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Acest studiu a fost elaborat cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în 
cadrul proiectului ”Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” implementat 
cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și 
nu reprezință neapărat poziția oficială a PNUD Moldova sau a instituției finanțatoare. 
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SUMAR EXECUTIV  

 
Expertiza anticorupție (EA) este un instrument de prevenire a corupției aplicat de CNA începînd cu anul 
2006. EA urmărește dentificarea în proiectele de acte legislative şi normative a riscurilor de corupţie, a 
factorilor care le generează, precum şi înaintarea recomandărilor pentru înlăturarea lor. Categoriile 
factorilor care determină apariţia riscurilor de corupţie se referă la deficienţele proiectului sub aspectul 
formulării, coerenţei legislative, al transparenţei şi accesului la informaţii, al exercitării drepturilor şi 
obligaţiilor persoanei, al exercitării atribuţiilor autorităţii publice, al mecanismelor de control, al 
răspunderii şi sancţiunilor. 
 
În perioada supusă analizei de prezentul Studiu, CNA a efectuat expertiza anticorupție a 2697 proiecte de 
acte normative (32704 pagini). Ponderea cea mai mare a revenit proiectelor de HG care a fost în 
constantă creștere: de la 430 în 2016 pînă la 628 în 2018. De asemenea, a fost în creștere și numărul 
actelor departamentale supuse expertizei, în timp ce proiectele de legi au fost într-un număr, relativ, 
constant. Cât privește distribuția numărului de proiecte pe ani s-a atestat că cele mai multe proiecte de 
acte normative au fost promovate în anul 2018. 
 
Majoritatea proiectelor actelor expertizate de CNA în perioada de referință au fost din Domeniul I ”Drept 
constituțional și administrativ, justiție și afaceri interne” (479 de proiecte), fiind urmat de domeniile 
”Buget și finanțe” (163 de proiecte) și ”Muncă, asigurare socială, ocrotirea sănătății și familiei” (162 de 
proiecte). Surprinzător, comparativ cu perioada precedentă (2010-2015), domeniul II ”Economie și 
comerț” a fost mai puțin abordat în inițiativele normative, atât ale Guvernului, cât și ale deputaților. 
 
Cel mai pregnant factorii de risc se manifestă în două grupuri generice: ”coerența legislativă” și 
”exercitarea atribuțiilor entităților publice”, urmate de grupul ”formulări lingvistice”. Totodată, cei mai 
frecvenți factori de risc rămân a fi: formulările ambigui care admit interpretări abuzive (variază de la 
12% la 14%), concurența normelor de drept (variază de la 10% la 15%), lacunele de drept (variază de la 
8% la 11%), Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (variază de la 10%  la 22%), 
lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (variază de la 8% la 14%). 
 
În 2016 – 25 (7%)  din HG pasibile EA au fost aprobate în lipsa REA, iar în 2017 această creștere este și 
mai substanțială – 82 HG (19%) fiind aprobate fără REA. O ușoară ameliorare cu 4% poate fi observată în 
2018, atunci când doar 15% a HG au fost aprobate în lipsa REA. 
 
Topul riscurilor de corupție detectate de experții CNA în proiectele de legi supuse expertizei este 
următorul: 

• abuz de serviciu; 

• conflict de interese și/sau favoritism; 

• corupere activă;  

• trafic de influență; 

• depășire a atribuțiilor de serviciu; 

• conflict de interese și/sau favoritism; 

• exercitarea influenței necorespunzătoare. 
 
Evaluarea eficienței recomandărilor REA denotă un un grad înalt de acceptare a acestora, recomandările 
fiind acceptate în proporție de circa 70%, ceea ce semnifică că autorii proiectelor expertizate țin cont de 
recomandările REA, iar proiectele de acte normative nu vor încuraja/favoriza la nivel de reglementări 
apariția manifestărilor de corupție.  
 
Factoriii de risc înlăturați mai frecvent din proiectele actelor normative, ca și în cazul constatărilor 
precedentului Studiu, sunt cei care pot fi remediați mai ușor și țin de coerența legislativă  și formularea 
lingvistică a proiectelor. În același timp, autorii nu au eliminat de o manieră consistentă și coerentă 
factorii de risc din categoria exercitarea atribuțiilor entității publice. În special, trezește îngrijorare 
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neînlăturarea factorilor ce țin de atribuții extensive de reglementare, atribuții paralele, nedeterminarea 
entității publice responsabile/subiectului la care se referă prevederea, precum și lipsa/ambiguitatea 
procedurilor administrative.  
Cel mai frecvent interesele private au fost promovate contrar interesului public prin proiectele de legi, 
cele mai multe fiind înregistrate în 2016: 34% din proiectele de legi expertizate, tendința respectivă fiind 
în scădere în următorii ani, ajungând în 2018 la o pondere de doar 10%. În partea ce ține de HG, la fel, 
atestăm diminuarea ponderii proiectelor promotoare de interese: de la 21% în 2016 până la doar 3% în 
2018. Un tablou similar se desprinde și privitor la actele departamentale: de la 28% până la 7%. 
 
În pofida recomandărilor și solicitărilor anterioare ale CNA de a respecta și a oferi timp suficient pentru 
efectuarea EA, în perioada 2016-2018 a fost solicitată expertizarea în regim de urgență a circa 131 
proiecte de acte normative. Magnitudinea urgențelor a crescut progresiv, după cum urmează: 

• 34 proiecte în 2016;   

• 42 proiecte în 2017;  

• 55 proiecte în 2018.  
 
Chiar dacă CNA a răspuns solicitărilor de expertiză urgentă a proiectelor, totuși, au existat multiple situații 
când proiectele actelor normative au fost aprobate/adoptate pînă sau chiar la data expedierii proiectului, 
respectiv, orice recomandări ale CNA prezentate post factum au fost ignorate de către autori.  
 
În rezultatul evaluării activității de expertiză anticorupție de peste 12 ani, precum și luînd în calcul ultimele 
evoluții în materie de elaborare și promovare a actelor normative, a fost revizuită tipologia  intereselor 
private și care a fost grupată în 5 categorii, după cum urmează:  

• Gestiunea patrimoniului public (schimbarea destinației terenurilor și utilizarea suprafețelor 
nelocuibile);  

• Parteneriatele public-private;  

• Scutirea de taxe;  

• Protecția mediului; 

• Achizițiile publice. 
Astfel, comparativ cu tipologia aplicată în cadrul Studiului precedent, pentru perioada 2016-2018 s-a decis 
revizuirea/comasarea unor categorii și a fost dedusă o nouă categoria ”protecția mediului”. 
 
Analiza proiectelor, potrivit tipologiei intereselor promovate, arată că procesul de legiferare rămâne a fi 
afectat de carențe substanțiale în partea ce ține de suficiența argumentării soluțiilor normative, în special, 
argumentarea economico-financiară. Rămâne valabilă constatarea precedentului Studiu că proiectele 
actelor normative nu sunt supuse de fiecare dată analizei impactului de reglementare (atunci cînd este 
necesar), precum și nu conțin setul de acte necesare impus pentru anumite categorii de proiecte. 
 
Sinteza costurilor proiectelor promotoare de interese (atunci când a fost posibilă evaluarea, în special 
pentru  prima categorie de proiecte) denotă următoarele:  
 

1. Costuri evitate - Valoarea totală a costurilor calculate pe proiecte respinse sau retrase:  
1 340 340,946 mii lei; 

  
2. Costuri iminente - Valoarea totală a costurilor pe proiectele adoptate: 

2 037 1187,304 mii lei. 
 

 
Concluziile și recomandările Studiului au fost formulate pentru a înlătura deficiențele de ordin general 
ale procesului de creație normativă din Republica Moldova, precum și deficiențele din domeniile 
vulnerabile care au intrat în tipologia proiectelor promotoare de interese. De altfel, o parte din 
recomandările prezentului Studiu sunt congruente recomandărilor din Studiul precedent pentru anii 
2010-2015.  
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METODOLOGIA REALIZĂRII STUDIULUI 

 
Prezentul Studiu este consacrat analizei impactului expertizei anticorupție pe parcursul a 3 ani:  2016-
2018.  
 
Studiul analizează fenomenul promovării prin proiectele actelor normative a intereselor 
particulare/private/corporatiste în detrimentul interesului public și modul în care REA ale CNA pot 
contribui la stoparea promovării intereselor cauzatoare de prejudicii. De asemenea, Studiul prezintă și 
evaluarea costului prejudiciilor cauzate prin proiectele actelor normative calificate drept promotoare de 
interese.  
 
Studiul se referă la două mari categorii de acte: Hotărârile Guvernului și legile, inițiate atât de Guvern 
cât și deputații în Parlament. Pentru a acoperi subiectele de analiză a prezentului studiu, aceste categorii 
de proiecte au fost analizate prin aplicarea unui șir de filtre, după cum urmează: 

a. autorii actelor normative; 
b. domeniile EA; 
c. stadiul actelor: aprobate și publicate în Monitorul Oficial, retrase/respinse/devenite nule; 
d. calitatea actelor: pasibile sau nepasibile de EA; 
e. statutul actelor: acte remise și supuse EA și acte care au eludat EA 
f. factori de risc și riscuri de corupție. 

 
O serie de constatări ale Studiului vizează eficiența EA a CNA  pentru perioada de referință.  Eficiența a 
fost măsurată prin raportarea numărului riscurilor de coruptibilitate formulate în REA la numărul 
recomandărilor acceptate și riscurilor eliminate de către autori din textul proiectelor aprobate/adoptate, 
retrase, respinse sau declarate nule. 
 
Tipologia intereselor private promovate prin proiectele de acte normative a fost dedusă de experții CNA 
în baza experienței de efectuare a EA pe parcursul a 12 ani - 2006-2018 - și se referă la 
domeniile/sectoarele cadrului normativ în cadrul cărora cel mai frecvent a fost depistată promovarea 
intereselor cauzatoare de prejudiciu interesului public. Tipologia pentru Studiul de față a fost revăzută, 
ținând cont de noile domenii de interes. Astfel, pentru obiectivele prezentului document, au fost 
identificate următoarele domenii vulnerabile: 
 

• Gestiunea patrimoniului public (schimbarea destinației terenurilor și utilizarea suprafețelor 
nelocuibile);  

• Parteneriatele public-private;  

• Scutirile de taxe;  

• Protecția mediului; 

• Achizițiile publice. 
 

Evaluarea costului prejudiciilor cauzate prin proiectele actelor normative promotoare de interese s-a 
efectuat în baza unor repere metodologice special elaborate pentru obiectul acestui Studiu. Potrivit 
acestor repere, a fost stabilit că evaluarea prejudiciului în cadrul procesului de EA are caracteristici diferite 
și este în dependență de domeniul evaluat/tipologia actelor. Respectiv, fiecare act normativ poate avea 
diferite tipuri de costuri care se calculează individual, în dependență de procesele, resursele, tipul de 
activități sau ulterioarele efecte ale actului expertizat. Totuși, reperele metodologice au identificat și au 
fixat un șir de etape comune pentru toate domeniile care trebuie parcurse de experți și care urmează să 
faciliteze identificarea valorii prejudiciului potențial și anume: 
 

A. selectarea acțiunilor generatoare de costuri;  
B. identificarea costurilor reale ale acțiunilor planificate în baza metodelor de identificare a 

costurilor; 
C. identificarea efectelor preconizate în urma realizării acțiunilor; 
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D. segregarea mijloacelor din totalul costurilor identificate cu caracter de prejudiciu; 
E. stabilirea prejudiciului din costul total calculat, în dependență de elementele confirmate.  

 
Vom nota că toate calculele efectuate și prezentate în cadrul acestui document se referă exclusiv la 
studiile de caz arătate în Anexa nr. 3 a prezentului document și care a fost construită, potrivit fiecărei 
categorii din tipologia intereselor. Anexa conține evaluarea costurilor pentru exemplele din proiectele 
actelor normative, atunci cînd aceasta a fost posibilă, și lista datelor/informațiilor absente care au 
împiedicat evaluarea costurilor, atunci cînd evaluarea a fost imposibilă.  
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I. CONSIDERAȚII PRELIMINARE 

 
Prezentul Studiu reprezintă o a doua intenție de analiză a activității de expertiză anticorupție desfășurată 
de CNA începând cu anul 2006. E necesar de a reaminti că acest tip de expertiză a fost introdus în anul 
2006 ca o expertiză obligatorie pentru toate proiectele de acte normative (cu excepția a) documentelor 
de politici; b) actelor cu caracter individual de remanieri de cadre; c) decretelor Preşedintelui Republicii 
Moldova; d) dispoziţiilor Guvernului; e) hotărîrilor Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor 
de legi şi decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova; f) tratatelor internaţionale, actelor de acordare a 
deplinelor puteri şi de exprimare a consimţămîntului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat 
internaţional)1, astfel încît, înainte de transmiterea proiectului definitivat către Ministerul Justiției pentru 
întocmirea expertizei juridice, autorii proiectelor urmau să solicite efectuarea expertizei anticorupție din 
partea CNA.  Studiul precedent al eficienței expertizei anticorupție și a costurilor proiectelor generatoare 
de prejudicii interesului public general a conturat un tablou al procesului de legiferare din Republica 
Moldova timp de 6 ani (2010-2015), inclusiv din perspectiva autorilor, domeniilor, intereselor promovate, 
tipologiei acestor interese etc. și a inclus un șir de constatări și recomandări adresate autorităților publice 
din Republica Moldova, abilitate cu drept de inițiere și aprobare/adoptare a actelor normative.   
 
Studiul de față se concentrează pe analiza eficienței expertizei anticorupție și a costurilor proiectelor cu 
potențial de prejudiciere a interesului public pe următoarea perioada de 3 ani - 2016-2018 și își propune 
să scoată în evidență principalele evoluții în domeniu, inclusiv analiza în aspect comparat cu perioada 
precedentă, precum și să stabilească gradul de implementare și preluare a recomandărilor din analiza 
anterioară.  
 
Constatările incluse în acest studiu se bazează preponderent pe rapoartele de expertiză anticorupție (REA) 
ale CNA (secțiunea I.1), ponderea și răspândirea factorilor de risc (secțiunea I.2), riscurile de corupție 
generate de factorii de risc și categoriile lor (secțiunea I.3), eficiența remedierii și eliminării factorilor de 
risc și a riscurilor de corupție (secțiunea I.4),  depistarea cazurilor de promovare a intereselor private în 
cadrul procesului de creație normativă și descrierea consecințelor sociale ale legilor promovarea cărora 
este afectată de asemenea interese,  precum și proiectele de acte normative promovate cu neglijarea 
rigorilor transparenței în procesul decizional – în virtutea cărora este posibilă participarea publicului –, iar 
uneori și cu neglijarea rigorilor de efectuare a expertizei anticorupție, care trebuie să însoțească în mod 
obligatoriu proiectele (secțiunea I.5).   
 

