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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
Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit menţiunilor autorului din nota informativă, prin
proiectul de lege ce se propune, nu se urmăreşte altceva decât crearea unei autorităţi
administrative în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în
continuare – MTID), care va exercita funcţia de autoritate de stat în domeniul transportului
maritim şi pe căi navigabile interne ale Republicii Moldova privind activităţile de autorizare,
coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare a infrastructurii de transport
maritim şi pe căi navigabile interne, a navelor, a activităţilor de transport, a activităţilor
conexe şi a activităţilor auxiliare acestora, precum şi personalului ce efectuează aceste
activităţi.
Se mai specifică faptul că proiectul în cauză vine să asigure baza legală a instituirii Agenţiei
Navale a Republicii Moldova, precum şi să stabilească competenţele generale ale MTID şi
Agenţiei Navale.
Totodată, autorul precizează că MTID a elaborat paralel şi va supune procedurii de avizare
proiectul Hotărârii Guvernului de reorganizare a Instituţiei Publice „Căpitănia portului
Giurgiuleşti” şi a Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” şi de aprobare a Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Navale.
Examinând prevederile proiectului supus expertizei anticorupţie şi notei informative, putem
deduce că scopul anunţat de către autor corespunde parţial scopului real al normelor
propuse.
În acest context, se remarcă conformitatea scopului proiectului doar în partea stabilirii
atribuţiilor MTID, în calitate de organ central de specialitate în domeniu şi Agenţiei Navale, ca
autoritate administrativă de specialitate, subordonată MTID.
În aceeaşi ordine de idei, se constată că proiectul nu serveşte ca bază legală de creare a
Agenţiei Navale, contrar afirmaţiilor autorului, aceasta urmând a fi constituită printr-un act
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normativ, în rezultatul reorganizării a două instituţii şi, respectiv, doar atribuie competenţe
MTID şi Agenţiei Navale, stabilind tarifele pentru serviciile ultimei.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act legislativ face referire
exclusiv la crearea Agenţiei Navale, ca organ tehnic specializat, cu statut de persoană
juridică cu un buget autonom, care va activa în baza principiilor de autogestiune şi
autofinanţare, însă nu argumentează nemijlocit susţinerea proiectului supus expertizei
anticorupţie, respectiv, fundamentarea acestuia nu corespunde exigenţelor art.20 din Legea
nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative.
Suplimentar, menţionăm că, deşi nota de argumentare se conformează parţial condiţiilor de
formă specificate în Legea nr.780/2001, lipsindu-i actul de analiză a impactului de
reglementare, aceasta nu poate fi calificată ca fiind valabilă, or argumentarea promovează
prevederi neacoperite prin proiectul expertizat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la acoperirea financiară a proiectului, autorul menţionează că adoptarea şi
implementarea ulterioară a normelor înaintate nu necesită surse financiare din bugetul de
stat.
Afirmaţia în cauză poate fi considerată viabilă doar în situaţia în care, Agenţia Navală va fi
constituită în temeiul unui act normativ, va fi investită cu statut de persoană juridică cu buget
autonom, format din venituri acumulate din taxele pentru serviciile prestate şi va activa în
baza principiilor de autogestiune şi autofinanţare. 

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Potrivit prevederilor art.4 al Legii nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază
de reglementare a activităţii de întreprinzător, analiza impactului de reglementare este unul
din principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. Alineatul (2) la art.13 din
lege stabileşte că actul de analiză a impactului de reglementare este parte integrantă a notei
informative a proiectului de act normativ.
Din considerentul că proiectul înaintat conţine reglementări tangenţiale activităţii de
întreprinzător, acesta necesită a fi analizat din punct de vedere al impactului de reglementare
asupra respectării drepturilor şi intereselor agenţilor economici şi ale statului. Totuşi, se
constată lipsa documentului de analiză a impactului de reglementare a dispoziţiilor proiectului
de lege, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor Legii nr.235/2006.
În acest context, recomandăm autorului înaintarea proiectului de lege prenotat spre studiere
şi expunere de opinie în adresa Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de
întreprinzător. Examinarea va releva în ce măsură normele sunt conforme cu principiile de
desfăşurare a activităţii de întreprinzător, precum şi se va menţiona dacă acestea nu pot fi
calificate ca o restrângere a activităţii economice în domeniul transportului naval.

