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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional

automatizat „Registrul vitivinicol al Republicii Moldova”
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

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 aprobării unui
Regulament care ar reglementa organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional
automatizat „Registrul vitivinicol al Republicii Moldova”.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, necesitatea instituirii Registrului vitivinicol
rezidă în cerinţa de a fi înscrişi în acest registru agenţii economici care desfăşoară cel puţin
una din activităţile de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, produselor
obţinute pe bază de must şi a produselor obţinute pe bază de vin, producerea şi
comercializarea strugurilor folosiţi ca materie primă în vinificaţie.
Astfel, autorul justifică parţial promovarea proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit notei informative, cheltuielile de creare a Soft-ului pentru Sistemul informaţional
automatizat pentru Registrul vitivinicol al Republicii Moldova precum şi pentru înregistrarea
iniţială a parcelelor vitivinicole şi a unităţilor vinicole în acesta, sunt echivalente cu cca 1,054
mil.dolari SUA, asigurate, cu statut de grant şi alocate de către Agenţia de Dezvoltare din
Cehia (0,592 mil. dolari SUA) şi Agenţia de Dezvoltare din Statele Unite ale Americii (0,462
mil. dolari SUA).
Totodată, pct.13 din proiect, prevede că: „cheltuielile legate de ţinere a Registrului se
acoperă din Fondul Viei şi Vinului”.
Astfel, este oportun a se calcula estimativ suma cheltuielilor anuale pentru ţinerea
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Registrului, precum şi evidenţierea faptului, dacă la implementare, Fondul Viei şi Vinului
deţine mijloace pentru acoperirea financiară a proiectului.
În consecinţă, considerăm că proiectul este insuficient argumentat din punct de vedere
economico-financiar.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,
şi nu contravine interesului public general.
Totodată, prin promovarea anumitor norme în forma prezentată acestea, poat prejudicia
interesele agenţilor economici care desfăşoară activitatea de producere, depozitare,
comercializare a vinurilor sau produselor obţinute pe bază de vin.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, cerinţă impusă 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 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

La pct.22.

"Actele necesare pentru efectuarea înregistrării sunt: 1)..."
Din considerentul că norma sus numită conţine un singur alineat, nu este necesară
enumerarea acestuia. Or, norma transpusă în forma respectivă denotă o formulare cu sens
neclar, echivoc şi nu corespunde tehnicii legislative.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea enumerării de la pct.22.

2. Conflicte ale normelor de drept
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La pct.1 “Se instituie Registrul vitivinicol al Republicii Moldova, posesorul căruia este
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.

Conform prevederilor din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 la art.6. alin.(2)
Registrul vitivinicol este ţinut de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului în conformitate cu
regulamentul aprobat de către Guvern.
Totodată, în Regulament, la capitolul II pct.7 este prevăzut: “Registratorul Registrului este
Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, căreia posesorul Registrului i-a delegat atribuţiile
corespunzătoare în conformitate cu contractul încheiat între Părţi (atribuţii de înregistrare,
actualizare, modificare a datelor din Registru, precum şi de asigurare a protecţiei şi integrităţii
datelor, etc.)
Oficiul este în drept, cu acordul scris al posesorului Registrului, să transmită funcţiile de
înregistrare a datelor privind subparcelele/parcelele viticole, pe bază de contract
subregistratorului.
În baza celor enunţate supra, există o neconcordanţă între noţiunea de “posesor” de la pct.1
din Regulament şi sintagma “este ţinut de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” prevăzută la
alin.(2) art.6 din Legea viei şi vinului nr.57 din 10.03.2006.
Astfel, considerăm că noţiunile utilizate de autor sunt incomplete şi nu reflectă în mod clar şi
obiectiv conceptul normei incluse în Regulament.
Or, conform art.32. alin.(1) din Legea viei şi vinului, “Politica de stat în sectorul vitivinicol este
elaborată şi promovată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi este implementată
prin intermediul Oficiului Naţional al Viei şi Vinului” aspect care nu este clar reglementat în
regulament.
Întrucît în forma propusă a pct.1, noţiunile numite supra sunt contradictorii şi pot fi
interpretate, este oportun a se include în proiect un punct nou care să conţină noţiuni şi
definiţii utilizate în Regulament. Acest fapt ar exclude contradicţiile dintre norme,
interpretarea abuzivă a acestora precum şi ar reda proiectului o claritate care este absolut
necesară.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea Capitolului I prin prisma art.32 din
Legea viei şi vinului precum şi includerea la Capitolul I a unui nou punct.3 “Noţiuni şi
definiţii” cu definirea clară a noţiunilor: deţinător, posesor, registrator, subregistrator,
furnizor, destinatar, cu delimitarea în mod clar a atribuţiilor acestora.

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.38. “...schema grafică a subparcelelor/parcelelor viticole sa va întocmi manual,
pe suport de hîrtie, în baza extrasului din registrul bunurilor imobile sau altor
documente...”.

Sintagma “sau altor documente” este incompletă şi redă normei un caracter discreţionar iar
autoritatea o poate utiliza abuziv la înregistrarea parcelelor/subparcelelor sau la refuzul de a
le înregistra. Or, nu este clar la ce documente face referire autorul prin utilizarea sintagmei
“alte documente”.
În sensul dat atragem atenţia asupra faptului că nu toate documentele care conţin scheme
grafice pot reprezenta anumite drepturi de posesie, folosinţă, deţinere etc, asupra parcelelor,
subparcelelor vitivinicole.
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Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei “sau altor documente care
conţin scheme grafice” de la pct.38.