I.1. Despre expertiza anticorupție 

 
Potrivit art. 25 al Legii integrității, nr. 82/2017, expertiza anticorupție este o măsură de control al 
integrității în sectorul public care ține de responsabilitatea CNA. Art. 27 al aceleiași legi prevede că 
expertiza anticorupție se face în baza Metodologiei de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor 
de acte legislative și normative, aprobată de Colegiul Centrului Național Anticorupție, care stabilește 
obiectivele și etapele efectuării expertizei anticorupție, descrierea tipologiei factorilor de risc care 
determină apariția riscurilor de corupție și structura detaliată a raportului de expertiză anticorupție.  
 

Articolul 35 din Legea cu privire la actele normative, nr. 100/2017 prevede că ”(1) Expertiza anticorupție este 
obligatorie pentru toate proiectele actelor normative, inclusiv pentru proiectele actelor normative elaborate 
de deputații în Parlament, și are menirea de a:  
a) asigura corespunderea prevederilor proiectului standardelor anticorupție naționale și internaționale;  
b) preveni apariția unor reglementări care ar favoriza corupția, prin elaborarea anumitor recomandări în 
vederea revizuirii reglementărilor respective sau în scopul diminuării efectelor negative ale acestora […] 
Expertiza anticorupție este efectuată conform metodologiei aprobate de către Centrul Național Anticorupție. 
[…] După recepționarea raportului de expertiză anticorupție, autorul proiectului completează nota informativă 
la proiect cu informația privind constatările acestei expertize și, după caz, include în sinteză obiecțiile și 
propunerile Centrului Național Anticorupție. 

 
1 Art. 28 al Legii integrității, nr. 82/2017 

https://cna.md/doc.php?l=ro&idc=117&id=1466&t=/Studii-si-analize/Studii-despre-coruptie/Procesul-legiferarii-intereselor-quid-prodest-cine-profita-Constatarile-expertizei-anticoruptie
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Pentru perioada de referință (2016-2018) trebuie notată intervenirea unor schimbări, inclusiv 
conceptuale, a cadrului normativ privitor la procesul și etapa de efectuare a expertizei anticorupție.  
 
Noua Lege a integrității, nr.82/2017, care a substituit Legea cu privire la prevenirea și combaterea 
corupției, a reglementat de o manieră mai detaliată instrumentul expertizei anticorupție, stabilind concret 
categoriile actelor care necesită a fi supuse în mod obligatoriu expertizei anticorupție, precum și 
categoriile de acte normative care sunt exceptate de această expertiză2. Totodată, au fost menționați și 
subiecții care au obligația remiterii spre expertiză a actelor normative, inclusiv proiectele de legi inițiate 
de deputați3. O altă modificare principială s-a referit la Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție: 
dacă anterior această Metodologie era aprobată de Guvern, atunci în temeiul noilor prevederi din Legea 
82/2017 a fost prevăzut că Metodologia este aprobată de Colegiul CNA.  
 
Întru executarea acestor noi rigori, în 2017 CNA a elaborat și a aprobat o nouă Metodologie4 detaliată 
privitor la  efectuarea expertizei anticorupție care stabilește obiectivele și etapele efectuării expertizei 
anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative, tipologia factorilor de risc care determină 
apariția riscurilor de corupție și descrierea lor, tipologia riscurilor de corupție, precum și structura detaliată 
a raportului de expertiză anticorupție.  
 
De rând cu Legea 82, în 2017 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă Lege cu privire la actele 
normative – nr. 100 din 22 decembrie 20175 care prevede că una din etapele elaborării actelor normative 
este expertiza anticorupție, obligatorie pentru toate proiectele actelor normative.  
 
Chiar dacă Legea 100/2017 a statuat obligativitatea expertizei anticorupție, totuși, în contrast cu 
reglementările precedente, autorii proiectelor actelor normative, pot remite proiectul spre expertiză la 
orice etapă (dar nu în versiunea definitivată și după avizarea cu toate instituțiile interesate), totodată fiind, 
aparent, scutiți de obligația de a argumenta luarea în considerare sau ignorarea recomandărilor formulate 
în REA. Astfel, Legea 100/2017 prevede la art. 35 alin. (6) că ”după recepționarea raportului de expertiză 
anticorupție, autorul proiectului completează nota informativă la proiect cu informația privind constatările 
acestei expertize și, după caz, include în sinteză obiecțiile și propunerile Centrului Național Anticorupție”.  
 
O astfel de abordare pare să submineze substanțial din eficiența, pertinența și impactul REA, deoarece 
versiunea expertizată de CNA și versiunea definitivată a proiectelor ar putea să fie consistent diferite, 
inclusiv la nivel conceptual. În același timp, oferirea latitudinii și discreției autorilor în a include sau nu 
constatările EA în sinteza avizelor la proiectele promovate, amplifică și mai mult riscul ignorării 
constatărilor și recomandărilor REA și diminuează substanțial eforturile de prevenire a corupției și 
asigurării integrității în cadrul sectorului public. 
  
Luînd în calcul modificarea etapei și a regulilor de expertizare prin Legea 100/2017, Colegiul CNA a revizuit 
Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție la 20 iulie 20186. 
 
Din 2017 CNA redactează REA în baza unui soft modernizat, care asigură elaborarea rapoartelor într-un 
format standardizat și oferă posibilitatea colectării unui volum însemnat de date statistice prin prisma 
autorilor proiectelor expertizate, a categoriilor de proiecte (legi sau HG), a domeniilor de reglementare, a 

 
2 Art. 27 alin. (2) al Legii 82/2017 ”[…]au obligația de a supune expertizei anticorupție proiectele de acte, cu excepția: a) documentelor de politici; 
b) actelor cu caracter individual de remanieri de cadre; c) decretelor Președintelui Republicii Moldova; d) dispozițiilor Guvernului; e) hotărîrilor 
Guvernului de aprobare a avizelor asupra proiectelor de legi și decrete ale Președintelui Republicii Moldova; f) tratatelor internaționale, actelor 
de acordare a deplinelor puteri și de exprimare a consimțământului Republicii Moldova de a fi legată prin tratat internațional”. 
3 Art. 27 alin. (2) al Legii 82/2017 ”Agenții publici și entitățile publice cu drept de inițiativă legislativă, alte entități publice care elaborează și 
promovează proiecte de acte legislative și normative (în continuare în acest articol – autori), precum și Secretariatul Parlamentului[…]” 
4 Aprobată prin Hotărârea Colegiului CNA nr. 6 din 20.10.2017 https://cna.md/public/files/decembrie_rea_2017/h.Col6din20.10.17.pdf 
5 Legea stabilește categoriile și ierarhia actelor normative, principiile și etapele legiferării, etapele și regulile elaborării proiectelor actelor 
normative, cerințele de bază față de structura și conținutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare și abrogarea actului normativ, 
privind evidența și sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, precum și reguli privind interpretarea, 
monitorizarea implementării prevederilor și reexaminarea actului normativ. A intrat în vigoare la 12 iulie 2018 
6 https://cna.md/public/files/colegiu_3/hot.Coleg_CNA_3_din20.07.2018.PDF 

https://cna.md/public/files/Metod_de_efect_a_expertizei_anticoruptie_1.pdf
https://cna.md/public/files/decembrie_rea_2017/h.Col6din20.10.17.pdf
https://cna.md/public/files/colegiu_3/hot.Coleg_CNA_3_din20.07.2018.PDF
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riscurilor de corupție, a factorilor de risc, a eficienței activității de expertiză etc. Toate datele sintetizate, 
prezentate în secțiunile de mai jos se bazează pe informațiile generate de modulul statistic al softului de 
efectuare a expertizei anticorupție ”E-expertiza”. 
 
În perioada supusă analizei de prezentul Studiu, CNA a efectuat expertiza anticorupție a 2697 proiecte de 
acte normative. Distribuția proiectelor de acte normative pe ani și categorii poate fi vizualizată în Figura 
nr. 1 de mai jos 
 
                                                                                          Figura nr. 1. REA pe categorii de proiecte și ani  

 
 

Astfel, poate fi observat că în activitatea de expertiză ponderea cea mai mare a revenit proiectelor de HG 
care a fost în constantă creștere: de la 430 în 2016 pînă la 628 în 2018. De asemenea, a fost în creștere și 
numărul actelor departamentale supuse expertizei, în timp ce proiectele de legi au fost într-un număr, 
relativ, constant. Cât privește distribuția numărului de proiecte pe ani, observăm că cele mai multe 
proiecte de acte normative au fost promovate în anul 2018, trend explicabil, inclusiv prin faptul că 2018 a 
fost un an electoral, iar în aceste perioade numărul de proiecte, în special, în domeniul economic și social, 
de regulă, crește. 
 
Din perspectiva autorilor proiectelor actelor normative, observăm rolul dominant al Guvernului, acesta 
fiind autorul majorității proiectelor supuse REA (a se vedea Figura nr. 2 de mai jos). Totuși, în 2018, 
remarcăm că deputații în Parlament au devenit mai activi și, respectiv, s-au clasat în topul autorilor 
proiectelor actelor normative, devansând la acest capitol Guvernul. 
 
                                                                                                       Figura nr. 2. Autorii proiectelor supuse EA 
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Expertiza anticorupție a proiectelor actelor normative este desfășurată în baza a cinci domenii de 
expertiză care derivă din Clasificatorul general al legislației și anume:  
 
Domeniul I .  Drept constituțional și administrativ, justiție și afaceri interne 
Domeniul II.  Economie și comerț 
Domeniul III.  Buget și finanțe  
Domeniul IV.  Educație și învățămînt, cultură, culte și mass-media 
Domeniul V.  Muncă, asigurare socială, ocrotirea sănătății și familiei 
 
                                                                           Figura nr. 3. Domeniile proiectelor supuse EA 

 
 
În Figura nr. 3 de mai sus este reflectată distribuția proiectelor expertizate pe domenii. Astfel, majoritatea 
proiectelor actelor expertizate de CNA în perioada de referință au fost din Domeniul I ”Drept constituțional 
și administrativ, justiție și afaceri interne” (479 de proiecte), fiind urmat de domeniile ”Buget și finanțe” 
(163 de proiecte) și ”Muncă, asigurare socială, ocrotirea sănătății și familiei” (162 de proiecte). 
Surprinzător, comparativ cu perioada precedentă (2010-2015) domeniul II ”Economie și comerț” a fost 
mai puțin abordat în inițiativele normative, atât ale Guvernului, cât și ale deputaților.  
 
Analiza proiectelor prin prisma autorilor raportat la domeniile de expertiză arată că preocupările celor 
mai proeminenți actori ai procesului de legiferare (Guvernul și Parlamentul) sunt, în mare parte, similare, 
cu unele excepții minore. Deputații au promovat mai multe proiecte decât Guvernul în domeniul ”Educație 
și învățămînt, cultură, culte și mass-media”, în timp ce Guvernul a intervenit cu mai multe inițiative pe 
domeniul ”Economie și comerț”. De remarcat faptul că în domeniul social (domeniul V de expertiză) s-a 
înregistrat un număr egal de inițiative ale deputaților și Guvernului.   
 
                                                               Figura nr. 4. Domeniile proiectelor supuse EA: autori 
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În perioada supusă evaluării, CNA a continuat procesul de monitorizare a paginilor web și a ședințelor 
Guvernului în vederea identificării proiectelor care erau pasibile EA, dar autorii au evitat/ezitat să le 
transmită pentru efectuarea expertizei anticorupție.  Astfel, s-a atestat următorul tablou statistic: 
 
                                                                                                            Figura nr. 5. HG pasibile de REA vs. REA 

 
 
În Studiul precedent se menționa că în pofida trendului negativ atestat în perioada 2010-2014, ”în anul 
2015 doar 12 proiecte (2%) emanate de la autoritățile guvernamentale au fost promovate în lipsa REA”. 
Spre regret, începând cu anul 2016 trendul, iarăși, atestă un declin.  
 
Observăm că în 2016 – 25 (7%)  din HG pasibile EA au fost aprobate în lipsa REA, iar în 2017 această 
creștere este și mai substanțială – 82 HG (19%) au fost aprobate fără REA. O ușoară ameliorare cu 4% 
poate fi observată în 2018, atunci când doar 15% a HG au fost aprobate în lipsa REA. Însă, această 
îmbunătățire nu este suficientă și, respectiv, vor fi necesare eforturi susținute în continuare pentru 
impunerea și insistarea asupra obligativității EA, inclusiv ca un instrument util și necesar în asigurarea 
integrității sectorului public, dar și a calității și previzibilității cadrului normativ. 
 
Cu referire la autorii nemijlociți ai proiectelor actelor normative care au evitat să le transmită spre 
expertiza anticorupție (a se vedea Anexa nr.1 prezentul studiu), notăm că majoritatea HG incluse în listă 
au emanat de la Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Centrul de Implementare a Reformelor, Agenția 
Resurse Funciare și Cadastru. 
 
Cât privește proiectele de legi plasate pe pagina web a Parlamentului am stabilit, de asemenea, unele 
involuții, în raport cu constatările Studiului precedent. 
 

                                                                              Figura nr. 6. Legi pasibile de REA vs. REA 
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Astfel, dacă în 2015 doar 5% a proiectelor de legi au fost promovate fără REA, în anii următori acest 
procentaj este în creștere pînă la 7% (22 și, respectiv, 18 proiecte) în 2016 și 2017, iar în 2018 decalajul 
se dublează comparativ cu anul 2015 și ajunge la 10% (33 proiecte) din proiectele de legi care sunt 
examinate fără a fi solicitată efectuarea expertizei anticorupție.  
 

 
Cu titlu de exemplu a proiectelor de legi care au eludat EA am putea invoca: 

• Legea privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a 
obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014 și nr.101 din 01.04.2015; 

• Legea cu privire la Serviciul Vamal; 

• Legea cu privire la modificarea și completarea Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și 
stimularea fiscală (art.3, 5, 9, ș.a.); 

• Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 

• Legea pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii;  

 
Așa cum a fost menționat în partea introductivă a acestei secțiuni, se pare că una din cauzele care a 
generat aceste involuții sunt prevederile noii Legi 100/2017, care, deși prevede ca obligatorie expertiza 
anticorupție, totuși, nu specifică etapa expertizării proiectelor actelor normative și lasă la discreția 
autorilor să includă sau nu constatările EA în sinteza obiecțiilor și recomandărilor la proiectele de legi. 
 
 

I.2. Factorii de risc: pondere și răspândire 

 
Noua Metodologie de efectuare a EA, urmare a experienței de implementare timp de 10 ani, precum și a 
modificărilor legislative și structurale survenite, a regândit și redimensionat o parte din abordările 
anterioare ale exercițiului de expertiză. Astfel, factorii de coruptibilitate au devenit factori de risc, care, la 
rândul lor, generează riscuri de corupție.  
 
În accepțiunea Metodologiei, factori de risc sunt prevederile proiectului conținutul cărora poate genera, 
la aplicare, apariția riscurilor de corupție. Anexa nr.4 a Metodologiei include lista/tipologia a 37 factori de 
risc, care sunt divizați în 2 categorii:  

• factori de risc generați de limbajul defectuos al proiectului și 

• factori de risc generați de lipsa în proiect a mecanismelor de prevenire a corupției. 
 

