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de hotărîre a Guvernului cu privire eliberarea Î.S. „Calea Ferată
din Moldova” de obligaţiunea depunerii gajului la încheierea

Contractului de Recreditare 
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Drumurilor.

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. Prin proiect se propune eliberarea Î.S. „Calea Ferată din
Moldova” de obligaţiunea depunerii în gaj a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor aflate în
gestiune la încheierea cu Ministerul Finanţelor a Contractului de Recreditare a împrumutului
destinat realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurare a infrastructurii
feroviare stabilit în Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Potrivit autorului, implementarea proiectului va asigura accesul Î.S. „Calea Ferată din
Moldova” la mijloacele financiare acordate de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru achiziţia locomotivelor şi restructurarea infrastructurii feroviare.

d. Suficienţa argumentării. Promovarea proiectului în redacţia actuală nu este pe deplin
argumentată.
Astfel, scutirea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţiunea de a depune în gaj drepturile
patrimoniale la încheierea cu Ministerul Finanţelor a Contractului de Recreditare nu
corespunde procedurii stabilite de cadrul legal în domeniu. Referitor la acest aspect ne vom
expune la compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”.
În cazul în care organul emitent (Guvernul) consimte oportunitatea promovării proiectului,
considerăm că Contractul de Recreditare urmează să conţină expres alte garanţii în privinţa
rambursării împrumutului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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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 Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, şi anume
eliberarea de obligaţiunea depunerii gajului la încheierea Contractului de Recreditare cu
Ministerul Finanţelor. Dat fiind faptul că interesul privat promovat nu este conform cadrului
juridic ce reglementează activitatea întreprinderilor de stat, acesta ar prejudicia interesul
public în cazul nestabilirii altor garanţii de rambursare a creditului.

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. La momentul efectuării expertizei
anticorupţie, proiectul a fost regăsit pe pagina web a autorului conform prevederilor 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

Obiecţie de ordin general la proiect,

Eliberarea Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de obligaţiunea de a depune în gaj drepturile
patrimoniale la încheierea cu Ministerul Finanţelor a Contractului de Recreditare nu
corespunde prevederilor art.29 alin.(4) al Legii 419 din 22 decembrie 2006 cu privire la
datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat care stipulează că contractul
de recreditare trebuie să conţină clauza cu privire la „garanţiile rambursării”. Pericolul aplicării
derogării date de la prevederile legale în primul rînd va duce la conflicte de norme de drept,
iar în al doilea rînd la o inechitate faţă de alţi subiecţi care se află în condiţii similare.
Totodată, ţinînd cont de prevederile Legii nr.146 din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea
de stat, care statuează în art.1 alin.(4) că întreprinderea poartă răspundere pentru
obligaţiunile sale cu toate bunurile de care dispune, de art.3 alin.(4) care prevede că

2



întreprinderea nu poate fără autorizaţia fondatorului să dea în arendă, locaţiune sau comodat
ori în gaj bunurile sale, precum şi de faptul că domeniul proprietăţii publice şi al banului public
este extrem de vulnerabil la manifestări de corupţie, oportunitatea introducerii derogărilor
respective trebuie să se bazeze pe argumente justificative, întrucît normele proiectului, în
redacţia actuală, nu denotă o claritate în privinţa instituirii unor măsuri asiguratorii eficiente de
returnare a împrumutului.
În aceste condiţii, garanţiile rambursării împrumutului se reduc la minimum şi există riscul
prejudicierii interesului public general prin tergiversarea sau chiar imposibilitatea returnării
mijloacelor financiare acordate cu titlu de împrumut, avînd repercursiuni grave asupra
bugetului de stat.

Recomandarea: Propunem instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a
returnării mijloacelor financiare împrumutate cu indicarea, eventual, a altor garanţii în
vederea rambursării împrumutului.

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.1 din proiect „Prin derogare de la pct.26-27 din Regulamentul…asupra bunurilor
aflate în gestiune la încheierea Contractului de Recreditare a împrumutului…”.

Norma dată este discreţionară, deoarece nu stabileşte expres regimul juridic al bunurilor -
domeniul public sau privat. Conform prevederilor art.10 al Legii privind administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice nr.121/2007, bunurile domeniului public fac obiectul exclusiv
al proprietăţii publice şi este interzis de a fi puse în circuitul civil, pe cînd bunurile domeniului
privat al statului pot circula liber. 

Recomandarea: Se recomandă autorului indicarea expresă a domeniului, bunurile
căruia sunt exonerate de obligaţia punerii în gaj. 

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.
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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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

04 Februarie 2016

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