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

Considerăm că în eventualitatea creării şi consolidării capacităţii unui organ competent
specializat, care va contribui la reducerea numărului de nave ce nu corespund cerinţelor
convenţiilor internaţionale şi va asigura implementarea deplină a prevederilor acordurilor
internaţionale din domeniul transportului naval, dar şi prin atribuirea de competenţe
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corespunzătoare ale acestuia, proiectul va asigura promovarea intereselor statului, respectiv,
interesului public general.
Totuşi, având în vedere lipsa analizei impactului de reglementare a proiectului asupra
activităţii agenţilor economici, potenţiali beneficiari ai serviciilor Agenţiei Navale, precum şi
factorii de risc identificaţi în prezentul Raport, în formula propusă, unele norme ale proiectului
ar putea prejudicia interesele şi drepturile participanţilor la raporturile din domeniul
transportului naval (la stabilirea unor tarife agenţilor economici, proprietarilor de nave şi
iahturi).

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. La momentul expertizării, proiectul a
fost regăsit pe pagina oficială a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, 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 art.III pct.2 din proiectul de lege –
„Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Articolul 6. Competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în
domeniul transportului naval
[…]d) controlează activitatea autorităţilor administrative subordonate din domeniul
transportului naval”

Potrivit anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.695 din 18 noiembrie 2009 cu privire la
aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii Drumurilor (în continuare – MTID), în calitate de autoritate administrativă
subordonată MTID din domeniul transportului vamal figurează Instituţia publică “Căpitănia
Portului Giurgiuleşti”, astfel, în eventualitatea modificării prevederii în cauză şi substituirii cu
Agenţia Navală, rezultă o singură autoritate administrativă subordonată organului central de
specialitate, iar litera d) al articolului 6 va avea un sens echivoc.

Recomandarea: Propunem substituirea sintagmei „autorităţilor administrative
subordonate din domeniul transportului naval” cu sintagma „autorităţii administrative
subordonate din domeniul transportului naval”.
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La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„[…]Articolul 6/2. Organizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova
(1) Agenția îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de
Guvern.
(2) Agenția este condusă de un director, asistat de 1 (unu) vicedirector.
(3) Directorul Agenției este numit și eliberat din funcție de organul central de
specialitate.
(4) Vicedirectorul Agenției este numit și eliberat din funcție de organul central de
specialitate, la propunerea directorului Agenției. […]”

Norma sus-citată poate fi calificată ca factor al coruptibilităţii, ţinând cont de sensul echivoc şi
interpretabil al acesteia. Circumstanţa ininteligibilă în sensul dat poate fi examinată prin
prisma prevederilor art.15 alin.(5) şi (8) al Legii nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia
publică centrală de specialitate, care reglementează particularităţile de organizare şi
funcţionare a autorităţilor administrative din subordinea ministerelor.
Astfel, legea precizată stabileşte că autoritatea administrativă din subordinea ministerului
este condusă de către director, numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie
publică, în condiţiile legii, de către ministru, iar directorul adjunct este numit în funcţie publică
şi eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministru, la propunerea directorului
autorităţii administrative, dacă altfel nu este stabilit prin actele legislative speciale.
În sensul celor relatate, pentru a exclude o interpretare favorabilă eronată a normei în cauză,
considerăm necesar de a specifica persoana/organul care are competenţa legală de
numire/eliberare în/din funcţie.

Recomandarea: Se recomandă precizarea numirii/eliberării/destituirii în/din funcţie a
directorului şi a directorului adjunct de către ministrul în domeniu.

La anexa proiectului de lege, obiecţie generală – 

Atenţionăm autorul asupra transpunerii defectuoase şi ad litteram a anexei nr.3 la Hotărârea
Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006 cu privire la fondarea Instituţiei publice
„Căpitănia portului Giurgiuleşti” şi Întreprinderii de Stat „Registrul Naval” în conţinutului
proiectului de lege expertizat.
În acest context, în anexa propusă a proiectului figurează sintagme neadaptate şi formulări
nevalabile, cum ar fi: „Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor”, „*-tariful se va
stabili după darea în exploatare a portului Giurgiuleşti”, „La latitudinea Întreprinderii de Stat
„Registrul Naval”, tariful poate fi calculat în mărime de…”, „Tarifele pentru serviciile prestate
de către Registrul Naval sînt obligatorii pentru toţi armatorii care beneficiază de serviciile
Registrului Naval”, etc.