Cele 2 categorii, la rândul său, sunt divizate în VII grupuri a factorilor de risc, după cum urmează: 
I. Formulări lingvistice 
II. Coerența legislativă 
III. Transparența și accesul la informație 
IV. Exercitarea drepturilor și obligațiilor persoanei 
V. Exercitarea atribuțiilor entității publice 
VI. Mecanisme de control 
VII. Răspundere și sancțiuni 

 
Tabelul nr. 1 de mai jos ilustrează statistic activitatea de identificare a factorilor de risc în proiectele 
supuse EA pe parcursul anilor 2016-2018. Potrivit analizei datelor din tabelul de mai jos deducem că cel 
mai pregnant factorii de risc se manifestă în două grupuri generice:  ”coerența legislativă” și ”exercitarea 
atribuțiilor entităților publice”, urmate de grupul ”formulări lingvistice”. 
 
Trebuie notat faptul că un tablou statistic similar a fost atestat și de Studiul precedent. Or, de regulă, cei 
mai frecvenți factori de risc sunt: 

• Formulările ambigui care admit interpretări abuzive ( variază de la 12% la 14%) 
(formularea conținută în reglementare care are sens neclar sau echivoc și astfel permite interpretări abuzive);  

• Concurența normelor de drept (variază de la 10% la 15%) 

https://cna.md/public/files/colegiu_3/MetodREAacte_norm.dupaSed.Col20.07.18.pdf
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(incompatibilitate a prevederilor din proiect cu alte prevederi ale proiectului, alte prevederi ale legislației naționale 

sau internaționale); 
• Lacunele de drept ( variază de la 8% la 11%) 

(omisiunea legiuitorului de a reglementa aspecte ale relațiilor sociale, existența cărora rezultă din realitatea 

obiectivă sau din alte prevederi ale aceluiași act); 

• Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive (variază de la 10%  la 22%) 
(atribuții ale entităților publice care sînt formulate de o manieră ambiguă, determinând posibilitatea de a le 
interpreta diferit în diferite situații, inclusiv de a le interpreta în versiunea preferată sau de a deroga de le ele); 

• Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative (variază de la 8% la 14%) 
(reglementarea lacunară sau confuză a mecanismelor aplicate în activitatea entităților publice).  

 
 Tabel nr.1 Numărul și ponderea factorilor de risc în proiectele supuse REA 

FACTORI DE RISC 2016 2017 2018 
I. FORMULĂRI LINGVISTICE    

1. Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în proiect  0 (0%) 42 (1%) 42 (1%) 

2. Utilizarea neuniformă a termenilor  167 (5%) 133 (3%) 126 (3%) 

3. Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive 380 (12%) 538 (14%) 600 (14%) 

II. COERENȚA LEGISLATIVĂ    

4. Norme de trimitere defectuoase 120 (4%) 141 (4%) 132 (3%) 

5. Norme de blanchetă defectuoase 25 (1%) 37 (1%) 15 (0,4%) 

6. Concurența normelor de drept 484 (15%) 428 (11%) 437 (10%) 

7. Lacună de drept 0 (0%) 311 (8%) 468 (11%) 

III. TRANSPARENȚA ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIE    

8. Insuficiența accesului la informația despre actul subordonat legii 0 (0%) 10 (0,2%) 7 (0,2%) 

9. Lipsa/insuficiența transparenței entităților publice 86 (3%) 40 (1%) 92 (2%) 

10. Lipsa/insuficiența accesului la informația de interes public 48 (1%) 33 (1%) 36 (1%) 

IV. EXERCITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PERSOANEI    

11. Costuri exagerate în raport cu beneficiul public 0 (0%) 7 (0,2%) 14 (0,3%) 

12. Promovarea intereselor contrar interesului public 87 (3%) 140 (4%) 101 (2%) 

13. Prejudicierea intereselor contrar interesului public 0 (0%) 95 (2%) 148 (3%) 

14. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor/Obligații excesive 139 (4%) 95 (2%) 69 (2%) 

15. Derogări neîntemeiate de la exercitarea drepturilor/obligațiilor 81 (2%) 53 (1%) 43 (1%) 

16. Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului 0 (0%) 47 (1%) 32 (1%) 

17. Prevederi discriminatorii 0 (0%) 79 (2%) 73 (2%) 

18. Atribuții excesive, improprii sau contrare statutului entității/persoanei 
private 

0 (0%) 49 (1%) 24 (0,6%) 

19. Stimularea concurenței neloiale 0 (0%) 28 (1%) 20 (0,5%) 

20. Norme irealizabile 0 (0%) 35 (0,1%) 44 (1%) 

V. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ENTITĂȚII PUBLICE    

21. Atribuții extensive de reglementare 0 (0%) 74 (2%) 49 (1%) 

22. Atribuții excesive, improprii sau contrare statutului entității publice 0 (0%) 136 (3%) 128 (3%) 

23. Atribuții paralele 40 (1%) 31 (1%) 28 (1%) 

24. Nedeterminarea entității publice responsabile/subiectului la care se referă 
prevederea 

0 (0%) 51 (1%) 26 (1%) 

25. Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive 719 (22%) 385 (10%) 416 (10%) 

26. Stabilirea unui drept al entității publice în loc de o obligație  0 (0%) 60 (1%) 48 (1%) 

27. Cumularea defectuoasă a competențelor ce trebuie exercitate separat  30 (1%) 10 (0,3%) 13 (0,3%) 

28. Temeiuri neexhaustive/ambigui/subiective pentru refuzul sau inacțiunea 
entității publice  

61 (2%) 74 (2%) 63 (1%) 

29. Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative 255 (8%) 368 (9%) 582 (14%) 

30. Lipsa unor termene concrete/termene nejustificate/prelungirea 
nejustificată a termenilor 

193 (6%) 141 (4%) 95 (2%) 

VI. MECANISME DE CONTROL    

31. Lipsa/insuficiența mecanismelor de control  și supraveghere (ierarhic, 
intern, public) 

125 (4%) 94 (2%) 57 (1%) 
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32. Lipsa/insuficiența mecanismelor de contestare  28 (1%) 27 (1%) 11 (0,3%) 

VII. RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI    

33. Confundarea/dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeași 
încălcare 

2 (0,1%) 8 (0,2%) 5 (0,1%) 

34. Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii 11 (0,3%) 8 (0,2%) 14 (0,3%) 

35. Lipsa responsabilității clare pentru încălcări 60 (2%) 50 (1%) 61 (1%) 

36. Lipsa sancțiunilor clare  68 (2%) 43 (1%) 50 (1%) 

37. Dezechilibru dintre încălcare și sancțiune 0 (0%) 9 (0,2%) 12 (0,3%) 

 
Analiza în evoluție a factorilor de risc denotă că normele care generează concurența normelor de drept și 
atribuții care admit derogări și interpretări abuzive sunt în scădere, în timp ce lacunele de drept, 
formulările ambigui și lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative sunt în creștere.  
 
Persistența și răspândirea factorilor de risc în proiectele actelor normative afectează considerabil calitatea 
actelor normative, nu asigură previzibilitatea normelor, respectiv, afectează comportamentul subiecților 
vizați de actele normative.  
 

I.3. Riscurile de corupție în proiectele expertizate 

 
Metodologia și, respectiv, Anexa nr. 3 la aceasta, determină conexiunea dintre factorii de risc și riscurile 
de corupție generate de aceștia. Potrivit semnificației oferite de Metodologie, riscurile de corupție sunt 
evenimente posibile de producere a unei manifestări de corupție prin care va fi afectată realizarea 
obiectivelor entității publice, iar interesul public va fi afectat de interese private.  
 
Riscurile de corupție, numărul și ponderea acestora, sunt intrinsec legate de factorii de risc, or, detectarea 
cărora în proiecte supuse REA poate să ducă la apariția inerentă a riscurilor de corupție. 
 
Tabelul nr. 2 detaliază riscurile de corupție identificate de experții CNA în procesul de efectuare a 
expertizei anticorupție în anii 2017-2018. 
 

Tabel nr.2 Numărul riscurilor de corupție identificate în proiectele supuse REA 
Riscuri de corupție 2017 2018 

Corupere activă 377 412 

Dare de mită 60 108 

Corupere pasivă 384 411 

Luare de mită 59 110 

Trafic de influență 224 251 

Abuz de serviciu  625 586 

Depășire a atribuțiilor de serviciu 457 449 

Conflict de interese și/sau favoritism 490 510 

Îmbogățire ilicită  33 55 

Utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 57 98 

Delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 68 76 

Exercitarea influenței necorespunzătoare 234 242 

Nerespectare a regimului juridic al cadourilor 5 20 

Încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate în funcția publică 4 2 

Încălcare a regimului juridic al incompatibilităților în funcția publică 1 7 

Încălcare a regimului juridic al restricțiilor în ierarhie în funcția publică 6 2 

Încălcarea normelor privind intoleranța față de incidentele de integritate 0  

Încălcarea normelor de etică și deontologie 0 0 

Încălcarea normelor privind angajarea și promovarea agenților publici în baza de merit și de 
integritate profesională;  

5 1 

Scurgere a informațiilor cu accesibilitate limitată 17 10 

Spălare a banilor proveniți din infracțiuni 31  

Evaziune fiscală 34 9 
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Sinteza datelor din Tabelul nr. 2 conturează următorul top al riscurilor de corupție detectate de experții 
CNA în proiectele de legi supuse expertizei: 
 

1. abuz de serviciu; 
2. conflict de interese și/sau favoritism; 
3. corupere activă;  
4. trafic de influență; 
5. depășire a atribuțiilor de serviciu; 
6. conflict de interese și/sau favoritism; 
7. exercitarea influenței necorespunzătoare. 

 
Trebuie să se rețină că aceste riscuri de corupție (chiar dacă sunt virtuale la nivel de proiect), odată ce 
actele normative vor fi adoptate și puse în aplicare, sunt de natură să creeze situații reale și teren fertil 
pentru comiterea faptelor prejudiciabile menționate mai sus. Din această perspectivă, rolul preventiv 
al expertizei anticorupție, a recomandărilor acesteia care trebuie luate în considerare, este unul extrem 
de important. Pe termen lung remedierea și excluderea riscurilor de corupție din proiectele actelor 
normative pot să contribuie în mod substanțial la diminuarea nivelului corupției și crearea unui climat 
de integritate veritabil. 
 

 

I.4 Eficiența expertizei anticorupție  

 
Modulul statistic al sistemului electronic ”E-expertiza” permite măsurarea eficienței înlăturării factorilor 
de risc și riscurilor de corupție din proiectele actelor normative prin raportarea/contrapunerea versiunii 
expertizate de CNA cu versiunea adoptată a proiectului de act normativ.  
 
Accentuăm faptul că eficiența se măsoară în baza proiectelor actelor normative adoptate, precum și a 
celor care au fost respinse, declarate nule sau retrase de către autorii proiectelor.  
 
Tabel nr.3 Numărul și ponderea factorilor de risc înlăturați din proiectele supuse REA  

FACTORI DE RISC 2016 2017 2018 
I. FORMULĂRI LINGVISTICE    

1. Introducerea termenilor noi care nu au o definiție în legislație sau în 
proiect  

- 18 (62%) 11 (55%) 

2. Utilizarea neuniformă a termenilor  108 (79%) 84 (82%) 54 (75%) 

3. Formulare ambiguă care admite interpretări abuzive 207 (79%) 288 (74%) 205 (66%) 

II. COERENȚA LEGISLATIVĂ    

4. Norme de trimitere defectuoase 58 (70%) 74 (73%) 53 (74%) 

5. Norme de blanchetă defectuoase 12 (63%) 19 (76%) 2 (67%) 

6. Concurența normelor de drept 237 (72%) 195 (70%) 143 (64%) 

7. Lacună de drept -  149 (69%) 148 (59%) 

III. TRANSPARENȚA ȘI ACCESUL LA INFORMAȚIE    

8. Insuficiența accesului la informația despre actul subordonat legii - 6 (75%) 2 (50%) 

9. Lipsa/insuficiența transparenței entităților publice 37 (60%) 18 (60%) 24 (54%) 

10. Lipsa/insuficiența accesului la informația de interes public 24 (63%) 14 (64%) 9 (45%) 

IV. EXERCITAREA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR PERSOANEI    

11. Costuri exagerate în raport cu beneficiul public - 0 (0%) 6 (100%) 

12. Promovarea intereselor contrar interesului public 30 (53%) 47 (55%) 33 (72%) 

13. Prejudicierea intereselor contrar interesului public - 38 (65%) 51 (64%) 

14. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor/Obligații excesive 60 (61%) 43 (73%) 21 (60%) 

Escrocherie 35 20 

Fals în acte publice 14 26 

Generale 1018 1078 
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15. Derogări neîntemeiate de la exercitarea drepturilor/obligațiilor 34 (56%) 20 (59%) 14 (67%) 

16. Limitarea neîntemeiată a drepturilor omului - 11 (65%) 9 (56%) 

17. Prevederi discriminatorii - 30 (71%) 28 (68%) 

18. Atribuții excesive, improprii sau contrare statutului entității/persoanei 
private 

- 19 (63%) 11 (73%) 

19. Stimularea concurenței neloiale - 12 (67%) 6 (67%) 

20. Norme irealizabile - 21 (81%) 14 (67%) 

V. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR ENTITĂȚII PUBLICE    

21. Atribuții extensive de reglementare - 19 (63%) 7 (50%) 

22. Atribuții excesive, improprii sau contrare statutului entității publice - 59 (73%) 35 (60%) 

23. Atribuții paralele 20 (71%) 13 (54%) 4 (33%) 

24. Nedeterminarea entității publice responsabile/subiectului la care se 
referă prevederea 

- 19 (58%) 7 (50%) 

25. Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive 322 (63%) 170 (69%) 141 (66%) 

26. Stabilirea unui drept al entității publice în loc de o obligație  - 28 (70%) 22 (81%) 

27. Cumularea defectuoasă a competențelor ce trebuie exercitate separat  19 (79%) 3 (60%) 1 (33%) 

28. Temeiuri neexhaustive/ambigui/subiective pentru refuzul sau 
inacțiunea entității publice  

30 (65%) 32 (76%) 29 (83%) 

29. Lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative 114 (56%) 178 (72%) 182 (58%) 

30. Lipsa unor termene concrete/termene nejustificate/prelungirea 
nejustificată a termenilor 

87 (60%) 66 (65%) 32 (68%) 

VI. MECANISME DE CONTROL    

31. Lipsa/insuficiența mecanismelor de control  și supraveghere (ierarhic, 
intern, public) 

43 (52%) 46 (63%) 15 (54%) 

32. Lipsa/insuficiența mecanismelor de contestare  14 (74%) 12 (63%) 3 (75%) 

VII. RĂSPUNDERE ȘI SANCȚIUNI    

33. Confundarea/dublarea tipurilor de răspundere juridică pentru aceeași 
încălcare 

1 (100%) 4 (100%) 2 (67%) 

34. Temeiuri neexhaustive pentru survenirea răspunderii 7 (87%) 4 (80%) 6 (75%) 

35. Lipsa responsabilității clare pentru încălcări 32 (74%) 24 (80%) 20 (57%) 

36. Lipsa sancțiunilor clare  31 (65%) 23 (79%) 12 (41%) 

37. Dezechilibru dintre încălcare și sancțiune - 1 (100%) 0 (0%) 

Total 1527 (66%) 1809 (70%) 1362 (63%)  

 
Total 2017-2018 

 
4698 (66,7%) 

 
Analiza datelor din tabelul de mai sus demonstrează un grad înalt de eficiență a REA, aceasta fiind, în 
mediu, aproape 70%, ceea ce semnifică că autorii proiectelor expertizate țin cont de recomandările REA, 
iar proiectele de acte normative nu vor încuraja/favoriza la nivel de reglementări apariția manifestărilor 
de corupție.  
 
