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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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este concesionarea zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reflectat în conţinutul notei informative atît temeiul
legal şi condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, cît şi impactul social scontat de către
acesta prin promovarea iniţiativei. Astfel, remarcăm întrunirea exigenţelor stabilite de
prevederile art.37 lit.a), f) al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi
ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. 

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

Deşi iniţiativa a fost înaintată în vederea facilitării executării conforme a unui proiect social
(amenajarea zonei de agrement „Lacul Sărat”) şi soluţionării paradigmei valorificării eficiente
a resurselor minerale, există riscul promovării, prin proiectul dat, a unor interese subiective
(personale sau de grup) în detrimentul interesului public general.
Astfel, remarcăm faptul că proiectul a fost înaintat în lipsa unor prevederi relevante ce
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reglementează exhaustiv criteriile şi procedura administrativă de selectare a concesionarului,
fapt care subminează egalitatea participanţilor la concursul de selectarea a concesionarului
şi determină desfăşurarea acesteia în condiţiile unui învingător stabilit în prealabil,
prejudiciind astfel interesele altor subiecţi participanţi.
Carenţele prenotate determină disfuncţionalităţi grave ale procedurii de selectarea a
concesionarului, atribuind acesteia, per general, un caracter netransparent, or reglementările
propuse nu dispun de suficientă precizie, predictibilitate şi coerenţă şi nu exclud a priori
posibilitatea promovării a unor interese subiective (de grup sau individuale) în detrimentul
interesului public.
Prin urmare, considerăm necesară revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor relevate
în conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, întru excluderea
riscurilor de corupţie delimitate. Operarea recomandărilor propuse va transparentiza procesul
decizional şi va oferi o anumită garanţie contra exercitării arbitrare a prerogativelor puterii
publice de către reprezentanţii autorităţilor de resort şi va limita oportunităţile acestora de a
promova interese subiective personale/de grup şi de a periclita stabilitatea regulilor instituite.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat nu se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.6.1 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” (în continuare
Condiţiilor): „La expirarea termenului contractului de concesiune, obiectul concesiunii
revine în proprietatea publică a statului”.
Pct.6.3 al Condiţiilor: „În cazul rezilierii contractului de concesiune, concesionarul
transmite în proprietatea concedentului toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii
[…]”.

Redacţia propusă este ambiguă şi creează neclarităţi sub 2 aspecte după cum urmează:
Prim-plan menţionăm faptul că, atît potrivit prevederilor proiectului (pct.3 al Condiţiilor), cît şi
potrivit cadrului normativ în vigoare (art.14 alin.(1) al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni, art.15 alin.(3) lit.c), alin.(4) al Codului Subsolului), concesionarul
dispune de dreptul preferenţial de a prelungi termenul contractului de concesiune.
În condiţiile date, norma stabilită la pct.6.1 al Condiţiilor urmează să prevadă în mod
exhaustiv excepţia prenotată.

2



Totodată, sintagma „revine în proprietatea publică a statului” creează aluzii la înstrăinarea
prerogativei de dispoziţie asupra obiectului concesionării. Sub acest aspect acentuăm faptul
că în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire
la concesiuni: „Concedentul cesionează concesionarului, în baza contractului de concesiune,
drepturile sale de posesiune şi de folosinţă asupra obiectului concesiunii, rezervîndu-şi
dreptul exclusiv de dispoziţie asupra acestuia”. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea redacţiei propuse prin prisma celor
sus-menţionate. În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi revizuită sintagma „transmite în
proprietatea concedentului toate bunurile ce au făcut obiectul concesiunii” din
conţinutul pct.6.3 al Condiţiilor.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.3 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în conformitate
cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la
concesiuni (în continuare Condiţiilor):
„Termenul concesiunii. Guvernul Republicii Moldova acordă dreptul de valorificare
industrială a zăcămîntului de apă minerală naturală „Cahul”, pe un termen de 10 ani
din data semnării contractului de concesiune. La solicitare, termenul de folosire
temporară a sectorului de subsol se prelungeşte de către organul care a atribuit
subsolul în folosinţă, conform termenilor prevăzuţi de legislaţie, privind exploatarea
zăcămintelor de apă subterană”.