Recomandarea: Se recomandă autorului reformularea conţinutului anexei la proiectul
de lege, în sensul corespunderii acesteia cu normele propuse.

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.I din proiectul de lege –
"Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181–184,
art. 595), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
În anexă, poziţia 20 va avea următorul cuprins:
20 Agenția Navală a Republicii Moldova
Siguranţa şi securitatea în transport
1. Controlul statului - pavilion și statului - port
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2.Supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea navelor
3.Supravegherea navigaţiei din punct de vedere al siguranței, controlul şi dirijarea
traficului de nave în porturile Republicii Moldova sau pe căile navigabile naționale
4.Înmatricularea și evidența navelor sub pavilionul Republicii Moldova
5.Protecția apelor navigabile naționale împotriva poluării de către nave"

Din analiza anexei la Legea nr.131 din 08.06.2012, sesizăm asupra necorespunderii
conţinutului acesteia cu modificările propuse. Astfel, anexa la legea menţionată cuprinde
două compartimente, după cum urmează: Lista organelor de control şi domeniile aferente
acestora (13 autorităţi) şi Lista autorităţilor publice care aplică legea în măsura în care nu
contravine prevederilor legilor privind activitatea de control şi supraveghere a acestora (5
autorităţi).
Prin urmare, poziţia 20 indicată de autor în proiect nu poate fi regăsită în anexa Legii
nr.131/2012, ceea ce califică norma examinată ca fiind nevalabilă.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea conţinutului normei art.I al
proiectului, în vederea ajustării la prevederile legislaţiei în vigoare, sau, în
eventualitatea inoportunităţii, excluderea acesteia.

La art.II din proiectul de lege –
"Compartimentele “Întreprinderea de Stat Registru Naval” și “Instituţia Publică
Căpitănia Portului Giurgiuleşti” din anexă la Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind
reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (publicată în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 494), cu modificările şi
completările ulterioare, se comasează într-un compartiment unic întitulat “Agenția
Navală a Republicii Moldova”.

Deşi autorul face referinţă în nota informativă la aspectele privind elaborarea proiectului
Hotărârii Guvernului privind reorganizarea Instituţiei Publice „Căpitănia portului Giurgiuleşti”
şi Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”, precum şi aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Navale, totuşi, în situaţia în care, reorganizarea nu a
avut loc, Hotărârea Guvernului nr.1128 din 29.09.2006 prin care au fost fondate aceste două
instituţii nu a fost abrogată, iar Agenţia Navală nu a fost legal constituită şi nu se
reglementează printr-o normă legală în vigoare, art.II al proiectului se manifestă a fi lacunar
şi riscă să devină inaplicabil.

Recomandarea: Se recomandă asigurarea sincronizării aprobării şi adoptării actelor
aferente procedurii de constituire a Agenţiei Navale cu proiectul supus expertizei.

La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„După articolul 6 se introduce articolele 6/1, 6/2 și 6/3 cu următorul cuprins:
“Articolul 6/1. Competența Agenției Navale a Republicii Moldova
(1) Agenția Navală a Republicii Moldova este o autoritate administrativă de specialitate
de certificare, autorizare, supraveghere și control în domeniul transportului naval,
creată în temeiul prezentelui cod, subordonată Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii Drumurilor prin care acesta își exercită funcția de autoritate de stat în
domeniul transportului naval, are statut de persoană juridică de drept public cu buget
autonom, activează în baza principiilor autogestiunii şi autofinanţării. (2) În domeniul
transportului naval, Agenția exercită următoarele atribuții:
a) controlul statului - pavilion și statului - port;
b) supravegherea tehnică, clasificarea și certificarea navelor […]”

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Codul Navigaţiei Maritime Comerciale, dar şi
art.32 din Legea nr.176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova,
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se stipulează că supravegherea asupra stării tehnice a navelor şi clasificarea lor se
efectuează de către societăţile de clasificare, împuternicite în modul stabilit de Guvernul
Republicii Moldova.
Din dispoziţiile prenotate se prezumă o incompatibilitate de norme la atribuirea competenţei
de efectuare a supravegherii tehnice şi clasificare a navelor, pasibile de aplicare abuzivă a
normei. Prin urmare, se creează confuzii privind instituţia responsabilă de supravegherea
tehnică şi clasificarea navelor.