Totuși, pe parcursul celor 3 ani, supuși evaluării în cadrul prezentului Studiu, observăm tendințe mai puțin 
optimiste. În special, trebuie remarcată scăderea eficienței REA de la 70% în 2017 pînă la 63% în 2018. O 
explicație ar fi numărul mai mare al proiectelor actelor normative examinate în regim alert de către 
decidenți (a se vedea în acest sens și Secțiunea I.6 de mai jos). Or, chiar dacă CNA a răspuns solicitărilor 
de expertiză urgentă a proiectelor, totuși, au existat multiple situații când proiectele actelor normative au 
fost aprobate/adoptate chiar și la data expedierii proiectului, respectiv, orice recomandări ale CNA 
prezentate post factum au fost ignorate de către autori.  
 
În ceea ce ține de categoriile factorilor de risc înlăturați cu mai multă deschidere de către autori din 
proiectele actelor normative, observăm că e vorba de factorii care pot fi facil înlăturați și țin de coerența 
legislativă  și formularea lingvistică a proiectelor. Totuși, și la aceste categorii, observăm că în anul 2018 
eficiența înlăturării riscurilor ce țin de lacunele de drept scade, ceea ce indiscutabil contribuie la apariția 
riscurilor de corupție și, respectiv, materializarea manifestărilor de corupție în aplicarea reglementărilor. 
Or, în lipsa unor reglementări clare și previzibile, riscul acțiunilor coruptibile crește, de rând cu latitudinea 
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funcționarilor abilitați să aplice normele. În consens cu această afirmație este și faptul că autorii nu au 
eliminat de o manieră consistentă și coerentă factorii de risc din categoria ”Exercitarea atribuțiilor 
entității publice”. În special, trezește îngrijorare neînlăturarea factorilor ce țin de atribuții extensive de 
reglementare, atribuții paralele, nedeterminarea entității publice responsabile/subiectului la care se 
referă prevederea, precum și lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative.  
 
Un alt bloc de factori de risc mai puțin vizați de eforturile de remediere a autorilor proiectelor se referă la 
lipsa/insuficiența mecanismelor de control  și supraveghere (ierarhic, intern, public), care abordați în 
comun cu factorii lipsa responsabilității clare pentru încălcări și lipsa sancțiunilor clare, ar putea 
contribui de o manieră regretabilă la încurajarea tacită și perpetuarea manifestărilor de corupție. 
Reiterăm faptul că remedierea și înlăturarea la nivel de reglementări a factorilor de risc este un mijloc 
eficient de prevenție a corupție, însă este important ca autoritățile să fie receptive și să acționeze vizionar 
la elaborarea, promovarea și aprobarea actelor normative, să anticipeze riscurile pe termen lung și la nivel 
de aplicare și să întreprindă toate acțiunile necesare de eradicare și eliminare a factorilor de risc. 
 
Așa cum a fost menționat mai sus, factorii de risc din proiectele supuse REA sunt generatori ai riscurilor 
de corupție, expres stabilite de Metodologia CNA. Modulul electronic aplicat pentru măsurarea eficienței 
înlăturării riscurilor de corupție din proiectele expertizate demonstrează situația din Tabelul nr. 4 de mai 
jos. 

 
Tabel nr.4 Numărul și ponderea riscurilor de corupție înlăturate din proiectele actelor normative supuse REA 

 
Constatăm că gradul de acceptare și remediere a riscurilor de corupție în proiectele actelor normative, de 
asemenea, este destul de înalt, explicabil de fapt, deoarece este în conexiune directă cu gradul de 
înlăturare a factorilor de risc pentru proiecte. Totuși, pentru anul 2018 s-a atestat o scădere cu 4 puncte 

Riscuri de corupție 2017 2018 

Corupere activă 167 (67%) 137 (61%) 

Dare de mită 30 (77%) 47 (70%) 

Corupere pasivă 170 (67%) 135 (60%) 

Luare de mită 31 (76%) 49 (71%) 

Trafic de influență 96 (64%) 91 (68%) 

Abuz de serviciu  282 (69%) 194 (63%) 

Depășire a atribuțiilor de serviciu 216 (67%) 155 (66%) 

Conflict de interese și/sau favoritism 208 (64%) 172 (65%) 

Îmbogățire ilicită  16 (84%) 10 (59%) 

Utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 17 (55%) 27 (51%) 

Obținere frauduloasă a fondurilor din asistența externă 1 (50%) 5 (71%) 

Delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 29 (62%) 28 (64%) 

Exercitarea influenței necorespunzătoare 102 (64%) 84 (67%) 

Nerespectare a regimului juridic al cadourilor 4 (80%) 4 (67%) 

Încălcare a regimului juridic al limitărilor de publicitate în funcția publică - 0 (0%) 

Încălcare a regimului juridic al incompatibilităților în funcția publică 6 (67%) 0 (0%) 

Încălcare a regimului juridic al restricțiilor în ierarhie în funcția publică 3 (60%) 0 (0%) 

Încălcarea normelor privind intoleranța față de incidentele de integritate - - 

Încălcarea normelor de etică și deontologie - - 

Încălcarea normelor privind angajarea și promovarea agenților publici în baza de merit și de 
integritate profesională 

- - 

Scurgere a informațiilor cu accesibilitate limitată 0 (0%) 2 (50%) 

Spălare a banilor proveniți din infracțiuni 18 (82%)  

Evaziune fiscală 17 (81%) 3 (75%) 

Escrocherie 16 (67%) 2 (100%) 

Fals în acte publice 2 (33%) 8  (53%) 

Generale 512 (72%) 381 (65%) 

TOTAL (ponderea) 68 % 64% 
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procentuale de la 68% la 64%. Chiar dacă această scădere pare a fi nesemnificativă, totuși ea generează 
anumite îngrijorări.  
 
Trebuie menționat că afară de riscurile de corupție listate în Tabelul de mai sus, experții CNA au identificat 
frecvent și riscuri de corupție care pot să contribuie la manifestări/acțiuni de: 

• neglijență în serviciu; 

• neexecutare a hotărârilor instanțelor de judecată; 

• încălcare a regimului juridic al restricțiilor şi limitărilor în legătură cu încetarea mandatului, a 
raporturilor de muncă; 

• neluare a măsurilor de asigurare a integrității în cadrul entităţilor publice; 

• încălcare a normelor de numire în funcția public. 
 
Similar riscurilor standardizate prevăzute de Metodologia EA, nici aceste riscuri adiționale, care pot să 
ducă la încălcări sistemice, inclusiv manifestări de corupție, nu au fost pe deplin excluse din proiectele 
actelor normative supuse EA. 
 
Reținerea autorilor de a înlătura normele care provoacă riscuri de corupție, respectiv, tolerarea tacită a 
probabilității transformării riscurilor atestate la nivel de proiect în acțiuni reale de corupție, este 
alarmantă deoarece vizează aplicarea plenară a unor instrumente anticorupție recente din Republica 
Moldova. Astfel, admiterea unor norme care pot să contribuie la îmbogățirea ilicită, utilizarea 
neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului, obținere frauduloasă a fondurilor din asistența externă, 
la încălcarea regimului juridic al limitărilor de publicitate în funcția publică, încălcarea regimului juridic 
al incompatibilităților în funcția publică, încălcare a regimului juridic al restricțiilor în ierarhie în funcția 
publică, falsul în acte publice, sabotează și chiar reduce la zero implementarea efectivă a acestora, 
suprimă cultivarea climatului de integritate instituțională, dar și climatului de integritate în întreaga 
societate.  
 

I.5. Promovarea intereselor private în proiecte 

 
Potrivit Anexei nr. 1 la Metodologie: ”Orice proiect promovează un anumit interes: interese generale, interesele 
unui grup sau individuale, însă nu orice interes promovat printr-un anumit proiect se face cu respectarea 
interesului public”.   
Subsecvent în Anexa nr. 5 a Metodologiei ”Descrierea detaliată a factorilor de risc” statuează că: Promovarea 
intereselor contrar interesului public reprezintă avansarea prin lege a intereselor private (personale sau de 
grup), în detrimentul interesului general al societății recunoscut de stat în vederea asigurării bunăstării și 
dezvoltării ei . Pericolul acestui factor de risc rezidă în faptul că în cazul adoptării proiectului, va avea loc o 
legalizare a realizării unor interese private, în pofida și în detrimentul intereselor legitime ale altor subiecți 
de drept. Promovarea proiectelor ce conțin asemenea factori de risc constituie favorizări abuzive ale 
persoanelor fizice și juridice la obținerea unor beneficii, fiindu-le oferit ajutor în virtutea unor motive 
subiective (legături de rudenie, prietenie sau o altă afinitate cu responsabilul de elaborarea proiectului). 
Deseori, acest factor de risc poate fi tratat ca o modalitate de discriminare a tuturor celorlalți subiecți de drept 
aflați într-o situație juridică similară, dar care nu pot beneficia de efectele pozitive ale prevederilor proiectului, 
ce servește intereselor individului sau ale grupului favorizat (spre ex.: promovarea proiectelor de derogare de 
la legea generală, pentru a scuti de taxe sau impozite unii agenți economici concreți; promovarea proiectelor 
de iertare a datoriilor sau scoatere din domeniul public exclusiv al statului a unui bun în interesul unor agenți 
economici). 

 

Sinteza proiectelor promotoare de interese private contrar interesului public general demonstrează 
următoarea distribuție pe ani: 
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Constatăm faptul că cel mai frecvent interesele private au fost promovate contrar interesului public prin 
proiectele de legi, cele mai multe fiind înregistrate în 2016: 34% din proiectele de legi expertizate, 
tendința respectivă fiind în scădere în următorii ani, ajungând în 2018 la o pondere de doar 10%. În partea 
ce ține de HG la fel atestăm diminuarea ponderii proiectelor promotoare de interese: de la 21% în 2016 
până la doar 3% în 2018. Un tablou similar se desprinde și privitor la actele departamentale: de la 28% 
până la 7%. 
 
Comparativ cu constatările Studiului precedent, observăm că numărul proiectelor care au 
promovat/promovează interese private este în continuă descreștere și am putea admite că această stare 
de fapt se datorează, inclusiv, expertizei anticorupție. Or, autorii promotori de interese (cel mai frecvent 
obscure) vor evita să le includă în proiectele de acte normative care urmează să treacă filtrul expertizei 
anticorupție, un obiectiv al căreia este detectarea și înlăturarea intereselor private din proiecte.   
 
Este evident că unele interese private ar putea persista și ar fi promovate prin proiectele de acte 
normative care au eludat expertiza anticorupție. Totuși, scăderea numărului de proiecte care eludează 
expertiza anticorupție7 (comparativ cu perioada 2010-2015), poate fi, de asemenea, privită ca un element 
ce diminuează prezența intereselor private în proiectele de legi. 
 

I.6. Procese asociate promovării intereselor prin proiectele actelor normative 

 
Așa cum a fost constatat mai sus, dar și în Studiul precedent, promovarea intereselor frecvent este 
asociată și cu ”graba” autorilor în mișcarea și aprobarea proiectelor actelor normative.  
 
Potrivit evaluărilor efectuate de CNA, în perioada 2016-2018 a fost solicitată expertizarea în regim de 
urgență a circa 131 proiecte de acte normative. Urmărind distribuția pe ani a numărului de proiecte, s-a 
observat că magnitudinea urgențelor a crescut progresiv, după cum urmează: 

• 34 proiecte în 2016;   

• 42 proiecte în 2017;  

• 55 proiecte în 2017.  
 
Din totalul celor 131 proiecte de acte normative, 97 au fost proiecte de hotărâri a Guvernului, iar 34 au 
fost proiecte de legi.  
 

 
7 A se vedea în acest sens și Anexele nr.1 și nr. 2 la prezentul Studiu 
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Autorii nemijlociți ai proiectelor promovate în regim alert cel mai frecvent au fost: Cancelaria de Stat, 
Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Justiției, Ministerul Mediului. 
 
Considerăm necesar să invocăm următoarele exemple de proiecte importante, expertizarea cărora a fost 
solicitată în regim de urgență (1-3 zile): 
 

2016 
1. Autorul proiectului: Ministerul Justitiei. Proiectul legii privind moratoriul asupra controlului de stat 

Înregistrat de CNA la 01.02.2016. REA prezentat la 02.02.2016. 
2. Autorul proiectului: Banca Natională a Moldovei. Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.62 din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Înregistrat de CNA la 22.02.2016. REA prezentat 
la 24.02.2016 

3. Autorul proiectului: Ministerul Finanțelor. Proiectul legii privind Serviciul Fiscal de Stat. Înregistrat de 
CNA la 18.04.2016. REA prezentat la 20.04.2016 

4. Autorul proiectului: Ministerul Tehnologiei Informatiei și Comunicațiilor. Proiectul legii pentru 
modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000. Înregistrat 
de CNA la 19.04.2016. REA prezentat la 21.04.2016 

5. Autorul proiectului: Ministerul Finanțelor. Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor băneşti 

Înregistrat de CNA la 16.12.2016. REA prezentat la 16.12.2016 

2017 
1. Autorul proiectului: Ministerul Finanțelor. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea 

acţiunilor statului ale Societăţii pe Acţiuni „Loteria naţională a Moldovei”. Înregistrat de CNA la 
07.02.2017. REA prezentat la 07.02.2017 

2. Autorul proiectului: Cancelaria de Stat. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor 

bunuri imobile (din proprietatea publică a statului, Ministerul Afacerilor Interne, gestiunea Direcţiei 

Situaţii Excepţionale Soroca în proprietatea publică a satului Cosăuţi, raionul Soroca) Înregistrat de CNA 

la 24.02.2017. REA prezentat la 27.02.2017 

3. Autorul proiectului: Cancelaria de Stat. Proiectul Legii cu privire la Guvern. Înregistrat de CNA la 

05.06.2017. REA prezentat la 08.06.2017 

4. Autorul proiectului: Ministerul Justitiei. Proiectul legii cu privire la Curtea Constituțională. Înregistrat de 

CNA la 28.11.2017. REA prezentat la 01.12.2017. 

5. Autorul proiectului: Cancelaria de Stat. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Corpul de Control al 
Prim-ministrului Înregistrat de CNA la 05.09.2017. REA prezentat la 05.09.2017. 