La pct.54. “Nu se admite prelucrarea strugurilor de pe parcelele/subparcelele viticole
neînregistrate în SIA RVV”.

Considerăm că norma inclusă la pct.54 este discreţionară. Promovarea normei sus numite ar
încălca grav drepturile agenţilor economici care din anumite motive obiective nu au reuşit
înregistrarea parcelelor/subparcelelor sau care au procurat strugurii de la alţi agenţi
economici.
În acest sens interzicerea prelucrării strugurilor respectivi ar aduce mari pierderi agenţilor
economici.
Astfel, pentru prevenirea cazurilor de încălcare a drepturilor enumerate mai sus cît şi a
cazurilor de abuz asupra agenţilor economici, considerăm raţional substituirea normei
respective cu o normă care ar corespunde rigorilor enunţate anterior.

Recomandarea: Propunem autorului substituirea sintagmei “Nu se admite prelucrarea
strugurilor de pe parcelele/subparcelele viticole neînregistrate în SIA RVV” de la pct.54
cu sintagma “Prelucrarea strugurilor de pe parcelele/subparcelele viticole
neînregistrate în SIA RVV se permite doar în baza unei declaraţii cu privire la
provenienţa strugurilor, şi amplasarea parcelelor/subparcelelor respective, cu
achitatrea unei penalităţi ..., pentru neînregistrarea acestora.”

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.22 “Actele necesare pentru efectuarea înregistrării în Registrul unităţilor
vitivinicole sint: 1) fotocopia documentului care confirmă deţinerea în proprietate sau
în locaţiune a unui depozit specializat de construcţie capitală, cu o suprafaţă de cel
puţin 200 m2, în cazul în care agentul economic desfăşoară doar activităţile de
stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor şi/sau a produselor obţinute pe bază de
must şi/sau a produselor obţinute pe bază de vin”.

Norma sus numită impune cerinţe excesive pentru realizarea drepturilor agenţilor economici
de a fi înregistraţi în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova.
Factorul coruptibil în sensul dat poate fi manifestat prin refuzul subiectiv al autorităţii de a
înregistra agenţii economici sub pretextul că aceştia nu întrunesc anumite condiţii dificile de
realizat impuse prin nişte cerinţe excesive.
Astfel, este inechitabil ca unui agent economic care desfăşoară activitate de depozitare a
unui număr redus de vinuri sau produse obţinute pe bază de vinuri să i se ceară confirmarea
deţinerii unui depozit cu o suprafaţă nu mai puţin de 200 m.p.
În acest sens există riscul de a fi afectaţi mai multe categorii de agenţi economici care cad
sub incidenţa pct.22 dar care în conformitate cu cantitatea de produse vitivinicole ce urmează
a fi depozitate nu au nevoie de un spaţiu mare. Or, un agent economic care produce vinuri
de selecţie, în ediţii limitate nu are nevoie de un spaţiu mare de depozitare, producere sau
comercializare.
Şi nu în ultimul rînd menţionăm că Legea nr.231 cu privire la comerţul interior la art.8. cu
referire la comerţul cu ridicata prevede: “(1) Comercianţii care desfăşoară comerţul cu
ridicata dispun, după caz, de depozite, organizează păstrarea şi prelucrarea produselor,
completează stocurile de marfă, asigură suportul informaţional, prestează servicii de
transport, oferă şi alte servicii aferente comerţului.
La desfăşurarea comerţului cu ridicata, comercianţii sînt obligaţi să respecte următoarele
cerinţe:
a) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare
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volumului şi naturii produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare,
unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj frigorific, iar în cazul activităţii de prelucrare
(ambalare) a produselor –de utilajul corespunzător acestor activităţi...”.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei “cu o suprafaţă de cel puţin
200 mp” de la pct.22.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.6 “Posesorul Registrului asigură condiţiile financiare şi juridico-organizatorice
pentru crearea şi ţinerea acestuia şi deleagă funcţiile de administrare a problemelor
privind implementarea şi funcţionarea Registrului, cu excepţia chestiunilor care,
potrivit Regulamentului, ţin de competenţa administratorului tehnic şi a altor
participanţi, registratorului Registrului”.

În sensul normei respective nu este clar mecanismul de asigurare a “condiţiilor financiare” de
către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în condiţiile în care la pct.13 din
Regulament se stipulează că: “Cheltuielile legate de ţinere a Registrului se acoperă din
Fondul Viei şi Vinului”.
Conform art.32 cu indice 3 alin.(2) Formarea şi gestionarea Fondului Viei şi Vinului se pun în
sarcina Oficiului în conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern.
Totodată conform aceluiaşi articol, Fondul viei şi vinului este instituit în scopul susţinerii
financiare a măsurilor de dezvoltare a sectorului vitivinicol, fără personalitate juridică.

Recomandarea: Propunem autorului reglementarea în mod clar a unui mecanism de
“asigurare a condiţiilor financiare” şi identificarea criteriului de acordare a acestor
mijloace financiare în mod transparent şi obiectiv.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

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

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

09 August 2016

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