Conform prevederilor art.14 alin.(1) al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la
concesiuni: „La expirarea contractului de concesiune, dacă au fost respectate clauzele lui,
concesionarul beneficiază de dreptul preferenţial de a prelungi contractul”.
Astfel, potrivit exigenţelor legislaţiei, concesionarul are dreptul preferenţial de a prelungi
termenul contractului de concesiune doar în eventualitatea respectării clauzelor contractuale
iniţiale.
Totodată, în conformitate cu prevederile art.15 alin.(3) lit.c), alin.(4) al Codului Subsolului „(3)
În folosire temporară, sectoarele de subsol se atribuie pentru: […] c) extragerea apelor
subterane – pe un termen de pînă la 25 de ani. (4) În caz de necesitate, termenul de folosire
temporară a sectorului de subsol se prelungeşte, la solicitarea beneficiarului, de către
organul care a atribuit subsolul în folosinţă, dacă se respectă condiţiile de folosire a
subsolului stipulate în contract, dar nu mai mult decît pe termenul maxim stabilit la alin.(3)”.
Analizînd redacţia statuată de către autor la pct.3 al Condiţiilor, prin prisma exigenţelor
cadrului normativ primar ce reglementează modul de prelungire, modificare şi reziliere a
contractului de concesiune, remarcăm faptul că prevederile proiectului restricţionează
spectrul de acţiuni ce pot fi întreprinse de către concedent, obligînd de facto concedentul de
a prelungi termenul contractului de concesiune.
Deşi autorul face referinţă la respectarea prevederilor normelor primare în materie de
examinare a solicitării de prelungire a contractelor de concesiune, stabilind o formulă
generală „conform termenilor prevăzuţi de legislaţie”, accentuăm faptul că aprobarea
proiectului în redacţia propusă riscă să determine incompatibilitatea cadrului normativ
subsecvent cu prevederile primare şi genera astfel un conflict al normelor de drept.
Circumstanţa în cauză poate constitui un impediment în aplicarea corectă a prevederilor
legislative şi creează premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a reglementării
aplicabile.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate şi adaptarea redacţiei pct.3 al Condiţiilor la exigenţele statuate de art.14
alin.(1) al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni.
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Pct.7.1 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „Concesionarul nu este în drept să
înstrăineze, să greveze cu orice fel de drepturi sau sarcini, ori să dispună în alt mod de
obiectul concesiunii fără acordul scris al concedentului.

Norma propusă este în conflict cu prevederile Legii cu privire la concesiuni nr.534-XIII din
13.07.95 potrivit cărora transmiterea integrală sau parţială de către concesionar a obiectului
concesiunii unor terţi este interzisă. 

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea prevederilor prepuse.

Pct.1 al proiectului: „Se aprobă concesionarea zăcămîntului de apă minerală naturală
„Cahul” cu rezervele de apă minerală naturală cu efect curativ evaluate în volum de
945 m3/24 ore, atribuite la categoriile B+C1; [..]”.

Conform prevederilor art.16 alin.(1) lit.a) al Codului subsolului, adoptat prin Legea nr.3-XVI
din 02 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2009, nr.75-77, art.197):
„Temeiurile de apariţie a dreptului de folosinţă asupra sectoarelor de subsol sînt:
1) hotărîrea Guvernului, adoptată: a) ca urmare a concursului pentru dreptul de explorare sau
extragere a substanţelor minerale utile de importanţă naţională în bază de concesiune,
conform Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni;”.
Totodată, conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.a) al Legii cu privire la concesiuni nr.534-XIII
din 13 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752): „(1) De
competenţa Guvernului ţin: a) aprobarea listei bunurilor proprietate publică a statului şi a listei
lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse pentru concesionare;”.
Astfel, cadrul normativ stabileşte competenţa executivului de aprobare primară a unui
nomenclator al bunurilor propuse pentru concesionare şi aprobare ulterioară a deciziei
privind concesionarea bunului nemijlocit, ca urmare a desfăşurării unui concurs pentru
dreptul de explorare/extragere a substanţelor minerale utile de importanţă naţională în bază
de concesiune.
Prin urmare, analiza conţinutului proiectului prin prisma cadrului legal invocat supra, denotă
necorespunderea acestuia ordinii cronologice de concesionare a zăcămintelor minerale
reglementate de normele primare. 