 
2018 
1. Autorul proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 

transmiterea unei porțiuni de teren în superficie ( porțiune de teren cu suprafața 0,2498 ha str.Meșterul 

Manole 3, SRL „Grand Oil”). Înregistrat de CNA la 13.03.2018. REA prezentat la 15.03.2018. 

2. Autorul proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul hotărîrii Guvernului pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr.786/2017 cu privire la dobândirea cetăţeniei prin investiţie. 
Înregistrat de CNA la 23.03.2018. REA prezentat la 26.03.2018. 

3. Autorul proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la 
încheierea unui contract de vânzare-cumpărare (Î.S. „Vestmoldtransgaz”). Înregistrat de CNA la 
27.03.2018. REA prezentat la 28.03.2018. 

4. Autorul proiectului: Ministerul Justitiei. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei 
privind identificarea activităților și tranzacțiilor suspecte. Înregistrat de CNA la 06.04.2018. REA prezentat 
la 06.04.2018. 

5. Autorul proiectului: Ministerul Finanțelor. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la desemnarea 

subiecţilor raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc. 

Înregistrat de CNA la 07.09.2018. REA prezentat la 08.09.2018. 

 
Lista exemplelor de sus nu este exhaustivă și prezintă doar mostre a proiectelor care au fost examinate în 
regim de urgență de către experții CNA. Cu regret, rămâne valabilă constatarea Studiului precedent, 
potrivit căreia ” […]proiecte voluminoase, extrem de importante, cu conotații strategice și implicații 
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financiare și sociale majore au fost expediate CNA pentru a fi examinate în termene-record. Însă, chiar 
dacă CNA s-a conformat acestor termene și a punctat elementele vulnerabile și riscurile potențiale, inclusiv 
de coruptibilitate, autoritățile responsabile au ignorat aceste alerte și au preferat să promoveze proiectele, 
fără a lua în calcul rezervele enunțate în REA”.  
 
Trebuie remarcat faptul că urgențele afectează substanțial calitatea nu doar a rapoartelor de expertiză, 
dar și a proiectelor actelor normative, care, fără a trece filtrul expertizei anticorupție, sunt de natură să 
genereze, dar chiar și generează riscuri de corupție și acte de corupție. Orice proiect care este promovat 
în ritm alert provoacă suspiciuni privitor la potențiale interese opace, care denaturează esența și scopul 
actelor normative. Din această perspectivă, pentru a asigura calitatea actelor normative, eliminarea 
intereselor și a riscurilor manifestărilor de corupție este importantă respectarea termenelor legale de 
consultare, avizare și expertiză a proiectelor de acte normative, așa cum este stabilit de Legea 100/2018. 
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II. TIPOLOGIA INTERESELOR PRIVATE PROMOVATE ÎN PROIECTE  

 

 Considerații generale 

 
În această analiză, obiectivul principal a fost nu atât să identificăm interesele, acest lucru fiind făcut foarte 
bine în rapoartele de expertiză anticorupție, ci mai degrabă să încercăm să identificăm costul acestora, și, 
eventual, să vedem care au fost costurile evitate ca urmare a neadoptării proiectelor expertizate.  
 
Specificul proiectelor expertizate, ne-a determinat să punem un accent mai mare pe 5 categorii tematice:  

• Gestiunea patrimoniului public (schimbarea destinației terenurilor și utilizarea suprafețelor 
nelocuibile);  

• Parteneriatele public-private;  

• Scutirile de taxe;  

• Protecția mediului; 

• Achizițiile publice. 
 
Astfel, acest capitol are drept obiectiv să evalueze costurile prejudiciilor care au fost sau pot fi cauzate 
prin proiectele promotoare de interese. Acest exercițiu continuă să fie o provocare majoră, în condițiile 
lipsei de transparență în procesul decizional, lipsei transparenței bugetare, a deciziilor Guvernului și 
deputaților care au promovat proiectele actelor normative, de multe ori, cu ignorarea cadrului legal, în 
special, atunci când în joc au fost interesele particulare/de grup/corporatiste etc. și în lipsa unor 
documente și informații esențiale pentru evaluarea costurilor (pentru detalii a se vedea secțiunea 
”Costuri” pentru exemplele incluse la Anexa 3).  
 
Anexa 4 Studiului prezintă exemple a REA pe marginea proiectelor calificate ca promotoare de interese, 
care au fost sistematizate în dependență de tipologia intereselor, definită în cadrul prezentului document. 
Trebuie să menționăm, că acestea sunt doar o parte din proiectele purtătoare de interese și nu acoperă 
integral toate proiectele de acte normative supuse EA și calificate de experții CNA ca promotoare de 
interese. 
 

Riscurile de coruptibilitate atestate în aceste proiecte s-au referit la:  

• argumentare insuficientă;  

• promovare de interese;  

• prejudicierea interesului și bugetului public;  

• conținut ambiguu;  

• discreții excesive;  

• conflicte ale normelor de drept;  

• lipsa analizei impactului de reglementare;  

• lipsa fundamentării economico-financiare; 

• îngrădirea cetățenilor la servicii publice gratuite;  

• lipsa sancțiunilor administrative;  

• formulări lingvistice ambigui și defectuoase. 

 
În cele ce urmează sunt descrise categoriile de riscuri și prejudicii ce pot apărea prin gestionarea 
ineficientă a veniturilor și cheltuielilor publice, separat. Doar cu titlu de exemplu, unul din proiectele 
analizate, cu implicări economice directe, a fost adoptarea cheltuielilor bugetare cu caracter electoral, 
în anul 2018, în valoare de  960 mil.lei. Una din cele mai populare argumentări din partea deputaților, 
este ca aceste modificări au rolul de asigura nivelul decent de trai al persoanelor asistate. Mai mult, aceste 
modificări au survenit în afara cadrului de activitate al Guvernului, fără acoperire financiară și fără 
respectarea cadrului legal. 
 
În urma analizei costurilor pentru proiectele de acte normative listate în Anexa 3 Studiului, s-a optat pe 
separarea proiectelor de acte normative în trei categorii:  
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1. Acte normative cu elemente de cost pasibile identificării și evaluării costurilor Costurile 
intereselor din aceste proiecte au fost evaluate și calculate conform metodologiei prezentate (a 
se vedea secțiunea ”costuri” din studiile de caz prezentate la Anexa 3).  

 
2. Acte normative cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și evaluate. În mare parte, 

pentru a efectua identificarea costurilor aferente acestor acte normative, au fost necesare 
informații suplimentare care lipsesc în documentele prezentate (de exemplu: valorile inițiale ale 
unei caracteristici (numărul beneficiarilor de patenta de întreprinzător pe anul x, mijloacele 
financiare acumulate în urma aplicării amenzilor pentru operațiuni fără utilizarea aparatului de 
casă) sau valori de bază ale acestora (capacitatea cilindrică la un automobil, valoarea amenzilor 
pasibile anulării ale unui agent economic etc.). Cel mai elocvent exemplu în acest caz sunt 
modificările care într-un mod sau altul afectează mediul înconjurător: modificările la Codul 
subsolului, Codul silvic. În lipsa unor estimări ale costului resurselor naturale și evaluării 
impactului de mediu și social-istoric, este practic imposibil să fie evaluat care vor fi efectele 
monetare și de imagine pe acest sector. Aici se adaugă, că, pe lângă valoarea economică directă 
utilizarea pădurilor și subsolului poate avea efecte indirecte de mediu, sănătate, acces, 
sustenabilitate, care, din păcate, sunt neglijate. 

 
3.  Acte normative cu imposibilitate de identificare a costurilor. Aceste acte normative sau nu 

conțin elemente de cost în esența activităților sau costul activităților nu poate fi dedus din 
conținutul acestora, valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care 
presupun intervievarea principalilor beneficiari: încrederea în instituții, competitivitatea și 
evoluția ei pe anumite sectoare, pierderi de imagine etc. Unul din cazurile cele mai relevante se 
referă la modificările Legii privind achizițiile publice, unde fiecare decizie fragmentară, lacună 
informațională, capacitatea scăzută de a gestiona problemele sectoriale, face ca la această etapă, 
în lipsa unui exercițiu mare de evaluare, să nu putem estima indirect aceste costuri. 

 
Trebuie să menționăm că procesul decizional, așa cum a fost remarcat și în Studiul anterior, continuă să 
fie afectat de lipsa transparenței sistemice, de carențe substanțiale la capitolul  argumentării soluțiilor 
normative, în special, argumentarea economico-financiară. Proiectele actelor normative nu sunt supuse 
de fiecare dată analizei impactului de reglementare (atunci când este necesar), precum și nu conțin setul 
de acte necesare impus pentru anumite categorii de proiecte. Sinteza costurilor proiectelor promotoare 
de interese (atunci când a fost posibilă evaluarea, în special pentru  prima categorie de proiecte) denotă 
următoarele:  
 

3. Costuri evitate - Valoarea totală a costurilor calculate pe proiecte respinse sau retrase:  
1 340 340,946 mii lei; 

  
4. Costuri iminente - Valoarea totală a costurilor pe proiectele adoptate: 

2 037 1187,304 mii lei. 
 

Prin urmare, în pofida dificultăților descrise mai sus, EA poate produce efecte perceptibile și cuantificabile, 
iar acest exercițiu este în măsură să stopeze promovări de interese și să prevină prejudicierea interesului 
și bugetului public. Este important să menționăm că valoarea mare a costurilor iminente a fost numărul 
mare de decizii controversate adoptate în perioada de referință (oferirea garanțiilor de stat în special în 
cazul Băncii de Economii, Arena Chișinău și pierderile iminente ca urmare a înstrăinării terenurilor în mun. 
Chișinău, valoarea cărora depășește jumătate de miliard lei). 
 

II.1. Gestiunea patrimoniului public 

 
Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea 
proprietății publice, autoritățile administrației publice centrale și locale asigură efectuarea delimitării 
bunurilor proprietate publică, atât după apartenență (între stat și unitățile administrativ-teritoriale), cât 
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și pe domenii (domeniul public și domeniul privat). Modul de exercitare a dreptului de proprietate publică 
a unităților administrativ-teritoriale de către autoritățile administrației publice locale are loc în baza Legii 
cu privire la proprietate 8, Legii cu privire la proprietatea publică a unității administrative-teritoriale nr.523 
din 16.07.19999 și altor legi în vigoare. Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28 
decembrie 2006 prevede că bunurile proprietate a unităților administrativ-teritoriale se împart în bunuri 
ale domeniului public și a celui privat. Autoritățile publice locale executive asigură, în condițiile legii, 
delimitarea și evidența separată a bunurilor din domeniul public și cel privat. Diferența dintre proprietatea 
de domeniul public și cel privat constă în faptul că prima nu poate fi înstrăinată terților privați, ci doar 
utilizate de către APL (APC) pentru satisfacerea intereselor generale ale colectivității unității administrativ-
teritoriale. Acestea pot fi parcuri, lacuri, drumuri și nu pot fi înstrăinate decât prin hotărârea instanței de 
judecată. Terenurile ce țin de domeniului privat constituie terenurile, aflate în patrimoniul public al 
unității administrativ-teritoriale, care au o destinație strict determinată, alta decât satisfacerea unui 
interes general. Ultimele pot fi date în arendă și/sau vândute. 
 
Una din cele mai importante resurse de dezvoltare ale autorităților publice o constituie terenurile. Din 
păcate, modul în care sunt administrate terenurile nu asigură utilizarea acestora în cel mai bun mod 
pentru a satisface necesitățile de dezvoltare ale acestora, în special, a municipiului Chișinău. Potrivit 
informațiilor publice larg diseminate, gestiunea terenurilor municipale are loc, mai ales în  ultimii ani în 
spațiul „informal”, cu preluări abuzive a terenurilor de domeniu public și privat, se atestă gestiunea 
ineficientă a terenurilor din proprietatea municipală, decizii controversate ale Consiliului Municipal 
Chișinău, decizii controversate ale Agenției Proprietății Publice și alte APC (în special instituțiile  din 
subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării).   
 
Descrierea problemei: Caracteristic APC și APL este existența precondițiilor de apariție a corupției, sau 
așa numitele lacune administrative, cadrul legal, practici care permit ca tranzacțiile cu terenurile 
autorităților publice să aibă loc într-un cadru informal, cu reguli impuse ad-hoc. Printre cele mai 
importante sunt: lipsa transparenței în gestiunea terenurilor, lipsa unei strategii de gestiune a fondului 
funciar, lacunele cadrului normativ actual, care permit darea în arendă a terenurilor, fără organizarea 
licitațiilor publice, la solicitarea directă.  Principalele riscuri de corupție la privatizarea terenurilor apar ca 
urmare a utilizării resurselor administrative, fie prin trafic de influență, fie prin inactivitate administrativă 
(neîndeplinirea sarcinilor de bază ale direcției responsabile). Deci cum se pierd terenurile publice? Cele 
mai frecvente sunt cazurile de schimbare a destinației acestora și utilizarea în schemele de parteneriat 
public privat. 
 

A. Proiecte prin care se propune schimbarea destinației terenurilor, pentru realizarea unor 
obiective socio-economice. Un exemplu în acest sens este proiectul de lege pentru modificarea și 
completarea unor articole din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (art.71 și art.83)10 proiect 
ce propune modificarea Codului funciar, astfel încât schimbarea destinației terenurilor agricole să se 
realizeze, inclusiv, în temeiul cererii deținătorului terenului, cu acordul proprietarului. O altă modificare 
privește extinderea situațiilor de excepție de retragere din circuitul agricol a terenurilor agricole de 
calitate superioară. Acest proiect face parte dintr-o inițiativă mai largă, care prevedea reglementarea 
modului în care sunt și/sau pot fi gestionate gropile de împrumut, în special, cele destinate executării 
lucrărilor din sectorul drumurilor, iar impactul acestora nu poate fi privit decât cumulat. 
 
Nota informativă aferentă acestui proiect de lege, argumenta necesitatea aprobării acestor modificări, 
prin faptul că acest fapt va permite întreprinderilor din sector să mențină cele peste 1 mie de locuri de 
muncă și va contribui la creșterea veniturilor acestor întreprinderi cu 50 mil. lei anual. Din păcate, 
proiectul nu are date despre cum vor crește veniturile la buget, dacă acesta ar fi fost adoptat și cum 
urmează să fie gestionare riscurile pentru mediu.  
 

