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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 Economiei.

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. Proiectul este elaborat în scopul optimizării procesului
de autorizare a lucrărilor de construcţie, reducerea costurilor şi timpului necesar pentru
autorizare în domeniul lucrărilor de construcţie etc. În acelaşi timp, se propune crearea
resursei informaţionale “e-Autorizări construcţii”, care va permite realizarea funcţiilor ghişeului
unic pentru autorizarea lucrărilor de construcţie pe întreg teritoriul ţării. RI “e-Autorizări
construcţii” urmează să fie aplicat de toate autorităţile publice locale şi organele
supravegherii de stat competente (Centrul Naţional de Sănătate Publică, Inspectoratul
Ecologic, Serviciul Pompieri) în procesul de autorizare a lucrărilor de construcţie.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, promovarea proiectului este impusă de
necesitatea eliminării constrîngerilor de ordin administrativ şi normativ pentru obţinerea
actelor permisive în sectorul construcţiilor, reformarea modelului de emitere a certificatelor de
urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie prin reducerea numărului de proceduri şi a
termenului de obţinere a lor şi promovarea principiului instituirii unui mecanism unic de
eliberare a actelor permisive (ghişeul unic). Astfel, considerăm a fi argumentat proiectul.
În acelaşi timp, proiectul va avea impact asupra atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice
locale. Respectiv, este necesară garantarea principiului dialogului instituţional, care
presupune informarea şi consultarea de către stat, în timp util, a autorităţilor publice locale, în
procesul de planificare şi de luare a deciziilor, prin structurile asociative, asupra oricăror
chestiuni ce le privesc în mod direct.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea proiectului hotărîrii de Guvern nu implică cheltuieli din contul bugetului de
stat. Cheltuielile ce ţin de elaborarea materialelor instructive şi de promovare, oferirea
cursurilor de instruire vor fi acoperite de programul USAID BRITE. De asemenea, programul
USAID BRITE va acoperi integral costurile pentru dezvoltarea RI “e-Autorizări construcţii”,
dacă proiectul va fi aprobat de Guvern nu mai tîrziu de luna noiembrie 2015.
Totodată, reieşind din faptul că responsabile de implementarea proiectului sunt şi autorităţile
administraţiei publice locale, urmează a se analiza impactul prevederilor prenotate asupra
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, prin prisma principiului corespunderii resurselor
cu competenţele, care presupune corespunderea resurselor financiare şi materiale alocate
autorităţilor publice locale cu volumul şi natura competenţelor ce le sunt atribuite pentru a
asigura îndeplinirea eficientă a acestora.

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

Implementarea proiectului va avea drept efect simplificarea procedurii de autorizare a
lucrărilor de construcţii. Respectiv, considerăm că scopul proiectului este conform interesului
public general.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Economiei la momentul examinării, proiectul a întrunit cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.52 subpct.(1) - în cazul în care localitatea emitentul nu
dispune de documentaţie de urbanism şi de amenajare a teritoriului, emitentul este
obligat să elaboreze, prin intermediul serviciilor sale abilitate, schema de amplasare a
imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare [...]

Considerăm sintagma „serviciilor sale abilitate” a fi una ambiguă, nefiind clar la care servicii
se referă autorul. În acelaşi timp, există riscul ca emitentul să abordeze în mod discreţionar
norma în scopul implicării unor persoane care în opinia lui sunt abilitate să elaboreze schema
de amplasare a imobilului/terenului şi a reţelelor edilitare.

Recomandarea: Sintagma „serviciilor sale abilitate” necesită a fi revăzută în vederea
stabilirii exhaustive a persoanelor care pot fi implicate în prestarea serviciilor
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menţionate.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie, pct.82 – Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare
informativ, solicitantul prezintă emitentului cererea de eliberare a autorizaţiei de
desfiinţare, la care anexează [...]

Analizînd cadrul normativ în vigoare deducem lipsa unor prevederi cu privire la „autorizaţia
de desfiinţare informativ”. În acelaşi timp, autorul nu propune reglementarea acestui tip de
autorizaţie. Respectiv, există riscul interpretării normei în scopul eliberării în mod discreţionar
a „autorizaţiei de desfiinţare informativ”.

Recomandarea: În scopul evitării interpretării normei, cuvîntul „informativ„ urmează a
fi exclus.