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea conceptului iniţiativei prin prisma
celor sus-menţionate în sensul modificării denumirii şi conţinutului proiectului, astfel
încît să fie reglementată propunerea Guvernului pentru concesiune a obiectului în
cauză (conform exigenţelor legale). 

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

Pct.2 al proiectului: „Ministerul Mediului, care exercită în numele Guvernului funcţiile
de concedent, va asigura desfăşurarea transparentă a unui concurs privind selectarea
concesionarului şi va încheia contractul de concesiune”.

Norma propusă atribuie Ministerului Mediului competenţa de desfăşurare a concursului
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privind selectarea concesionarului în lipsa unor prevederi relevante, ce reglementează
exhaustiv modul de desfăşurare a concursului în cauză (procedura, condiţiile de accedere în
concurs şi criteriile de selectare a concesionarului). Acest fapt creează premize pentru
interpretarea discreţionară a normei de către autoritate şi exercitarea unor atribuţii excesive
de către aceasta în raport cu candidaţii. Circumstanţa în cauză poate determina subminarea
egalităţii participanţilor şi riscuri de corupţie aferente procesului de selectare a
concesionarului (aprobarea unei decizii subiective).

Recomandarea: În contextul riscurilor delimitate supra, cît şi ţinînd cont de prevederile
art.12 alin.(3) al Legii cu privire la concesiuni nr.534 din 13 iulie 1995, potrivit cărora:
„Concursul de selectare a concesionarului se organizează de către concedent în
modul stabilit de Guvern”, se recomandă autorului revizuirea proiectului şi
reglementarea procedurii de desfăşurare a concursului privind selectarea
concesionarului.

Pct.4.2 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „Redevenţa se stabileşte în mărime de
cel puţin 2% din venitul realizat din activitatea întreprinderii concesionale”.

Norma propusă nu reglementează mărimea maximă a cuantumului redevenţei percepute,
fapt care instituie premise pentru aprecierea subiectivă a normei de către subiectul ce va
negocia ulterior dispoziţiile contractului de concesiune şi riscă să determine ulterior stabilirea
aleatorie a cuantumului acesteia. În condiţiile date, există riscul exercitării unor atribuţii
excesive de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice.

Recomandarea: Se recomandă plafonarea cuantumului maxim al redevenţei şi
reglementarea unei metodologii de determinare şi stabilire a cuantumului procentual
al redevenţei. În acest sens, o soluţie elocventă este raportarea cuantumului
procentual al redevenţei la cifra de afaceri a întreprinderii, ce ar permite stabilirea unei
cote procentuale adecvate activităţii real desfăşurate.
Reglementările propuse vor asigura o corelare dintre volumul real de activităţi
desfăşurate şi venituri realizate de către întreprinderea concesională şi cuantumul
procentual al redevenţei stabilite şi, respectiv, vor exclude riscul de prejudiciere a
interesului public general.

Pct.5.3 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „Elaborarea şi avizarea în modul
stabilit a proiectului zonelor de protecţie sanitară zăcămîntului de apă minerală
„Cahul”.
Pct.5.4 al Condiţiilor: „Elaborarea proiectului perimetrului minier şi obţinerea Actului
de confirmare a perimetrului minier”.
Pct.7.2 La încetarea concesiunii în oricare dintre situaţiile indicate, concesionarul este
obligat să transmită concedentului toată documentaţia tehnică, de proiect şi de alt gen
referitoare la obiectul concesiunii, registrele de producţie şi de personal, precum şi
alte acte ce ţin de exploatarea obiectului concesiunii.”

Normele precitate nu stabilesc termenul de executare a acţiunilor prepuse, fapt ce creează
precondiţii pentru stabilirea de către subiectul destinatar a unor termeni la propria discreţie
sau tergiversarea executării acţiunilor în cauză.

Recomandarea: Se recomandă autorului reglementarea termenului de executare a
acţiunilor reglementate la pct.5.3, 5.4 şi 7.2 al proiectului.
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Pct.6.4 lit.g) al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „temeiuri de încetare a concesiunii
servesc: [..] g) nefolosirii sectorului de subsol conform destinaţiei de către
beneficiarul lui fără motive întemeiate pe parcursul a doi ani;”.

