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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 Afacerilor Interne.

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 asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu a angajaţilor Ministerului Afacerilor
Interne. În acest sens, autorul propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al
statului a unor terenuri cu destinaţie specială aflate în administrarea Ministerului Afacerilor
Interne şi modificarea categoriei de destinaţie a acestor terenuri.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale acestuia şi finalităţile urmărite prin
implementarea amendamentelor propuse, întrunind generic exigenţele stabilite de
prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.
Totodată, se impune necesitatea completării notei informative cu argumente pertinente ce
vizează realizarea finalităţii scontate a proiectului – realizarea parteneriatului şi construcţia
locuinţelor de serviciu pentru angajaţii MAI.
În acest sens, autorul în mod indispensabil urmează să aprecieze numărul de locuinţe de
serviciu ce urmează a fi construite şi să elaboreze un studiu de fezabilitate corespunzător
care să demonstreze oportunitatea iniţierii parteneriatului public-privat – justificarea tehnică şi
economică a proiectului de parteneriat public-privat (PPP), caracteristicile principale,
indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat, identificarea şi analiza riscurilor
(riscul politic, legislativ, financiar şi economic, riscul de executare, de mediu). Subsidiar, se
recomandă autorului reflectarea în conţinutul notei de argumentare a unor raţionamente
suplimentare ce vizează motivele şi inerenţa trecerii bunurilor vizate de proiect în domeniul
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privat al statului. Suplimentarea notei de argumentare se impune întru justificarea intenţiei
autorului şi excluderii riscurilor ce ţin de utilizarea integrală sau parţială a imobilelor în speţă
în alte scopuri decît cel invocat de autor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare,
or acesta intenţionează să iniţieze potrivit cadrului normativ pertinent procedura PPP pentru
realizarea finalităţii scontate de către autor. În condiţiile date, în eventualitatea în care ulterior
autorul nu iniţiază PPP pentru construcţia locuinţelor de serviciu, pentru implementarea
prevederilor proiectului şi realizarea finalităţii scontate, urmează a fi antrenate resurse
financiare suplimentare din contul bugetului de stat.
Circumstanţa în cauză determină incertitudinea sustenabilităţii financiare a proiectului în
formula propusă. În condiţiile date, coroborat cu obiecţiile expuse vis-a-vis de „Suficienţa
argumentării iniţiativei” şi riscurile delimitate în compartimentul „Promovarea sau
prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei justificări a interesului public” se
impune necesitatea revizuirii notei de argumentare şi suplimentarea acesteia cu argumente
pertinente ce vizează sursele de finanţare a iniţiativei în eventualitatea imposibilităţii iniţierii şi
desfăşurării obiectivului dat în cadrul unei proceduri PPP.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Afacerilor Interne şi angajaţilor
acestuia, prin desfăşurarea unor acţiuni premergătoare pentru asigurarea cu spaţiu locativ de
serviciu a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, fapt care nu este în detrimentul
interesului public.
Totodată, pentru a exclude riscul utilizării ulterioare a suprafeţelor de teren în cauză în alte
scopuri decît cele invocate de către autor (nefolosirea/folosirea parţială a terenurilor pentru
construcţia locuinţelor de serviciu), considerăm oportună demararea concomitentă a
procedurilor administrative ce ţin de iniţierea PPP cu elaborarea studiului de fezabilitate
pentru a asigura justificarea intenţiei autorului, modificarea corespunzătoare a Hotărîrii
Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 şi elaborarea condiţiilor PPP, care urmează a fi
examinate cumulativ în cadrul unei iniţiative unice complexe. Realizarea acţiunilor în speţă va
spori forţa probantă a proiectului, va justifica realizarea intenţiei scontate de către autor şi va
exclude riscul utilizării ulterioare a imobilelor în speţă pentru realizarea unor altor obiective şi
satisfacerea intereselor unui grup restrîns de persoane.

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 autorităţii,
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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 după cum urmează
http://www.mai.gov.md/ro/advanced-page-type/consultari-publice şi pe portalul
http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=3546.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare
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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 superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Noiembrie 2016

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