 
8 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312832 
9 http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8 
10 REA și textul proiectului pot fi consultate aici: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5450 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312832
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=C8E304A4:037190E8
https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5450
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 Exemplu: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului subsolului 

Autorul proiectului: Ministerul Mediului 

Scopul proiectului: constă în reglementarea în Codul subsolului a realizării și folosirii gropilor de împrumut, și 
anume definirea gropilor de împrumut, identificarea beneficiarilor, scopul și domeniul de reglementare, 
participanții, tipurile, termenele, dreptul și transmiterea dreptului de utilizare a gropilor de împrumut (drepturile 
și obligațiile beneficiarilor), proiectarea gropilor de împrumut, precum și controlul asupra utilizării gropilor de 
împrumut și răspunderea pentru încălcarea legislației cu privire la utilizarea gropilor de împrumut. 
11 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO 17/4125 din 15.05.2017 
Dorina Galamaga, inspector superior, Direcția legislație 
și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Analizând  noțiunea de „beneficiar al gropii de împrumut” se stabilește că aceasta este redată insuficient și 
echivoc, ceea ce poate genera interpretări abuzive. [...] noțiunea, doar, enumeră subiecții beneficiari, dar nu 
menționează valoarea, sensul, însemnătatea introducerii acestei noțiuni, astfel încât să fie compatibilă cu actul 
legislativ în vigoare și să redea o concepție clară asupra noii categorii de subiecți, propuși în proiect.  
[...] se remarcă o confuzie la determinarea expresă a  subiectului în ceea ce privește utilizarea sintagmei „sau 
administratorul drumului”, deoarece legislația în vigoare redă concis autoritate competentă de administrarea 
drumurilor. [...] apare neclaritatea la calitatea de beneficiari în ceea ce privește administratorul drumurilor 
naționale; administratorul drumurilor locale și administratorul drumurilor private, care pot fi persoane fizice, 
juridice și autorități ale administrației publice (centrale și locale).  
[...] sintagma „administratorul drumului/digului” cuprinde în sine atât persoane juridice cât și autoritățile 
administrației publice locale, iar enumerarea separată pe categorii creează confuzii,  fapt ce conferă normei un 
caracter ambiguu. Riscul constă în faptul că, la aplicare, noțiunea „beneficiari ai gropilor de împrumut” poate fi 
interpretată diferit cu favorizarea anumitor subiecți în vederea beneficierii de dreptul de utilizare a gropilor de 
împrumut.  
[...] în condițiile în care categoria de subiecți beneficiari ai gropilor de împrumut poate fi interpretată discreționar, 
există riscul ca persoanele responsabile de acordarea dreptului de utilizare a gropilor de împrumut să favorizeze 
anumiți subiecți prin săvârșirea actelor de corupție active/pasive. [...] Se constată reglementări care generează 
conflicte interne și pot determina interpretări abuzive. Obținerea unui aviz pozitiv al expertizei ecologice de stat 
sau a evaluării impactului nu poate neglija celelalte etape la perfectarea proiectului tehnic. Fiecare 
entitate/autoritate publică implicată trebuie să-și exercite competențele care-i  sunt atribuite prin lege. Astfel, 
formulare echivocă a normei redă un caracter ambiguu ce poate constitui temei stabilit prin lege, de a nu 
respecta toată procedura și de a nu deține toate avizele pozitive de la toate instituțiile implicate,  dar de a 
perfecta proiectul tehnic cu prejudicierea interesul general al societății .  
[...] perioada limită de utilizare a gropilor de împrumut este incertă și reprezintă o normă de trimitere și de 
blanchetă defectuoasă. Se face trimitere la un termen care urmează să fie stabilit într-un act (proiect tehnic), 
aprobat în modul stabilit, elaborat de către „o organizație licențiată în domeniu, la comanda beneficiarului 
lucrărilor”(potrivit pct.11 din proiect (art.56¹alin.(1)). Această incertitudine și ambiguitate, acordă posibilitatea 
beneficiarului lucrărilor, să modifice  termenul de utilizarea lucrărilor, ori de câte ori apare necesitatea „legală” 
de excavare a substanțelor minerale utile. [...] nici norma și nici proiectul nu stabilește cu exactitate un termen 
limită de utilizare a gropilor de împrumut, fapt ce generează incertitudine și aplicare discreționară a normei de 
către entitatea beneficiară a gropilor de împrumut.  
Utilizarea sintagmelor „Documentația tehnică (tehnologică) de proiect” sau „documentației tehnice (tehnologice) 
de proiect” la pct. 8 și pct.13, redau normelor un caracter echivoc, deoarece proiectul nu definește acest termen. 
În proiect sunt expuse noțiuni ca „proiect tematic” și „proiect tehnic (tehnologic) de lucru”. [...] se atenționează 
asupra lipsei/ambiguității procedurilor administrative, precum și lipsa/insuficiența mecanismelor de 
supraveghere și control. [...] se creează conflict de norme cu prevederile Codului subsolului, la instituirea 
organului abilitat de a efectua controale în domeniul utilizării gropilor de împrumut, ceea ce diminuează eficiența 
și eficacitatea controalelor privind folosirea și protecția gropilor de împrumut, precum și a documentației tehnice 
(tehnologice) de proiect, aprobate în modul stabilit [...].  

Riscuri identificate: • Generale  

• Legalizarea actelor de: 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ abuz de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

 
11 Textul integral al REA și al proiectului pot fi consultate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4373 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4373
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▪ trafic de influență 
▪ influență necorespunzătoare 
▪ utilizarea neconformă a fondurilor și/sau a   

patrimoniului 

• Încurajarea și facilitarea actelor de: 
▪ darea de mită 
▪ luare de mită 
▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 

Statutul Proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Este un act normativ cu elemente de cost, dar care nu 
pot fi identificate și evaluate din cauza faptului că 
informațiile suplimentare necesare lipsesc în 
documentele prezentate: evaluarea prejudiciilor de 
mediu, numărul gropilor de împrumut, suprafețe de 
teren scoase din circuitul agricol, impact social și 
economic. Valoarea potențială a iregularităților: În 
conformitate cu scrisoarea de răspuns a Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 01/01-
4560 din 29.09.2018 (anexa), în perioada 2010-2017, în 
urma controalelor geologice și supravegherii miniere 
de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului, 
au fost întocmite 114 rapoarte privind evaluarea 
prejudiciului cauzat mediului prin extragerea 
nelegitimă a substanțelor minerale utile, valoarea 
prejudiciului fiind evaluată la 214 514 399 lei. La 
începutul anului 2019, Inspectoratul Ecologic de Stat, a 
identificat 277 de cariere ilegale, cu suprafețe care 
variază de la 0.1 ha la 11 ha, estimând prejudiciul 
cauzat mediului la valoarea de 30 543 072 lei. 
Majoritatea dintre acestea, sunt de facto, gropi de 
împrumut.  

 
B. Proiecte prin care se admite utilizarea arendei ca etapă precursoare a privatizării 

terenurilor. Privatizarea terenurilor are loc în urma licitațiilor publice sau în cazurile prevăzute de lege, în 
baza contractului de arendă. Având în vedere că anual în contractele de parteneriat public privat sunt 
utilizate sau puse drept garant terenuri publice (doar pentru cazurile studiate în jur de 10 ha teren în zone 
rezidențiale sau din domeniul public), iar municipalitatea sau instituția publică dă în arendă acest teren 
agentului economic în baza contractului anterior de arendă, putem presupune că ratările minime 
înregistrate în acest caz sunt de 16 milioane lei, sau aproape 10% din valoarea  totală a parteneriatelor 
publice private încheiate în perioada 2017 - 2018. Însă pierderile sunt mult mai mari. De exemplu, în baza 
contractelor de arendă, pentru terenurile din str. Studenților 9/13 și Kiev, unde au fost privatizate terenuri 
cu suprafața totală de 1.6 ha la preț normativ pentru centrul capitalei în 2016 (2,98 mil lei), pe când prețul 
de piață al terenului în această zonă este de 820 euro m.p. Pierderile în acest caz concret, sunt de 26.24 
mil.lei. 
 
Deși în esență, proiectele își propun rezolvarea unor probleme economice prin eficientizarea unor costuri 
în acest sector, argumentarea și propunerile date, nu depășesc riscurile prejudiciilor care pot exista la 
acest capitol ce țin de protecția mediului, protecția proprietății private etc. Astfel, acesta presupune 
simplificarea procedurilor prin care pot fi utilizate așa numitele „gropi de împrumut”, în lipsa unui 
perimetru minier. Lipsa unui perimetru minier, de facto face imposibilă activitatea de monitorizare a 
utilizării resurselor minerale, permite evitarea lucrărilor de recondiționare a terenului, și, indirect, permite 
favorizarea intereselor private în defavoarea interesului public. 
 
O altă problemă specifică o constituie gestiunea suprafețelor imobile. Lipsa unei strategii și standarde 
de gestiune a suprafețelor nelocuibile, permit de multe ori abuzurile, în condițiile în care atunci când 



~ 27 ~ 

 

mai mult de 50% din suprafețele gestionate de autorități sunt neocupate, instituțiile procură și 
arendează la preț de piață suprafețe pentru asigurarea funcționalității instituțiilor. Astfel, la moment, 
la nivel național și local:  
 

• Nu sunt publicate listele spațiilor care pot fi privatizate 

• Nu sunt publicate listele spațiilor libere care sunt pasibile dării în locațiune 

• Nu sunt publicate informații despre terenurile care pot fi date în arendă sau privatizate 

• Nu sunt publice rapoartele despre suprafețele date în locațiune și terenurile date în arendă  

• Nu sunt publicate datele despre suprafețele privatizate și terenurile privatizate 

• Nu sunt publice rapoartele despre patrimoniul municipiului și formele de proprietate și domeniu 
juridic a acesteia. 

 
La ce duce această lipsă de transparență putem judeca din REA la proiectul de hotărâre a Guvernului 
privind procurarea unor bunuri imobile  

Autorul proiectului: Cancelaria de Stat 

Scopul proiectului: „consolidarea spațiilor necesare asigurării activității instituțiilor publice dislocate în 
imobilul din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.73, conform Hotărârii Guvernului nr. 982 din 
15.11.2017, care prevede transmitera construcției cu numărul cadastral 0100205.007.01, suprafața de 
3398,9 m.p din gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului în gestiunea 
Procuraturii Generale a Republicii Moldova". 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG 18/5031 din 16.05.201812 
Maia Gonța, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
[...]inconsistența informațională a proiectului. În acest sens, la pct. 1 se prevede achiziționarea 
bunurilor imobile cu o suprafață totală de 1743,9 m.p., însă în Anexa se prevede lista încăperilor 
nelocuibile, proprietate privată, amplasate pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73, mun. Chișinău, cu 
suprafața totală a imobilelor de 1256.1 m.p., ceea ce contravine pct. 1 al proiectului propus. La fel, 
contrar datelor oficiale, este indicată greșit suprafața bunului imobil propus achiziționării cu nr. 
cadastral 0100205.07.01.022. Astfel, în sistemul informațional „Cadastru" acesta are suprafața de 233,0 
m.p., iar în anexa la proiectul hotărârii este indicată suprafața de 195,8 m.p. 
[...] conform datelor oficiale din extrasele sistemului informațional „Cadastru", în privința bunurilor 
imobile cu numerele cadastrale 0100205.007.01.001, 0100205.007.01.003, 0100205.007.01.005 sunt 
înregistrate interdicții active. [...] în privința bunului imobil cu nr. cadastral 0100205.007.01.022 se 
atestă interdicție dispusă prin încheierea executorului judecătoresc  
[...]având în vedere că prin proiect s-a propus "procurarea unor bunuri imobile", se constată o lacună 
de reglementare în ceea ce privește legea aplicabilă (competentă) să reglementeze raporturile 
juridice apărute. Astfel, remarcăm faptul că procurarea de către entitățile publice a bunurilor imobile 
din domeniul privat este reglementată expres și în mod detaliat de cadrul legal pertinent, precum Legea 
exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488/1999, care stabilește în mod transparent și 
neechivoc procedura și condițiile realizării relațiilor apărute.  
[...] în lipsa fundamentării legale care are menirea să asigure realizarea procedurii de procurare a 
bunurilor respective, se vor crea impedimente la realizarea scopului propus, prin faptul că autoritatea 
publică responsabilă va fi excesiv de împuternicită pentru crearea normelor procedurale care se vor 
aplica în cazul refuzului proprietarilor de a încheia contractele de vânzare-cumpărare sau nu vor fi de 
acord cu prețul propus, precum și estimarea limitei maxime a prețului care poate fi propus de către 
agenții publici responsabili etc. 
[...] reglementarea normei în redacția propusă acordă posibilități de aplicare a normei în 
interpretarea preferată, în dependență de interesul responsabililor de implementare și control al 
aplicării, iar referitor la pericolul coruptibilității acestui element, se pot crea situații în care agenții 
publici împuterniciți de aplicarea normei respective pot comite abuzuri prin irosirea mijloacelor 

 
12 https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5230 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5230
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publice, sau din contra, se pot pomeni în situația în care aplicarea normei devine imposibilă din lipsa 
de resurse, ceea ce poate duce la prejudicierea interesului public.  
[...] va limita transparența funcționării entităților publice vizate în vederea realizării scopului propus de 
consolidare a instituțiilor publice, și nu va asigura obiectivitatea și imparțialitatea agenților publici 
responsabili de organizarea și desfășurarea procedurilor de procurare a bunurilor respective, a 
utilizării eficiente a  banilor publici și minimizarea riscurilor de corupție[...]lipsa transparenței la 
procurarea bunurilor respective, va permite creșterea în mod tendențios a manifestărilor de corupție 
prin trucarea procedurilor de atribuire a contractelor, precum și favorizarea anumitor subiecți. 
[...]prin intermediul unei proceduri netransparente, se va spori frauda și corupția în acest domeniu, 
iar neaplicarea prevederilor Legii exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999 la 
transferul de bunuri și de drepturi patrimoniale din proprietate privată în proprietate publică care au 
ca obiect bunurile imobile și drepturile patrimoniale asupra lor, se generează posibilități de a deroga 
și interpreta abuziv aplicarea ulterioară a mecanismului de atribuire a acestor tipuri de contracte. [...] 
din moment ce proiectul propus are o fundamentare insuficientă în temeiul căreia se va realiza scopul 
propus, există riscul promovării intereselor private ale entităților publice responsabile de 
implementarea proiectului, care vor fi tentate să adopte decizii „convenabile" propriilor interese la 
negocierea prețului de vânzare-cumpărare a bunurilor respective, urmare a existenței unei înțelegeri 
prealabile cu proprietarii bunurilor respective, fapt care va prejudicia interesul public, având în vedere 
că procurarea bunurilor imobile se va efectua din contul bugetului de stat. [...] 

Riscuri identificate: • Generale  

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri:  
Valoarea prejudiciului în acest caz poate consta în: 

a) imobilizarea resurselor publice pentru procurarea a 1743,9 m.p, 
valoarea căruia, pentru zona de ultra-centru la preț de piață este de cel puțin 
41, 5 milioane lei și 

b) în cazul în care are loc procurarea fictivă a acestor suprafețe, cu 
achiziționarea a doar 300 m.p, vorbim de delapidare de fonduri de aproape 
40 mil.lei. Unde mai punem și riscul extrem de mare de arbitrare a cauzei de 
expropriere, cu suportarea cheltuielilor de judecată. 

 

 
Concluzii:  
Principalele riscuri de corupție la gestiunea patrimoniului public țin de: 

i) Delimitarea proprietății publice; 
ii) Neînregistrarea bunurilor imobile; 
iii) Evidența patrimoniului; 
iv) Lipsa de transparență în gestiunea patrimoniului municipal; 
v) Managementul inadecvat al informațiilor.  