Recomandarea: Întru evitarea stabilirii unor atribuţii paralele Agenţiei Navale şi
societăţilor de clasificare, recomandăm revizuirea normei menţionate în scopul
excluderii conflictului de norme identificat.

La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„[…]Articolul 6/2. Organizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova
(1) Agenția îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de
Guvern.
(2) Agenția este condusă de un director, asistat de 1 (unu) vicedirector. […]”

În contextul normei sus-citate, sesizăm asupra neconcordanţei privind denumirea funcţiei de
„vicedirector”, având în vedere dispoziţiile art.15 alin.(7) şi (8) al Legii nr.98 din 04.05.2012
privind administraţia publică centrală de specialitate, care statuează că directorul autorităţii
administrative din subordinea ministerului este asistat de unul sau de mai mulţi adjuncţi,
numit în funcţie publică şi eliberat sau destituit din funcţie publică de către ministru, la
propunerea directorului autorităţii administrative.
Totodată, conform art.15 alin.(7) al Legii nr.98/2012, directorul autorităţii administrative din
subordinea ministerului este asistat de unul sau de mai mulţi adjuncţi, numărul cărora se
stabileşte de Guvern, la propunerea ministrului.
În această ordine de idei, opinăm că numărul directorilor adjuncţi care va asista activitatea
directorului Agenţiei Navale urmează a fi specificat printr-un act normativ, inclusiv în
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei.

Recomandarea: Se recomandă substituirea cuvântului „vicedirector” cu sintagma
„director adjunct”, la forma gramaticală corespunzătoare, în conţinutul proiectului
supus expertizei, unde se utilizează termenul de "vicedirector".

La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„[…]Articolul 6/2. Organizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova
[…](9) Directorul şi vicedirectorul Agenţiei pot fi eliberaţi din funcţie de către organul
central de specialitate în următoarele cazuri:
a) pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;
b) depunerea cererii de demisionare;
c) imposibilitatea exercitării funcţiei din motive medicale;
d) condamnare pentru săvîrşire de infracţiuni prin hotărîre definitivă a instanţei de
judecată;
e) alegerea sau numirea în altă funcţie;
f) neîndeplinirea corespunzătoare, în mod sistematic, a atribuţiilor specifice funcţiei.
[…]”

Potrivit Capitolului V al Codului Muncii al Republicii Moldova (art.81-86), dar şi Capitolului VIII
din Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public (art.61-65), temeiurile încetării raporturilor de muncă/de serviciu sunt grupate în funcţie
de circumstanţe şi modalităţi şi sunt reglementate detaliat pentru fiecare categorie în parte.
Din prevederea sus-precizată a proiectului de lege se remarcă o comasare confuză şi
nejustificată a mai multor modalităţi de încetare a raporturilor de muncă a conducătorilor
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Agenţiei Navale, susceptibilă de a determina o aplicare incorectă a dispoziţiilor legislaţiei
muncii în acest sens. De exemplu, încetarea raporturilor de muncă în cazul constatării
faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de
sănătate, în conformitate cu certificatul medical, poate fi dispusă de către angajator, pe când
cererea de demisionare este depusă exclusiv din iniţiativa proprie a salariatului.

Recomandarea: Propunem autorului, în situaţia în care se intenţionează detalierea
modalităţilor de încetare a raporturilor de muncă a funcţiilor de conducere ale Agenţiei
Navale, aceasta să fie efectuată într-un mod clar şi conform prevederilor legislaţiei
muncii.

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 art.III pct.2 din proiectul de lege –
„Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Articolul 6. Competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în
domeniul transportului naval
[…] f) exercită şi alte atribuţii pentru executarea actelor legislative, a decretelor
Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi a ordonanţelor Guvernului.”

