
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii pentru completarea anexei nr.3 la Legea nr.1538-XIII din 25
februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate 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 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. Scopul declarat de autor este schimbarea deţinătorului
de teren pentru suprafaţa de 7,8 ha din cadrul monumentului naturii geologice şi
paleontologice „Rîpa Bechirov Iar” cu transmiterea în administrare Consiliului raional Soroca,
la solicitarea autorităţii publice locale.
Scopul real al proiectului este de a schimba deţinătorul terenului întru dezvoltarea
complexului cultural-turistic „Lumînarea Recunoştinţei” în favoarea unor interese private, care
ar putea prejudicia interesul public general. Proiectul în cauză, constituie un prim pas în
încercarea de a voala exploatarea ilegală a ariilor protejate de stat. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
necesitatea promovării proiectului. Semnalăm că art.13 alin.(1) din Legea nr.780/2001 privind
actele legislative prevede: „Iniţierea procedurii de elaborare a unui act legislativ este
precedată de analiza ştiinţifică a consecinţelor politice, sociale, economice, financiare,
juridice, culturale, sanitare şi psihologice ale reglementărilor în materie, de analiza
comparativă a acestora cu reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare de
constatarea incompatibilităţii reglementărilor în vigoare cu cerinţele sociale existente şi cu
reglementările în materia respectivă ale legislaţiei comunitare sau a inexistenţei de acte
legislative în domeniul respectiv”. Astfel, proiectul de lege se iniţiază în vederea oferirii unei
soluţii sau întru reglementarea unui segment lacunar şi nu pot fi elaborate sub nicio formă în
interese personale sau de grup (în cazul în care aduce beneficii doar unei categorii de
persoane), în special în cazul în care este în detrimentul interesului public.
Pe lîngă premisele dubioase de promovare a proiectului, există riscul ca „dezvoltarea
complexului cultural-turistic „Lumînarea Recunoştinţei” să presupună acţiuni de tăiere a
arborilor, efectuarea construcţiilor sau alte acţiuni de deteriorare a ariei protejate. Accentuăm
că ariile naturale protejate sunt spaţii naturale, delimitate geografic, cu elemente naturale
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reprezentative şi rare, desemnate şi reglementate în scopul conservării şi protecţiei tuturor
factorilor de mediu în limitele sale. Respectiv, terenul din cadrul „Rîpa Bechirov Iar” necesită
acţiuni de conservare şi protecţie. Admiterea unui astfel de precedent ar putea rezulta în
deschiderea unei „unde verzi” pentru mai multe autorităţi publice locale de a construi/defrişa
fondul forestier din cadrul ariilor protejate de stat pentru a obţine fraudulos sau pentru a
utiliza neconform patrimoniul public.
Atenţionăm asupra art.38 alin.(2) din Legea nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale
protejate de stat, prevede: „Deţinătorul terenului declarat monument al naturii este obligat:
a) să asigure respectarea regimului de protecţie al monumentului naturii;
b) să instaleze la hotarele monumentului naturii borne, panouri de avertisment, indicatoare,
itinerare turistice pedestre şi să asigure integritatea lor;
c) să îngrădească zonele de protecţie ale arborilor seculari şi ale monumentelor hidrologice;
d) să amelioreze condiţiile de trai ale animalelor, aplicînd metode biotehnice adecvate”. Prin
urmare, dacă se urmăreşte îngrădirea zonelor de protecţie sau ameliorarea condiţiilor de trai,
sunt incerte impedimentele dezvoltării complexului turistic „Lumînarea Recunoştinţei” în
limitele prescrise de lege, în condiţiile actuale în care „Gospodăria Silvică de Stat Soroca”
este deţinătorul terenului. Totodată, art.11 alin.(1) din Legea nr.1538/1998 privind fondul
ariilor naturale protejate de stat stipulează: „Retragerea de terenuri din fondul ariilor protejate
este strict interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea îşi pierd valoarea în urma calamităţilor
naturale sau catastrofelor şi cînd nu mai pot fi restabilite. În astfel de situaţii, retragerea de
terenuri din fondul ariilor protejate se face la propunerea autorităţii centrale pentru mediu şi a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în temeiul unui act al Parlamentului”.
Subliniem dezacordul Centrului Naţional Anticorupţie în raport cu promovarea proiectului şi
recomandăm autorului renunţarea la acesta. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul nu a identificat acoperirea financiară a proiectului, chiar dacă realizarea acestuia
presupune cheltuieli suplimentare. Astfel, art.7 alin.(4) din Legea nr.1538/1998 prescrie
deţinătorilor de terenuri proprietate publică asigurarea anuală a finanţărilor obiectelor şi
complexelor din fondul ariilor protejate din teritoriu şi delimitarea cu borne de hotar. Prin
urmare, Consiliul raional va avea de suportat aceste cheltuieli, fiind imperativă întreţinerea
ariilor protejate de stat, detalii care nu au fost reliefate în nota informativă. Menţionăm că
alin.(2) al aceluiaşi articol subliniază că terenurile obiectelor şi complexelor din fondul ariilor
protejate sînt destinate ocrotirii naturii, fac parte din proprietatea publică, nu pot fi privatizate
şi nici arendate, au un regim de protecţie şi gospodărire conform legislaţiei în vigoare.

