul să prejudicieze bugetul de stat.

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

Pe lîngă faptul că interesul statului poate fi prejudiciat prin înstrăinarea nejustificată a
bunurilor imobile construite din contul bugetului de stat şi a bugetului local al mun.Chşinău,
există riscul ca soluţia identificată de legiuitor să favorizeze interesele unor anumite persoane
care au intenţia de a obţine în mod fraudulos apartamente sub pretextul că ar face parte din
categoria persoanelor intern deplasate, cu toate că anterior şi-au trecut în proprietate mai
multe bunuri imobile (respectiv, sunt asigurate cu spaţii locative).
Pe lîngă acestea, acordarea unor beneficii persoanelor care au obţinut anterior ajutor din
partea statului, nu este echitabilă în raport cu persoanele care nu deţin spaţii locative şi care
solicită ajutor din partea statului.
Concomitent, menţionăm că promovarea proiectului va constitui o măsură de neglijare a
contestaţiei depuse de Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat şi a deciziei instanţei
de judecată cu privire la legalitatea Deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr.5/4 din 03 iunie
2014.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
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Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor la momentul examinării, proiectul
întruneşte cerinţele impuse de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Atragem atenţia că actualmente este în vigoare Hotărîrea Guvernului nr.658 din 21 octombrie
1993 privind asigurarea cu spaţiu locativ a cetăţenilor forţaţi să părăsească locul de trai din
raioanele de est ale Republicii Moldova. Actul normativ stabileşte condiţiile şi procedura de
acordarea a spaţiului locativ.
Concomitent, evidenţiem că unele persoane incluse în lista celor ce vor beneficia de
privatizarea gratuită a bunurilor imobile din strada Ginta Latină nr.11/3 au primit anterior
ajutoare din partea statului sub diferite forme.
În sensul celor expuse, proiectul contravine prevederilor Hotărîrii prenotate, în special a
interdicţiei cu privire la obţinerea spaţiului locativ de către persoanele, cărora le-au fost
repartizate loturi de pămînt pentru construcţia caselor individuale ori li s-au acordat
împrumuturi fără dobîndă pentru construcţia sau procurarea caselor de locuit.

Recomandarea: Promovarea proiectului nu este oportună.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra proiectului

În contextul în care Decizia Consiliului Municipal Chişinău nr.5/4 din 03 iunie 2014 „Cu privire
la transmiterea în proprietate privată a apartamentelor din blocurile locative din str. Ginta
Latină, 11/3 şi str. Nicolae Milescu Spătaru, 21/5, destinate persoanelor intern deplasate din
raioanele de est ale Republicii Moldova” în baza căreia autorul a elaborat proiectul,

3



actualmente este contestată în instanţa de judecată de către Oficiul Teritorial Chişinău al
Cancelariei de Stat, considerăm că proiectul riscă să instituie o metodă de evitare a deciziei
instanţei de judecată şi acordare în mod fraudulos spre privatizare a bunurilor construite din
bani publici.
Avînd în vedere că majoritatea persoanelor incluse în proiect au trecut anterior în proprietate
bunuri imobile, proiectul nu poate fi considerat ca o formă de ajutor de stat, ci un proiect care
va promova interesele unor anumite persoane în detrimentul altor categorii de cetăţeni, care
întradevăr nu au un spaţiu de locuit şi, care va prejudicia bugetul de stat.

Recomandarea: Promovarea proiectului nu este oportună.

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

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

10 Noiembrie 2016
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