Norma prenotată se manifestă a fi discreţionară şi capabilă să genereze acţiuni arbitrare ale
MTID, precum şi instituirea unor atribuţii paralele între MTID şi Agenţia Navală.
În această ordine de idei, având în vedere specificul reglementării domeniului navigaţiei în
Codul navigaţiei maritime comerciale al Republicii Moldova şi raporturile dintre organul
central de specialitate şi autoritatea administrativă subordonată, opinăm asupra
indispensabilităţii stabilirii şi delimitării exprese a tuturor atribuţiilor la capitolul dat, întru
evitarea posibilelor atribuţii paralele, dar şi abuzive a autorităţilor publice implicate.

Recomandarea: Se recomandă stabilirea exhaustivă a atribuţiilor MTID în domeniul
transportului naval.

La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„[…]Articolul 6/2. Organizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova
[…] (5) În cazul vacanței funcției de director sau vicedirector al Agenției, organul
central de specialitate, în termen de o lună, numeşte un nou director sau vicedirector
în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (3-4).
(6) În cazul vacanţei funcţiei de director al Agenţiei, organul central de specialitate
numeşte vicedirectorul în funcţia de director interimar al Agenţiei pe perioada vacanţei
funcţiei. În cazul vacanţei funcţiei de vicedirector, directorul Agenţiei numeşte unul
dintre angajaţii Agenţiei în funcţia de vicedirector interimar pe perioada vacanţei
funcţiei.
(7) Directorul Agenţiei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova, să aibă studii
superioare și experiență de muncă în funcție de conducere de cel puțin 5 ani. […]”

Din analiza prevederii în cauză se constată atribuirea unor competenţe discreţionare
organului central de specialitate la numirea directorului, directorului adjunct al Agenţiei
Navale, fără a impune criterii clare pentru o asemenea decizie.
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Astfel, nu este clar cum se va proceda în situaţia în care vor fi doi şi mai mulţi candidaţi
pentru aceste funcţii şi de asemenea, care este procedura de selectare a acestora, cum va fi
asigurată transparenţa şi competitivitatea la ocuparea funcţiilor de conducere menţionate.
Considerăm oportun de a preciza că Agenţia Navală, fiind unica autoritate administrativă de
specialitate de certificare, autorizare, supraveghere şi control în domeniul transportului naval,
în lipsa unor reglementări exprese şi clare privind modalitatea de ocupare a funcţiilor de
conducere în cadrul acestui organ, se creează riscul de corupere la ocuparea funcţiilor în
cauză, precum şi de obstrucţionare a procesului de management eficient al autorităţii.

Recomandarea: Recomandăm reglementarea expresă a condiţiilor de numire şi
candidare la funcţiile de director şi director adjunct al Agenţiei Navale.

La art.III pct.3 din proiectul de lege –
„[…]Articolul 6/2. Organizarea activității Agenției Navale a Republicii Moldova
[…] (10) Angajarea personalului Agenţiei se efectuează pe bază de concurs. […]”

Apreciem norma specificată supra ca fiind una incompletă, în lipsa unei precizări privind
modalitatea de desfăşurare a concursului de angajare a personalului Agenţiei Navale. Sub
acest aspect, opinăm că, în formula propusă, norma poate determina discreţii excesive ale
autorităţii competente de a organiza şi desfăşura concursul respectiv.

Recomandarea: Propunem suplinirea prevederii cu următorul conţinut: „Procedura de
organizare şi desfăşurare a concursului se stabileşte în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Agenţiei Navale.”

La capitolul III poziţia nr.3 din Anexa la proiectul de lege –
"Tipul serviciilor acordate:
3.Înregistrarea permanentă a iahturilor
Tonajul brut (unitatea de tonaj)
Pînă la 30 metri lungime
Plata minimă S
300
Mai mare de 30 metri
În funcţie de tonajul iahtului" 

Prin menţiunea „În funcţie de tonajul iahtului”, autorul lasă în competenţa Agenţiei Navale
discreţia de a stabili tariful pentru înregistrarea în Registrul de Stat al Navelor al Republicii
Moldova, fără a preciza mărimea minimă sau maximă al acestuia, ceea ce poate condiţiona
riscuri semnificative de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm plafonarea cuantumului tarifului pentru înregistrarea
permanentă a iahturilor cu o lungime mai mare de 30 metri, în Registrul de Stat al
Navelor al Republicii Moldova de către Agenţia Navală.