 
Lipsa unei strategii sistemice de gestiune a patrimoniului, cadrul legal lacunar, nu denota decât lipsa 
interesului autorităților de a rezolva această problemă. Totodată, acest domeniu este unul care comportă 
cele mai mari riscuri de pierdere a proprietății publice, de peste 300 mil.lei anual. 
 

II.2  Parteneriatele public-private 

 
Descrierea problemei:  Implementarea parteneriatelor publice private (PPP) în Republica Moldova are loc 
cu dificultate, cu grave abateri de la cadrul de reglementare și bunele practici, un exemplu elocvent fiind 
concesionarea Aeroportului Chișinău, speța respectivă fiind analizată în cadrul Studiului precedent. La fel, 
cadrul instituțional nu este unul care ar asigura o bună gestiune a sistemului, aceasta fiind o concluzie a 
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unuia din rapoartele Curții de Conturi la acest subiect. Raportul Curții de Conturi a avut în vizor și a analizat 
69 de contracte de PPP, din care 7 au fost încheiate de autoritățile publice centrale, iar 62 – de autoritățile 
publice locale și țineau de domeniul de salubrizare (40 de contracte), sănătate (13 contracte) și de 
infrastructură (6 contracte). Termenul de realizare în cazul a 49 de contracte a fost stabilit pe o perioadă 
de 49 de ani, iar pentru 20 de contracte acesta variază de la 12 la 25 de ani. Valoarea patrimoniului 
transmis în gestiune de către autoritățile publice partenerului privat a fost de 2.5 Mld. MDL, soldate cu 
investiții de către partenerii privați în cadrul contractelor auditate de circa 1,1 mld. MDL.  
 
În perioada 2016 – 2018, au fost analizate 9 proiecte de PPP de către CNA, iar concluziile au fost practic 
identice cu cele ale Curții de Conturi. Astfel, pentru buna funcționare a sistemului PPP, deciziile despre 
toate prioritățile strategice privind proiectele investiționale ar trebui să fie luate la nivel politic superior. 
Nu ar trebui să existe prejudecăți instituționale, procedurale sau contabile fie în favoarea sau împotriva 
PPP. Situația actuală, denotă faptul că nu există suficient leadership și interes din partea instituțiilor 
relevante, pentru a stabili prioritățile strategice de dezvoltare a PPP. Consiliul Național pentru 
parteneriatul public-privat nu a asigurat evaluarea politicilor statului pentru definirea cadrului general de 
PPP la nivel de țară și a priorităților în domeniu. 
 
Astfel, din cele 9  contracte analizate în REA, 8 ar fi putut realizate prin alt tip de contract decât PPP, iar 
în lipsa priorităților de țară pentru mai mult de 90% dintre acestea nu este clar cum va avea loc realizarea 
maximă a interesului public.  
 
O problemă aparte o constituie și gestiunea riscurilor. Bunele practici spun că de gestiunea riscurilor 
trebuie să se ocupe partenerul care va avea cel mai mult de suferit, în cazul în care acesta survine. De 
gestiunea riscurilor, la nivel formal, se ocupă Ministerul Economiei (MEc), pe când instituția care ar avea 
de pierdut cel mai mult este Ministerul Finanțelor, care este exclus din ecuație completamente. Astfel, 
deși există o matrice a riscurilor elaborate de MEc, aceasta nu este implementată de către autorități, iar 
ministerul continuă să accepte proiecte investiționale cu grave probleme la acest capitol.  
 
În condițiile actuale în care riscurile nu sunt bine definite, măsurate și nu există condiții contractuale ale 
transferului acestora dintre partenerul public și cel privat, CC atrage atenția la posibilitatea înaltă ca 
partenerul public să suporte pierderile. Un proces de procurări PPP trebuie să fie unul cu implicarea 
tuturor actorilor și la toate etapele de implementare ale acestuia. Și dacă la etapa de pre-tender (pre-
operațională) este acordată o atenție limitată, după cum au fost descrise situațiile de mai sus, atunci în 
faza operațională acțiunea are loc în exclusivitate între partenerul privat și instituția publică. Această 
neglijare a fazei operaționale a pus în pericol durabilitatea unor proiecte, mai ales în condițiile instabilității 
bugetare din ultimii 4 ani. Unul din cele mai grave cazuri a fost implementarea PPP în cadrul Spitalului 
Clinic Republican, unde din cauza austerității bugetare, partenerul public nu și-a onorat obligațiile 
financiare, iar pe de altă parte, a fost depășit cadrul contractual prin supradimensionarea serviciilor 
medicale. Valoarea prejudiciului doar în acest caz este de 300 mil.lei. 
 
Un caz grav  a fost implementarea PPP în cadrul Arenei Polivalente Stăuceni, unde drept garant al 
obligației statului a fost inclusă nu doar obligația financiară a statului, dar și terenurile aferente construirii 
acestui obiectiv.  
 
Exemplu: REA nr. EHG 18/4949 din 14.04.2018 la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea 
obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de 
interes național și cerințelor generale la selectarea partenerului privat 

Autorul proiectului: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Scopul proiectului: Prin proiectul dat se propune aprobarea obiectivelor și condițiilor parteneriatului public-privat 
pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național și cerințelor generale la selectarea 
partenerului privat. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG 18/4949 din 14.04.2018,   
Vadim CURMEI , Șef secție al Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Extrase din REA: 
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Cu referire la normele conținute în Obiectivele și Condițiile parteneriatului public-privat se consideră că autorul 
urmează să analizeze oportunitatea instituirii unui termen maxim al implementării contractului de parteneriat 
public-privat, or punctul 6 prevede doar un termen limită - „durata implementării contractului de parteneriat 
public-privat este de minimum 10 ani". Limita minimă instituită crește riscul instituirii discreționare a limitei 
maxime de către Comisia de selectare a partenerului privat urmare a negocierii clauzelor contractuale. Astfel, în 
baza unor înțelegeri se va putea institui unul sau alt termen fără criterii clar prestabilite.  
[…] nu sunt atestate norme privind modalitatea de recuperare a investițiilor efectuate de către partenerul 
privat. Or, nereglementarea expresă a acestor aspecte crește riscul ca prin normele contractului partenerul 
public să restituie mult peste investițiile efectuate ținând cont de termenul derulării contractului de parteneriat 
public-privat, de aportul partenerului public, de modalitatea de gestiune a obiectului parteneriatului public-
privat. Aceasta se impune în vederea protejării mijloacelor financiare publice prin nealocarea excedentară în 
acest sens. 
[…] se constată că în proiect nu sunt conținute norme generale care ar reglementa anumite drepturi și obligații 
ale partenerului public, cât și ale partenerului privat. Lipsa unor norme generale va lăsa la latitudinea părților 
contractului negocierea tuturor drepturilor și obligațiilor.  
[…] lacunele de drept identificate urmează să fie înlăturate în vederea derulării unui parteneriat public-privat în 
condiții eficiente, transparente cu respectarea interesului public. 

Riscuri identificate: Generale 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Volumul prejudiciului este calculat ca suma cheltuielilor pentru defrișarea 
terenului+ valoarea terenului aferent construcției conform prețului de piață.  
Aceste pierderi sunt de peste 798 mil.lei și sunt pierderi permanente. La fel nu 
este clar cum va avea loc exploatarea acestui obiectiv, după expirarea 
termenului de 10 ani. Un simplu calcul arată că investitorul își va recupera 
investiția în primii 8 ani de exploatare a acestuia, fără a fi motivat de a dezvolta 
și de a-și asuma riscuri înafara acestei perioade. 

 
Notă: Volumul prejudiciului/iregularităților: Pentru proiectele de PPP analizate, valoarea prejudiciului 
calculat este de peste 1 420 mil.lei, și prejudiciului potențial de peste 300 mil. EUR conform datelor Curții 
de Conturi. 
 
Concluzii: Sistemul parteneriatului public-privat actual, în forma existentă, creează o zonă gri, cu riscuri 
înalte de corupție, unde nu se respectă bunele practici. Acesta este afectat de acțiunile conducerii 
instituțiilor care implementează parteneriate publice private care nu respectă cadrul legal, nerespectarea 
cadrului legal, transparență scăzută a sistemului, insuficiența activităților de monitorizare de către 
partenerii publici a realizării etapelor aferente contractelor inițiate; ne-desemnarea persoanelor 
responsabile de realizarea contractelor; lipsa reglementărilor specifice pentru evidența și raportarea 
executării clauzelor contractuale de către partenerii publici și cei privați etc. Reformarea acestuia este 
imperativă, în caz contrar există riscul pierderilor bunurilor publice și suportarea unor datorii contingente 
ulterioare. Valoarea pierderilor, doar în cazul proiectelor analizate, este de peste 1 420 Mil. lei.  
 

II.3 Prejudicierea mediului ambiant 

 
Problema utilizării resurselor de mediu, în special a substanțelor minerale utile pentru lucrările de 
terasament la construcția drumurilor, căilor ferate, digurilor și pentru prevenirea și stoparea fenomenelor 
geologice periculoase a fost mereu de actualitate, făcând subiectul investigațiilor jurnalistice sau al 
rapoartelor de audit ale Curții de Conturi, iar tergiversarea soluționării ei a adus numeroase prejudicii 
mediului înconjurător și bugetului de stat, fiind documentate multiple cazuri de exploatare ilicită a 
subsolului de către întreprinderi private și de stat. 
 
Descrierea problemei: În anii 2016 – 2018, CNA a expertizat 7 proiecte ce vizau protecția mediului 
ambiant, două dintre care ținteau direct utilizarea în lucrările de reabilitare a terasamentului drumurilor, 
căilor ferate, construcția digurilor, a resurselor minerale utile larg răspândite altele decât din carierele 
existente,  proiecte cu un impact ireversibil asupra mediului. Pentru soluționarea acestei probleme, după 
două tentative nereușite ale unui grup de deputați de promovare a modificărilor la Codul subsolului nr. 3-
XVI din 02.02.2009, în data de 17.05.2017, Guvernul înregistrează în Parlament inițiativa legislativă nr. 151 
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(a se vedea Exemplul de la Secțiunea I.1.), prin care se încerca reglementarea unei proceduri simplificate 
de exploatare a subsolului pentru scopuri publice. În data de 16.03.2018, Guvernul își retrage propria 
inițiativă și asta chiar dacă problema utilizării pământului (argila nisipoasă) pentru terasamentul 
drumurilor rămâne a fi nesoluționată (trebuie să menționăm că proiectele nu au fost supuse expertizei 
anticorupție.  În data de 20.07.2018, în Parlament a fost înregistrată inițiativa legislativă nr. 277 a 
deputaților, inițiativă aproape identică cu inițiativa nr. 81 din 04.03.2016, iar la 7 zile după înregistrare, pe 
27.07.2018, Parlamentul Republicii Moldova aprobă proiectul 277 în 2 lecturi, care devine Legea nr. 194 
din 27.07.2018. În cele ce urmează sunt evaluate modificările operate la Codul subsolului prin Legea nr. 
194 din 27.07.2018 publicată în Monitorul Oficial în data de 24.08.2018 și eventualele opțiuni de 
îmbunătățire pentru realizarea obiectivelor de politici publice enunțate de principalele părți implicate în 
avizele la inițiativa legislativă nr. 151 din 17.05.2017. 
 

Autorul proiectului: Grup de deputaţi în Parlament 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative, proiectul are drept scop „urgentarea implementării prevederilor 
Legii nr.150 din 29.06.2012 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de reabilitare şi 
extindere a unor drumuri naţionale şi Legii nr.17 din 06.03.2014 privind declararea utilităţii publice de interes 
naţional pentru lucrările de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale.” 

REA și expertul CNA: REA nr.ELO17/3962 din 06.03.201713 
Dorina Galamaga, inspector, Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie 

Obiecţii: 
Norma defineşte un termen nou în Codul subsolului făcând trimitere la sistemul de coordonare „Molref-99”. 
Analizând legislaţia naţională, anume ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.185/2001 cu privire la 
aprobarea actelor normative, precum Regulamentul cu privire la trecerea la sistemul de coordonare global şi de 
referinţă şi la proiecţiile cartografice respective, se remarcă denumirea noţiunii de „MOLDREF 99” care este 
„sistemul de coordonate cu parametrii menţionaţi în Regulament în proiecţia TMM cu coordonatele punctelor 
Reţelei Geodezice Naţionale determinate prin măsurări GPS în campania 1999”.  Astfel, autorul utilizează un 
termen diferit decât actul normativ în vigoare.  
 
Acest termen redă normei un caracter ambiguu. Riscul constă în faptul că, la aplicare, terminologia utilizată 
neuniform poate provoca practici vicioase de interpretare şi aplicare a normei. Au existat mai multe tentative 
de reglementare a „gropilor de împrumut”. Putem exemplifica cu Ordinul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor nr.86/56 din 18.04.2016 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de utilizare 
a gropilor de împrumut, care stabilea prevederi ce contravin Codului subsolului, ulterior fiind abrogat. 
 
Sintagma „fără atribuirea perimetrului minier, în condiţiile determinate de Ministerul Mediului” relevă o 
incertitudine în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea acesteia. Din formularea ambiguă a normei rezultă 
două concluzii echivalente: 

- folosirea subsolului pentru realizarea şi utilizarea gropilor de împrumut se poate efectua în conformitate 
cu proiectele tehnice în condiţiile determinate de Ministerul Mediului (primul aspect), sau 

- realizarea şi utilizarea acestora se poate efectua fără atribuirea perimetrului minier, în condiţiile 
determinate de Ministerul Mediului (al doilea aspect). 

Dacă analizăm norma prin prisma primului aspect incert, evidenţiem că norma vine în conflict cu art.9 lit.i) din 
Codul subsolului care prevede că de competenţa Guvernului ţine stabilirea modului de folosire şi protecţie a 
subsolului, de elaborare şi aprobare a standardelor, normelor şi regulilor corespunzătoare şi nu de Ministerul 
Mediului. Al doilea aspect incert, expus mai sus, creează un conflict între art.13 alin.(2), art.22 alin. (5)-(11) şi 
art.64 din Codul subsolului, care stipulează expres că dreptul de folosinţă asupra sectorului de subsol se realizează 
în limitele sectorului atribuit beneficiarului subsolului sub formă de perimetru minier, iar folosirea subsolului în 
scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, se efectuează în limitele perimetrului minier conform 
proiectelor tehnice. 
 
Astfel, există pericolul ca proiectul să instituie atribuţii excesive în favoarea Ministerului Mediului, care vin în 
contradicţie cu legislaţia în vigoare. 
 

