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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi

autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate
publică de interes naţional

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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act normativ este reglementarea procedurii de emitere a certificatului de urbanism
pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire şi desfiinţare pentru lucrările de utilitate
publică de interes naţional.

d. Suficienţa argumentării. Deşi autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile
ce au impus elaborarea proiectului, totuşi, menţionăm că temeiul invocat în proiectul de
hotărîre, şi anume prevederile art.29 alin.(1) al Legii nr.163 din 09.07.2010 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţie nu este fundamentat, întrucît prevederile nu
fac trimitere la modul de reglementare (hotărîre de Guvern) a procedurii de emitere a
certificatului de urbanism pentru proiectare şi autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru
lucrările de utilitate publică de interes naţional, ci concretizează autoritatea publică centrală
responsabilă de emiterea actelor enunţate mai sus. Prin urmare, constatăm că proiectul
prenotat nu este suficient fundamentat din punct de vedere al condiţiilor care au impus
elaborarea acestuia.
Totodată, menţionăm că proiectul este unul declarativ/general, întrucît la aspectele de
procedură, cum ar fi condiţiile de depunere a cererii pentru obţinerea certificatului de
urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de
utilitate publică de interes naţional se face trimitere la prevederile Legii nr.163 din 09.07.2010
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, pe cînd acestea trebuie să fie
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reglementate detaliat în Regulament, întrucît constituie obiectul, scopul şi sfera de
reglementare a proiectului prenotat.
Soluţia care se propune pentru autor constă în revizuirea suplimentară a proiectului, astfel
încît să fie clar definit temeiul legal de aprobare a acestuia şi să fie creat mecanismul unic de
emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire şi
desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional doar de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

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 promovează interesele persoanelor fizice şi juridice care intenţionează
să obţină certificatul de urbanism pentru proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare
pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional. Însă, reieşind din faptul că faţă de
subiecţii enunţaţi mai sus se pune obligaţia de a depune cererea de emiterea certificatului de
urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de
utilitate publică de interes naţional, atît la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cît
şi la autorităţile publice locale, există riscul prejudicierii intereselor acestora, prin crearea
unor bariere care se exprimă în timp şi cheltuieli financiare suplimentare.

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor,
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea
prezenta sau expedia recomandări vis-a-vis de acest proiect.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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La pct.1 din proiect „Prezentul proiect este elaborat pentru aplicarea alin.(1) art.29 al
Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”.

Temeiul invocat pentru elaborarea
Regulamentului, atît în proiectul de hotărîre, cît şi în capitolul „Dispoziţii generale”, este
incorect, deoarece prevederile alineatului nu fac trimitere la modul de reglementare a
procedurii de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de
construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional, dar definesc
autoritatea publică centrală responsabilă de emiterea actelor enunţate mai sus.
În acest sens, constatăm că proiectul prenotat nu este fundamentat din punct de vedere al
condiţiilor care au impus elaborarea proiectului.

Recomandarea: Pentru a exclude careva interpretări confuze în procesul de
implementare a prevederilor, propunem autorului de a revizui temeiul legal de
elaborare a Regulamentului, întrucît în varianta propusă proiectul nu este
fundamentat.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.3.1 şi pct.4.1 din proiect „Beneficiarul/investitorul obiectului pentru care sunt
declarate lucrările de utilitate publică de interes naţional depune cererea privind
obţinerea certificatului de urbanism pentru proiectare în adresa: autorităţilor publice
locale, pe teritoriul cărora sunt declarate lucrările de utilitate…”. 

Atribuirea dreptului autorităţilor publice locale de a emite certificatul de urbanism pentru
proiectare şi autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes
naţional (pct.3.1 şi 4.1 din proiect) este în contradicţie cu prevederile art.29 alin.(1) al Legii
nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie care stipulează
că organul naţional de dirijare în construcţii (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor)
este responsabil de emiterea actelor enunţate mai sus. Mai mult decît atît, prin admiterea
unor atribuţii paralele se va prejudicia interesele beneficiarilor/investitorilor, întrucît vor fi
impuşi să depună cererea de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a
autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional,
atît la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, cît şi la autorităţile publice locale,
ceea ce presupune timp şi cheltuieli financiare suplimentare.

Recomandarea: Se recomandă autorului de a exclude conflictele de norme de drept,
astfel încît doar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor să fie responsabil de
emiterea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire şi
desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional. 

La pct.3.3 şi 4.3 din proiect „Autorităţile publice locale, pe teritoriul cărora sunt
declarate lucrările de utilitate de interes naţional elaborează şi eliberează
beneficiarului/investitorului certificatului de urbanism pentru proiectare conform Legii
nr.163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, care nu
serveşte drept bază pentru elaborarea documentaţiei de proiect”.

Norma potrivit căreia certificatul de urbanism pentru proiectare nu serveşte drept bază pentru
elaborarea documentaţiei de proiect este în contradicţie cu prevederile art.11 alin.(1) al Legii
nr.163/2010 care stipulează că documentaţia de proiect se elaborează în baza certificatului
de urbanism pentru proiectare. 
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Recomandarea: Norma este inoportună, întrucît este în contradicţia cu prevederile
art.11 alin.(1) al Legii nr.163/2010.  

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

La pct.3.5 şi 4.5 din proiect „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în
termen de 10 zile din data prezentării…verifică corectitudinea elaborării şi eliberării de
către autorităţile publice locale a certificatului de urbanism pentru proiectare şi în
cazul depistării neconformităţilor cu legislaţia îl restituie beneficiarului/investitorului
cu informarea autorităţii publice locale…”.

Pe lîngă faptul că norma contravine prevederilor art.29 alin.(1) al Legii nr.163/2010 care
stipulează că organul naţional de dirijare în construcţii este responsabil de emiterea
certificatului de urbanism pentru proiectare pentru lucrările de utilitate publică de interes
naţional, aceasta este discreţionară, deoarece nu prevede procedura/condiţiile de remediere
a neconformităţilor depistate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. De
asemenea, nu prevede procedura (condiţii, termene) de prezentare repetată a documentelor
pentru obţinerea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire şi desfiinţare pentru
lucrările de utilitate publică de interes naţional pentru proiectare. Lipsa acestor reglementări
va prejudicia interesele beneficiarilor/investitorilor în procesul de obţinere a certificatului de
urbanism pentru proiectare.

Recomandarea: Se recomandă autorului de analiza suplimentar condiţiile care au
impus elaborarea proiectului, întrucît în varianta propusă acesta nu se susţine.

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

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Octombrie 2016

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