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

Prezentul proiect contravine interesului public general, deoarece acesta ar face posibilă
exploatarea unui teren de 7,8 ha (arie protejată) contrar prevederilor Legii 1538/1998 privind
fondul ariilor naturale protejate. Interesul public general este de a conserva monumentele
naturii şi de a perpetua valorile ecologice, ştiinţifice, culturale, istorice şi estetice care le
prezintă. Proiectul promovează interese de grup/individuale (Consiliului raional Soroca/Î.S.
„Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Soroca”) prin dezvoltarea complexului cultural-
turistic „Lumînarea Recunoştinţei”. În cazul dat, prioritate are interesul public general al
societăţii recunoscut de stat în vederea asigurării bunăstării şi dezvoltării ei, iar promovarea
proiectului riscă să pericliteze interesul public în favoarea unor subiecţi interesaţi de
dezvoltarea acestui complex turistic.
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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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat, nota informativă, termenul-limită în care părţile
interesate pot prezenta sau expedia recomandări, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Mediului, cerinţă impusă de prevederile 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

Pct.2 subpct.1 din proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
lege pentru completarea anexei nr.3 la Legea nr.1538/1998: „Agenţia Relaţii Funciare şi
Cadastru: va perfecta în termen de o lună dosarul cadastral şi va asigura delimitarea şi
înregistrarea în registrul bunurilor imobile a monumentului naturii geologice şi
paleontologice „Rîpa Bechirov Iar” cu suprafaţa de 46 ha, cît şi a bunului creat separat
cu suprafaţa de 7,8 ha”.

Norma citată vine în contradicţie cu prevederile proiectului care prevăd doar modificarea
deţinătorului terenului, nefiind menţionată crearea unui bun separat sau modificarea
destinaţiei acestuia. Din sintagma „crearea unui bun separat” rezultă că autorul are intenţia
de a modifica destinaţia terenului, ceea ce contravine art.11 alin (1) din Legea nr. 1538
privind fondul ariilor natural protejate de stat şi ar putea rezulta în utilizarea neconformă a
terenului din domeniul public al statului. 

Recomandarea: Nepromovarea în continuare a 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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului legii –

Analiza proiectului relevă riscul de exploatare a ariei protejate în mod abuziv, cu încălcarea
condiţiilor de conservare a monumentului naturii. Terenul în speţă este parte componentă a
monumentului geologic şi paleontologic „Rîpa Bechirov Iar” cu suprafaţa de 46,0 ha – arie
protejată inclusă în Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Prin
urmare, conform prevederilor Regulamentului-cadru al monumentului naturii (geologic şi
paleontologic) anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.782/2000 în limitele
monumentului se interzice tăierea arborilor şi efectuarea oricăror construcţii şi a altor activităţi
cu efecte distructive. Reiterăm că există riscul nerespectării acestor prevederi, deoarece în
decizia Consiliului raional Soroca s-a decis asupra acceptării primirii sectoarelor de teren
proprietate publică pentru dezvoltarea complexului turistic „Lumînarea Recunoştinţei”.
Deducem, că autoritatea publică locală planifică construcţii, tăierea arborilor şi alte acţiuni
distructive întru dezvoltarea complexului, fapt care este inadmisibil şi ilegal. 

Recomandarea: Nepromovarea în continuare a proiectului. 

Pct.2 subpct.1 şi 2 din proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului
de lege pentru completarea anexei nr.3 la Legea nr.1538/1998: „Agenţia Relaţii
Funciare şi Cadastru: va perfecta în termen de o lună dosarul cadastral şi va asigura
delimitarea şi înregistrarea în registrul bunurilor imobile a monumentului naturii
geologice şi paleontologice „Rîpa Bechirov Iar” cu suprafaţa de 46 ha, cît şi a bunului
creat separat cu suprafaţa de 7,8 ha”, va elabora şi înainta spre aprobarea Guvernului,
în termen de o lună, proiectul hotărîrii cu privire la modul de atribuire a terenului cu
suprafaţa de 7,8 ha, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul
de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.1451 din 24 decembrie 2007”. 

Proiectul hotărîrii dispune perfectarea în termen de o lună a dosarului cadastral şi asigurarea
delimitării şi înregistrării în registrul bunurilor imobile a monumentului naturii geologice şi
paleontologice, însă nu a precizat dacă aceste acţiuni vor fi întreprinse în termen de o lună
de la data adoptării legii pentru completarea anexei nr.3 la Legea nr.1538/1998 sau în
termen de o lună de la aprobarea hotărîrii Guvernului. Acest fapt acordă discreţia Agenţiei
Relaţii Funciare şi Cadastru să perfecteze dosarul cadastral şi să înainteze Guvernului
proiectul hotărîrii cu privire la modul de atribuire a terenului cu suprafaţa de 7,8 ha înainte de
adoptarea legii de modificare a anexei propriu-zisă. O atare situaţie poate crea condiţii
propice pentru ulterioare abuzuri şi atribuiri/modificări de destinaţii contrar prevederilor
legale. 

Recomandarea: Nepromovarea în continuare a 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
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Cu titlu de obiecţie generală asupra proiectului legii – 

Proiectul nu relevă detalii referitoare la amplasarea terenului sau o prezentare grafică a
perimetrului ce va fi transmis în gestiunea Consiliului raional Soroca. În rezultat, există riscul
ca delimitarea terenului să fie efectuată în mod arbitrar şi abuziv, ori nu este clar amplasarea
concretă a celor 7,8 ha în speţă, fiind specificat doar în decizia Consiliului că terenul va fi în
apropierea „Lumînării Recunoştinţei”, fără a indica suprafaţa concretă. Luînd în considerare
faptul că terenul dat prezintă interes naţional, acesta trebuie indicat exact în proiectul legii
sau în hotărîrea Guvernului de aprobare a legii de completare a anexei nr.3, acordarea
discreţiei de delimitare a terenului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru diminuează din
transparenţa procesului decizional. Această neclaritate generează riscul de utilizare a
resurselor patrimoniului public în scopuri personale sau de grup. 

Recomandarea: Nepromovarea în continuare a proiectului. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

07 Octombrie 2016

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