La capitolul IV din Anexa la proiectul de lege, obiecţie generală –

În prim plan, atragem atenţia autorului asupra neajustării titlului Capitolului IV din anexă la
noile prevederi propuse prin proiect. Astfel, se constată că conţinutul anexei a fost preluat din
anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1128 din 29 septembrie 2006 cu privire la fondarea
Instituţiei publice „Căpitănia portului Giurgiuleşti” şi Întreprinderii de Stat „Registrul Naval”,
respectiv, proiectul de lege supus expertizei anticorupţie, propunând reglementarea activităţii
Agenţiei Navale, se prezumă că stabileşte competenţa acesteia din urmă şi nu competenţa
căpitanului portului maritim comercial.
Totodată, în conţinutul Capitolului IV sunt indicate denumiri de acte cu sens neclar, cum ar fi:
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„Certificat de scutire”, „Certificat despre impedimente”, fără a explica tipul scutirii sau al
impedimentelor.
Un aspect cu relevanţă corupţională prioritară constituie faptul că Capitolul IV al anexei la
proiectul de lege nu stabileşte termenii în care autoritatea responsabilă se obligă să
elibereze/autentifice documentele menţionate, lăsând această chestiune la discreţia
autorităţii.

Recomandarea: Ajustarea/corelarea titlului Capitolului IV din anexă la noile prevederi
ale proiectului, precizarea denumirii „Certificatului de scutire” şi „Certificatului despre
impedimente”, precum şi precizarea notei privind stabilirea termenilor de luare a
deciziilor.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La Capitolul IX din anexa la proiectul de lege –
„Alte genuri de servicii în domeniul transportului naval (elaborarea documentaţiei de
proiectare referitoare la modernizarea şi echiparea navelor, elaborarea proiectelor
navelor de navigaţie internă, calcularea echipamentelor de încărcare, de remorcare şi
ancorare, calcularea rezistenţei corpului şi elementelor acestora, elaborarea
proiectelor de ranfluare a navelor scufundate, corectarea tabelelor de încărcare a
navelor nepropulsate etc.) se efectuează în baza acordurilor cu agenţii economici.”

La Capitolul X pct.10 din anexa la proiectul de lege –
„Costul serviciilor neprevăzute de prezentele tarife se stabileşte printr-un acord cu
armatorul care utilizează serviciile Registrului Naval.”

Din prevederile menţionate se constată eventuale ingerinţe în activitatea agenţilor economici
în raport cu Agenţia Navală, care în consecinţă, vor permite autorităţii respective de a impune
cerinţe suplimentare abuzive, prin stabilirea tarifelor, într-un mod arbitrar.
În această ordine de idei, luând în consideraţie specificul proiectului supus expertizei, precum
şi intenţia de reglementare a tarifelor în domeniul transportului naval, considerăm
indispensabil stabilirea tuturor condiţiilor şi tarifelor aplicabile agenţilor economici în acest
sens.

Recomandarea: Stabilirea exhaustivă şi expresă a serviciilor şi tarifelor acordate de
Agenţia Navală în raport cu beneficiarii acestor servicii.

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

La art.III pct.2 din proiectul de lege –
„Articolul 6 va avea următorul cuprins:
Articolul 6. Competența Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în
domeniul transportului naval
[…]d) controlează activitatea autorităţilor administrative subordonate din domeniul
transportului naval”
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Considerăm oportună instituirea atribuţiei de control a MTID asupra activităţii autorităţii
administrative subordonate din domeniul transportului naval, totuşi, în lipsa legiferării unei
proceduri clare privind modalitatea asigurării acestui control, inclusiv financiar, putem califica
insuficientă reglementarea mecanismului de control specificat.

Recomandarea: Recomandăm autorului reglementarea clară şi detaliată a
mecanismului de control aplicat faţă de activitatea autorităţii administrative
subordonate.

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 Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Noiembrie 2016

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