Cuvintele „fără motive întemeiate” atribuie normei, per general, un caracter neclar şi admite
interpretarea subiectivă a reglementării instituite de către subiectul ce exercită controlul
activităţii concesionarului. Circumstanţa în speţă poate determina exercitarea unor atribuţii
excesive de către subiectul ce exercită controlul activităţii concesionarului şi o practică
neuniformă la capitolul aprecierii motivelor şi temeiniciei de nefolosire conform destinaţiei a
sectorului de subsol de către beneficiar, or autorul nu reglementează circumstanţele în care
beneficiarul este justificat de a nu folosi conform destinaţiei sectorul de subsol atribuit
conform contractului de concesiune.

Recomandarea: Se recomandă reglementarea circumstanţelor în care beneficiarul este
justificat de a nu folosi conform destinaţiei sectorul de subsol atribuit conform
contractului de concesiune.

Cu titlul de obiecţie generală vis-a-vis de prevederile proiectului

Pe parcursul textului, autorul, întru reglementarea diverselor raporturi juridice survenite între
concedent şi concesionar, face referinţă frecvent la „întrerinderea concesională”, care
urmează a fi înfiinţată în vederea desfăşurării activităţii de explorare a zăcămîntului de apă
minerală.
În acest sens, menţionăm faptul că potrivit art.1 alin.(2) al Legii cu privire la concesiuni
nr.534-XIII din 13 iulie 1995: „Întreprinderea concesională este o formă de colaborare în baza
unui contract de concesiune încheiat de stat sau de unitatea administrativ-teritorială, în
persoana autorităţii împuternicite de stat sau de unitatea administrativ-teritorială (concedent),
cu o persoană fizică sau juridică (concesionar). Întreprinderea concesională poate avea
forma de societate comercială sau de societate civilă”.
Astfel, analizînd prevederile proiectului prin prisma normei precitate, remarcăm lipsa unor
reglementări ce vizează forma organizatorico-juridică a întreprinderii concesionale care
urmează a fi înfiinţată în vederea desfăşurării activităţii de explorare a zăcămîntului de apă
minerală „Cahul”.
Prin urmare, lipsa unor reglementări relevante vis-a-vis de aspectele sus-menţionate poate
determina exercitarea unor discreţii excesive de către reprezentanţii autorităţilor publice,
inclusiv la etapa negocierii clauzelor contractului de concesiune.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea proiectului prin prisma celor sus-
menţionate, în sensul reglementării formei organizatorico-juridice a întreprinderii
concesionale care urmează a fi înfiinţată în vederea desfăşurării activităţii de explorare
a zăcămîntului de apă minerală „Cahul”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.8.2 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „[…] Numărul angajaţilor autohtoni
trebuie să constituie cel puţin 60 la sută din numărul total al persoanelor care lucrează
pentru întreprinderea concesională, inclusiv prin contract.”

Stabilirea cotei procentuale minime de implicare a populaţiei autohtone pe de o parte va
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contribui indubitabil la soluţionarea unor aspecte sociale ale problemei reabilitării zonei de
agrement, creînd astfel locuri de muncă suplimentare pentru cetăţeni. Stabilirea unor astfel
de prevederi trebuie însoţită de clarificarea noţiunii de angajaţi autohtoni, în sensul
concretizării ce presupune calitatea de „autohton” raportată la un anumit angajat (cetăţenia
RM sau viza de reşedinţă în regiunea unde se desfăşoară lucrările/activitatea întreprinderii).
De asemenea, urmează a fi clarificată şi aplicabilitatea prevederilor în cauză vis-a-vis de
contractarea (angajarea) unor persoane juridice pentru desfăşurarea unor anumite
lucrări/servicii pentru întreprinderea concesională.
În condiţiile date, se impune revizuirea normei şi reglementarea cu certitudine a cercului de
subiecţi ce pot fi angajaţi în cadrul întreprinderii concesionale. Operarea rectificărilor în speţă,
va asigura delimitarea adecvată a obligaţiilor întreprinderii sub acest aspect şi va facilita
aprecierea elocvenţei acţiunilor întreprinderii de către subiectul abilitat cu drept de control.
Totodată, plafonarea unui număr minim de angajaţi ce aparţin unei anumite categorii poate
să constituie o cerinţă excesivă în raport cu activitatea întreprinderii, or există riscul
imposibilităţii identificării subiecţilor ce corespund criteriilor stabilite şi sunt competenţi întru
realizarea unor anumite lucrări. În condiţiile date, urmează a fi reglementate excepţiile de
rigoare vis-a-vis de angajarea unor specialişti ce nu se atribuie la categoriile prescrise (în
lipsa unor candidaturi relevante disponibile).