2. Conflicte ale normelor de drept

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie capitolul VI eliberarea autorizaţiei de construire secţiunea 3
refuzul de emitere a certificatului de urbanism pct.73 - emitentul refuză emiterea
certificatului de urbanism, dacă intervine cel puţin una din următoarele condiţii [...]

Menţionăm că în capitolul VI se reglementează procesul de eliberarea a autorizaţiei de
construire. Respectiv, utilizarea sintagmei „certificatului de urbanism” poate crea confuzii la
aplicarea actului. Concomitent, atragem atenţia că procesul de refuzare de eliberare a
certificatului de urbanism este deja reglementat la pct.63 din proiect.

Recomandarea: sintagma „certificatului de urbanism” de la capitolul VI secţiunea 3
pct.73 (în ambele cazuri) urmează a fi substituită cu sintagma „autorizaţiei de
construire”.

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.8 la proiectul hotărîrii Guvernului – prezenta hotărîre intră în vigoare la data
publicării.

Menţionăm că proiectul va avea efecte majore asupra persoanelor fizice şi juridice ce
desfăşoară activităţi legate de domeniul construcţiilor, respectiv, vor avea nevoie de o
perioadă de timp pentru a se adapta la noile cerinţe. Impunerea unei asemenea perioade de
adaptaţie este consacrată în jurisprudenţa internaţională de principiul previzibilităţii care
impune ca autorităţile publice să normeze relaţiile sociale prin adoptarea de acte normative
care să intre în vigoare după trecerea unei anumite perioade de timp, astfel încât să permită
oricărei persoane să poată recurge la consultanţă de specialitate şi să îşi corecteze conduita
sau ca destinatarii normelor să nu resimtă şocul unor schimbări imprevizibile, care le-ar
putea afecta activitatea.
Lipsa acestei exigenţe a normelor juridice va determina o nesiguranţă a raporturilor juridice
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administrative, şi prin urmare, limitarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.
Totodată, în contextul în care RI „e-Autorizare construcţii” va fi creată în termen de 6 luni
(pct.3), implementarea proiectului odată cu data intrării în vigoare a acestuia (la data
publicării) va fi dificilă, deoarece activitatea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de
construcţie urmează a fi efectuată prin intermediul resursei informaţionale.

Recomandarea: Pentru a asigura o relaţie corectă între autorităţi şi cetăţeni, pentru ca
aceştia din urmă să nu fie surprinşi de acte normative inopinate, care să le
prejudicieze interesele, se impune stabilirea unei perioade de timp (suficientă pentru
adaptarea cetăţenilor) pînă la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor
propuse de autor.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.18 – la recepţionarea cererii remise prin expediere poştală
sau telegrafică, emitentul este obligat să expedieze solicitantului certificatul de
recepţionare şi nota de plată, conform pct.17 în termen de cel mult 5 zile de la data
recepţionării.
Pct.20 – la recepţionarea cererii prin intermediul RI “e-Autorizare construcţii”, RI “e-
Autorizare construcţii” va emite solicitantului [...]

Menţionăm că proiectul nu conţine prevederi cu privire la termenul de eliberare a certificatului
de recepţionare a cererii depuse prin intermediul RI “e-Autorizare construcţii” şi nota de plată
pentru eliberarea certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire/desfiinţare.
Lipsa unor asemenea reglementări, ar putea genera discreţii din partea emitentului în scopul
tergiversării procesului de eliberare a certificatului de urbanism sau autorizaţiei de
construire/desfiinţare.

Recomandarea: Pct.18 necesită a fi completat pentru ca termenul de 5 zile să facă
trimitere şi la cererea depusă prin intermediul RI “e-Autorizare construcţii”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.46 – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data
depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism, emitentul va efectua
avizarea cererii şi documentaţiei anexate, în cazurile şi în condiţiile stabilite de
prezenta secţiune.

În conformitate cu secţiunea 3, emitentul, în vederea avizării cererii şi documentaţiei anexate
are la dispoziţie cel mult 3 zile, timp în care este obligat să remită materialele respective spre
alte entităţi pentru a primi avizele corespunzătoare (Agenţia Naţională Arheologică şi Centrul
Naţional de Sănătate Publică/centrul teritorial de sănătate publică). În acelaşi timp, autorul
specifică că entităţile de avizare vor emite avizele în termen de cel mult 10 zile.
Respectiv, există riscul ca emitentul să nu îşi realizeze obligaţia în termen (3 zile) deoarece
va fi nevoit să aştepte răspunsul celorlalte autorităţi (care dispun de un termen de 10 zile).
Totodată, în contextul în care autorul promovează principiul aprobării tacite, asemenea
lacune vor tergiversa activitatea ghişeului unic.

Recomandarea: Termenele de 3 zile şi 10 zile necesită a fi revăzute în vederea
excluderii discrepanţelor care ar putea tergiversa activitatea ghişeului unic.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.32 – în cazul în care entitatea de avizare nu emite avizul
respectiv sau dacă emitentul nu emite autorizaţia de construire în termenul stabilit,
după caz, de pct.48, 54, 65 sau 88 din prezentul Regulament, se consideră că actul în
cauză a fost emis, potrivit principiului aprobării tacite, conform art.11 din Legea
nr.235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii
de întreprinzător.

Norma sus citată, reglementează principiul aprobării tacite în cazul procesului de avizare sau
de emitere a autorizaţiei de construire. În acelaşi timp, au fost omise prevederi cu privire la
aplicarea principiul dat şi în cazul certificatului de urbanism sau a autorizaţiei de desfiinţare,
deşi autorul face trimitere la respectarea termenilor stabiliţi de pct.48, 54, 65 (termene cu
privire la eliberarea avizelor şi a certificatului de urbanism) sau 88 (termenul de eliberare a
autorizaţiei de desfiinţare). Concomitent, nu a fost indicat punctul care face trimitere la
termenul de eliberare a autorizaţiei de construire (pct.70).
În contextul celor expuse, considerăm că în redacţia actuală, proiectul poate genera condiţii
de incertitudine cu privire la aplicarea principiului aprobării tacite.

Recomandarea: Norma necesită a fi completată după cuvîntul „construire” cu
sintagma „/desfiinţare sau certificatul de urbanism”, iar după cifra „65” se va completa
cu cifra „70”.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.59 subpct.1) şi subpct.2) - emitentul va anexa la
certificatul de urbanism emis solicitantului avizul Centrului Naţional de Sănătate
Publică/centrului teritorial de sănătate publică – în cazul amplasării construcţiei în
zonă cu regim special stabilit prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a
teritoriului şi avizul de expertiză arheologică, emise de Agenţia Naţională Arheologică
– în cazul în care lucrările de construcţie se vor efectua pe teren cu patrimoniu
arheologic.

Pct.60 subpct.1) şi subpct.2) - în cazul în care certificatul de urbanism este elaborat în
lipsa documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, conform prevederilor din
pct.52-57, emitentul va anexa la certificatul de urbanism emis solicitantului schema de
amplasare emisă de emitent şi avizele emise de entităţile de avizare stabilite de pct.53.

În condiţiile în care autorul promovează principiul aprobării tacite nu este clar cum pot fi
anexate la certificatul de urbanism avizele aprobate conform acestui principiu, deoarece se
consideră a fi pozitive avizele care nu sunt prezentate în termen (de facto, avizele nu există).

Recomandarea: Normele prenotate necesită a fi revăzute în vederea stabilirii unui
mecanism de eliberare a avizelor în cazul principiului aprobării tacite.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.63 subpct.4) - emitentul refuză emiterea certificatului de
urbanism, dacă cel puțin una din entitățile de avizare, stabilite de pct.53 a emis aviz
negativ.

5



Evidenţiem că la avizarea cererii de eliberare a certificatului de urbanism sunt implicate nu
doar entităţile specificate la pct.53, dar şi cele de la pct.47.
Astfel, fiind omise entităţile de la pct.47, emitentul nu va fi în drept să refuze emiterea
certificatului chiar dacă solicitantul nu a obţinut toate avizele necesare de la Agenţia
Naţională Arheologică şi Centrul Naţional de Sănătate Publică (ceea ce înseamnă că
documentaţia prezentată de solicitant nu corespunde cerinţelor).

Recomandarea: Norma necesită a fi completată astfel încît să fie specificate toate
entităţile implicate în procesul de avizare a cererii de eliberare a certificatului de
urbanism.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a
lucrărilor de construcţie pct.55 - avizele emise de entităţile de avizare stabilite de
pct.51 vor stabili [...]

Evidenţiem că pct.51 nu menţionează nici o entitate de avizare. Astfel, nu este clară norma la
care autorul se referă.

Recomandarea: Sintagma „pct.51” necesită a fi revăzută în vederea stabilirii corecte a
normei la care face trimitere autorul.

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

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

23 Noiembrie 2015

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