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate. În acest sens se impune reglementarea cu certitudine a cercului de
subiecţi ce pot fi angajaţi în cadrul întreprinderii concesionale reglementate excepţiile
de rigoare vis-a-vis de angajarea unor specialişti ce nu se atribuie la categoriile
prescrise (în lipsa unor candidaturi relevante disponibile).

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Pct.9.1 al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni: „Concesionarul prezintă concedentului anual, în termen de pînă
la 15 februarie, darea de seamă pentru anul precedent privind volumul apelor minerale
naturale extrase şi survenirea a careva fluctuaţii a debitului sondei, calităţii şi
proprietăţilor fizice a apei”.

Ţinînd cont de importanţa informaţiilor ce se conţin în raportul concesionarului, pentru a
asigura dezvăluirea publică a informaţiei prezentate, cît şi transparentizarea activităţii
autorităţii, se consideră oportună publicarea concomitentă a raportului concesionarului pe
pagina web oficială a instituţiei. Aceste măsuri se impun în special prin prisma raportării la
prevederile actelor normative internaţionale (Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite
împotriva corupţiei, ratificată de Republica Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 06.07.2007,
Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta
împotriva corupţiei, adoptată de către Comitetul de Miniştri, la 6 noiembrie 1997, la Sesiunea
101 a Comitetului de Miniştri).
Astfel, potrivit art. 10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei, fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale.
Totodată, potrivit Rezoluţiei (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii
directoare pentru lupta împotriva corupţiei „statele vor asigura ca organizarea, funcţionarea şi
procesul de luare a deciziilor în administraţia publică să ţină cont de necesitatea stringentă a
combaterii corupţiei, în special prin stabilirea unei cît mai mari transparenţe consistente cu
nevoia de a asigura mai multă eficienţă instituţională”.
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Recomandarea: Se recomandă reglementarea obligaţiei şi termenului de publicare de
către concedent a raportului (dării de seamă anuale).

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.6.4 lit.e) al condiţiilor concesionării zăcămîntului de apă minerală „Cahul” în
conformitate cu prevederile lit.a) alin.(1) art.7 al Legii nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu
privire la concesiuni (în continuare Condiţiilor): „temeiuri de încetare a concesiunii
servesc: [..] e) încălcarea considerabilă a clauzelor contractului de concesiune”.

Reglemetarea sus-citată stabileşte drept temei pentru încetarea concesiunii - „încălcarea
considerabilă a clauzelor contractului de concesiune”. Totodată, conform prevederilor pct.6.3
al proiectului, instanţa de judecată constată „nerespectarea obligaţiilor” de către concesionar.
Astfel, analiza coroborată a prevederilor pct.6.4 lit.e) şi pct.6.3 denotă discordanţa
prevederilor proiectului, fapt care riscă să determine interpretarea discreţionară a normei, atît
de către părţile contractante, cît şi de către subiectul care va exercita atribuţiile de control şi
constatare a încălcărilor în cauză.
Prin urmare, circumstanţa în cauză poate crea ulterior impedimente în implementarea
uniformă a normelor prenotate şi obstrucţiona desfăşurarea corespunzătoare a controlului
asupra modului de respectare a obligaţiilor contractuale de către concesionar. În condiţiile
date, aprobarea proiectului în redacţia propusă, riscă să submineze fiabilitatea mecanismului
de control reglementat. Prin urmare, se impune necesitatea racordării normelor procedurale
şi materiale vis-a-vis de temeiul şi procedura încetării concesiunii.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea prevederilor pct.6.4 lit.e) şi
substituirea cuvintelor „încălcarea considerabilă” cu cuvintele
„neexecutarea/executarea necorespunzătoare”. În aceeaşi ordine de idei, urmează a fi
revizuite cuvintele „nerespectării obligaţiilor” din conţinutul prevederilor pct.6.3 al
proiectului.

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

Cristina Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Decembrie 2015

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