Riscuri identificate: • Generale  

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

 
13 Textul integral al REA și al proiectului pot fi consultate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4205 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4205
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▪ abuz de serviciu 

▪ depăşire a atribuţiilor de serviciu 

Statutul proiectului:  

Evaluare costuri: Costul acțiunilor:  
4.721 ha teren arabil x 1,6 Mil.lei ha, preț nominal = 0.64 Mil.lei 
 4.721 ha teren arabil x 20000 USD ha, preț de piață = 94,420 Mil.USD = 1,83 
Mil. Lei 
 

 
Ce s-a întâmplat de fapt?  Începând cu anul 2010, Republica Moldova, cu susținerea U.E. (BERD, BEI, 
Comisia Europeană) a demarat un amplu proces de reabilitare a drumurilor. În perioada 2010-2011 
compania germană Kocks GmbH, în asociere cu Universinj SRL, au elaborat proiectele tehnice pentru 
drumurile naționale care urmau să fie reabilitate din împrumuturile acordate de instituțiile financiare 
internaționale. În acest proces, companiile de proiectare nu au ținut cont de prevederile Codului 
subsolului nr. 3 din 02.02.2009, indicând în proiecte drept surse de aprovizionare cu argilă nisipoasă 
pentru terasamentul drumului potențialele ”gropi de împrumut” din nemijlocita apropiere a drumurilor, 
și nu carierele existente. În aceste circumstanțe, proiectanții au indicat drept surse de obținere a 
substanțelor minerale necesare pentru terasamente cariere care nu existau și care trebuiau autorizate 
în conformitate cu Codul subsolului nr. 3 din 02.02.2009. Beneficiarul, reprezentat de Î.S. Administrația 
de Stat a Drumurilor (ASD), a recepționat proiectele de calitate austeră fără să țină cont de necesitatea 
ajustării acestora la prevederile legale în vigoare din 02.02.2009. 
 
Valoarea prejudiciului: În contextul modificărilor operate în data de 27.07.2018 prin adoptarea Legii nr. 
194, statul implementează o politică publică, pentru care nu este făcut un studiu care să demonstreze 
atingerea obiectivelor de eficiență, protecția mediului, diminuarea externalizărilor, echitate ș.a. Astfel, pe 
lângă grave încălcări ale principiului de concurență, acesta creează un cadru semilegal prin care pot fi 
legalizate carierele și gropile de împrumut ilegale. În perioada 2010-2017, în urma controalelor geologice 
și supravegherii miniere de stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului, au fost întocmite 114 
rapoarte privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului prin extragerea nelegitimă a substanțelor 
minerale utile, valoarea prejudiciului fiind evaluată la 214 514 399 lei. În același timp, Inspectoratul 
Ecologic de Stat la data de 1 ianuarie avea identificate 277 de cariere ilegale, estimând prejudiciul cauzat 
mediului la valoarea de 30 543 072 lei. În doar unul dintre cazurile gropilor de împrumut (Todirești), 
prejudiciul depășește 5 milioane de lei, iar costurile de recondiționare a terenului se ridică și ele la alte 
circa 6 mil.lei. 
 
Un alt sector nu mai puțin afectat, cu proiecte ce promovează legalizarea de facto a riscurilor de corupție 
este gestiunea fondului forestier și cinegetic. Sectorul silvic este unul dintre cele mai puțin reformate 
sectoare, acesta păstrând în esență abordări manageriale, care au fost depășite demult de realitățile 
economice și sociale din Republica Moldova. Unul din proiectele cu înalt grad de coruptibilitate, care a 
fost adoptat, deși REA a avut argumente puternice împotriva acestuia, este proiectul Legii vânătorii și 
fondului cinegetic. 
 

Autorul proiectului: Anatolie GORILĂ, Deputat în Parlament 

Scopul proiectului: deși în textul notei informative la proiect au fost invocate o serie de obiective generale, totuși, 
analiza proiectului arată că autorul prin acest proiect de lege dorește acordarea dreptului succesoral de folosință 
pe termen lung a animalelor de vânătoare utilizatorilor care au practicat această activitate anterior  și își asumă 
toate responsabilitățile în vederea protecției, reproducerii și utilizării raționale a animalelor sălbatice. Întreaga 
răspundere privind păstrarea animalelor de vânătoare primite în folosință este purtată pentru terenurile de 
vânătoare, stipulate în contract 

REA și expertul CNA: REA nr.ELO18/4906 din 28.03.201814 
Cristina DIACENCO , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 

 
14 Textul integral al REA și al proiectului pot fi consultate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5137 

 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5137
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[...] considerăm necesar de a stabili expres că fondul cinegetic este un bun public care nu poate fi supus nici unui 
proces sau forme de privatizare. Atenționăm, că Regulamentul fondului cinegetic în vigoare (anexa nr.1 a Legii 
regnului animal nr.439/1995) conține norme ce prevăd interzicerea privatizării sau transferării în altă formă de 
proprietate decât cea publică. 
[...]dreptul de a lua decizii asupra unor terenuri care pot fi și proprietăți private, contravine art.316 din Codul civil 
[...] există riscul falsificării datelor din dosare din moment ce proiectul nu prevede expres actele în baza cărora se 
creează fondurile de vânătoare. Trimiterile defectuoase reprezintă un risc de corupție, iar lipsa stabilirii 
exhaustive a actelor ce formează dosarele sus-citate va reduce din transparența administrării fondului de 
vânătoare. La fel, normele propuse vor genera imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de 
aplicarea frauduloasă a competențelor acordate de prezentul proiect (în special, a persoanelor responsabile de 
întocmirea dosarelor). 
 
[...] Prevederile proiectului instituie în favoarea Asociației Obștești „Societatea Vânătorilor și Pescarilor din 
Republica Moldova" dreptul exclusiv de a reprezenta toți vânătorii din Republica Moldova peste hotarele țării. 
Prevederile proiectului, în mod vădit, cu încălcarea principiului liberei concurențe, promovează interesele 
Asociației Obștești „Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova". Afirmațiile date, pot fi deduse 
și din alte prevederi ale proiectului precum (art.24, 26, 28 etc. din proiect) care acordă dreptul Asociației Obștești 
„Societatea Vânătorilor și Pescarilor din Republica Moldova" (care e o organizație nonguvernamentală) de a 
elabora regulamente ce stabilesc regulile de vânătoare, de a organiza „examenul de vânător", de a însera și deține 
formularele carnetelor de vânător etc. 
 
[...]realizarea politicilor unitare în domeniul conservării biodiversității și protecției faunei (art.6 alin.(3)din proiect) 
trebuie să fie exclusiv în competența administratorului (autorității administrației publice centrale de specialitate), 
asociațiile de vânătorii fiind în drept să contribuie la acest proces prin măsurile ce vor fi luate de către aceștia în 
cadrul gestionării fondului de vânătoare. 
 
Cumularea mai multor competențe unei singure structuri obștești/nonguvernamentale contribuie la crearea 
unui control și dependențe asupra celorlalte asociații de vânători existente sau care urmează a fi înființate ceea 
ce este contrar interesului general și contrar principiului „liberei asocieri a vânătorilor" declarat  
 
În proiect au fost identificați mai mulți factori de corupție, printre care: prevederile propuse intră în conflict cu 
normele mai multor acte legislative în vigoare: 1) Codul penal, 2) Codul contravențional, 3) Codul de procedură 
penală - în partea ce ține de răspunderea pentru încălcarea prevederilor proiectului, 4) Legea cu privire la 
resursele naturale nr.1102/1997 – în partea ce reglementează gestionarea fondului de vânătoare etc., lipsa 
transparenței în privința acordării dreptului de gestiune a fondului de vânătoare și selectarea societății de 
vânătoare contractante, expuneri ambiguu în ce privește aprobarea actelor normative de reglementare a 
procesului de vânătoare, lipsa unui model-tip a „contractului de gestiune a fondului de vânătoare" etc. 
 

Riscuri identificate: • Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 
▪ fals în acte publice 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Adoptat 

Evaluare costuri: Costurile de corupție reprezintă valoarea veniturilor anuale ale Moldsilva, 417 Mil.lei 
anual, dintre care: 238 Mil.lei valoarea terenurilor cinegetice arendate. Pe lângă 
costurile directe, care au putut fi calculate, mai sunt și costuri care nu pot fi evaluate 
în esența lor doar din conținutul proiectului, valoarea acesteia putând fi evaluată în 
cadrul unor exerciții mai mari și care presupun intervievarea principalilor beneficiari: 
instituții, agenți economici, evaluarea valorii atentatului la dreptul de proprietate, 
pierderi de imagine etc.  

 
În concluzie, activitatea acestui sector este în mare parte afectată de interese de grup și influențe 
politice înguste. Aceasta a frânat dezvoltarea sectorului, astfel încât resursele generate de sector sunt 
utilizate într-un mod netransparent și ineficient. Analiza subiectelor legate de asigurarea transparenței, 
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accesului populației în păduri și locul pădurilor comunale, valoarea și rolul pădurilor, guvernarea și 
managementul sectorului ne arată că sectorul silvic are nevoie de o reformă profundă și complexă.   
 
II.4 Scutirea de taxe 
 
Descrierea problemei: Impozitarea este singurul mijloc practic de a colecta veniturile pentru a finanța 
cheltuielile guvernamentale pentru bunurile și serviciile pe care majoritatea populației le solicită. Crearea 
unui sistem fiscal echitabil și eficient este, totuși, departe de a fi simplă, în special, pentru țările în curs de 
dezvoltare care doresc să se integreze în economia internațională. Sistemul fiscal ideal în aceste țări ar 
trebui să adune venituri esențiale fără împrumuturi excesive ale guvernului și ar trebui să facă acest lucru 
fără a descuraja activitatea economică și fără a se abate prea mult de la sistemele fiscale din alte țări.15 
 
Deși acordarea de stimulente fiscale pentru promovarea investițiilor este comună în țările din întreaga 
lume, mai multe dovezi sugerează că eficiența lor în atragerea investițiilor incrementale - peste și peste 
nivelul atins, dacă nu ar fi fost acordate stimulente - este adesea discutabilă. Deoarece stimulentele fiscale 
pot fi solicitate în exces de întreprinderile existente, deghizate în întreprinderi noi, prin reorganizare 
nominală, iar costurile acestora pot fi mari. Mai mult, investitorii străini, ținta principală a majorității 
stimulentelor fiscale, își bazează decizia de a intra într-o țară pe o serie de factori (precum resursele 
naturale, stabilitatea politică, sistemele de reglementare transparente, infrastructura, o forță de muncă 
calificată), dintre care stimulentele fiscale sunt deseori departe de a fi cele mai importante. Stimulentele 
fiscale ar putea avea, de asemenea, o valoare îndoielnică pentru un investitor străin, deoarece adevăratul 
beneficiar al stimulentelor poate să nu fie investitorul, ci mai degrabă trezoreria țării de origine. Acest 
lucru se poate produce atunci când orice venit economisit de impozitare în țara gazdă este impozitat de 
țara de origine a investitorului.16 
 
Stimulentele fiscale pot fi justificate, dacă abordează o anumită formă de eșec al pieței, în special cele 
care implică externalități (consecințe economice dincolo de beneficiarul specific al stimulentului fiscal). 
De exemplu, stimulentele menite să promoveze industriile de înaltă tehnologie care promit să confere 
externalități pozitive semnificative restului economiei sunt de obicei legitime. De departe, cel mai 
convingător caz pentru acordarea stimulentelor vizate este satisfacerea nevoilor de dezvoltare regională 
a acestor țări. Cu toate acestea, nu toate stimulentele sunt la fel de potrivite pentru atingerea acestor 
obiective și unele sunt mai puțin rentabile decât altele. Din păcate, cele mai răspândite forme de 
stimulente  identificate până acum, tind să fie cele mai puțin meritorii, apar ad-hoc și nu au o argumentare 
economică.17 
 
Un exemplu în acest sens este proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la completarea Listei agenților 
economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului 
de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar 
și articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, 
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 („Capital Tobaco SRL”, „IHCEKO” SRL, 
„GrupBiz-SV” SRL).  
 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: analizînd în esență prevederile proiectului, se remarcă că scopul acestuia constă în atribuirea 
unor agenți economici („Capital Tobaco" SRL, „IHCEKO" SRL, „GrupBiz-SV" SRL) a dreptului de prelungire a 
termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, 
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru 
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4012 din 27.03.201718 
Cristina Chistol, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

 
15 https://blogs.imf.org/tag/tax-exemptions/ 
16 https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/akitoby.htm 
17 https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues27/ 
18 Textul integral al REA și al proiectului pot fi consultate la https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4254 

https://blogs.imf.org/tag/tax-exemptions/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/03/akitoby.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues27/
https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4254
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Obiecții:  
În perioada 2016, SRL GrupBiz-SV a înregistrat rezultate modeste ale activității economico-financiare, dispune 
de 2 angajați și a fost înregistrată în calitate de plătitor TVA abia la 01.04.2016. Societatea a achitat impozite și 
taxe în sumă totală de 21.881 lei și are datorie privind taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează 
poluarea mediului în sumă de 2084 lei. Totodată, potrivit prevederilor pct.14 al Regulamentului aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.146 din 26 februarie 2014: „14. Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenții 
economici trebuie să corespundă cumulativ următoarelor condiții: 
a) să fie producători de mărfuri destinate exportului și să dispună de capacități de producție necesare fabricării 
acestora; 
b) ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA și a taxei vamale 
să nu depășească 180 de zile; 
c) să nu aibă datorii față de bugetul public național". 
 
Prin urmare, ținînd cont de prevederile pct.14 lit.c) al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 146 
din 26 februarie 2014, se remarcă neîntrunirea condițiilor de beneficiere de către SRL GrupBiz-SV de facilitățile 
prenotate, iar aprobarea proiectului în redacția propusă poate constitui depășirea limitelor cadrului normativ 
și prejudicierea intereselor publice. 

Riscuri identificate: Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ spălare a banilor proveniți din infracțiuni 
▪ evaziune fiscală 
▪ lipsa unor referințe exprese a scopului proiectului înaintat. 

Statutul proiectului: Aprobat, HG nr. 291 din 05.05.2017 

Evaluare costuri: Deși costul în acest caz concret este unul nesemnificativ, aprobarea acestuia în lipsa 
unei argumentări economice bune și respectării bunelor practici bugetare, a permis 
crearea unor precedentelor regretabile, care vor putea fi aplicate și în alte cazuri. 

 
Costurile de corupție în acest caz concret, în afară de cele directe, mai comportă și costuri indirecte sau 
care nu pot fi cuantificate,  valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care 
presupun intervievarea principalilor beneficiari: încrederea în instituții, competitivitatea și evoluția ei pe 
anumite sectoare, afectarea dreptulului de proprietate, pierderi de imagine etc.  
 
Un alt exemplu de încercare de legalizare de facto a evaziunii fiscale a fost și  proiectul de hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilități 
privind TVA. 
 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: stabilirea cerințelor obligatorii pentru organizațiile și întreprinderile/ societățile orbilor, 
societăților surzilor și societăților invalizilor în scopul beneficierii de scutirea de TVA la importul materiei prime, 
materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție și de scutirea de 
vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse și la prestarea serviciilor. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4296 din 17.07.201719  
Cristina CHISTOL, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții:  
Întreprinderile și organizațiile poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor prezentate, conform 
legislației în vigoare. Prevederile evidențiază categoriile de răspundere aplicabile întreprinderilor și organizațiilor 
pentru corectitudinea datelor prezentate, or în actele normative temeiul răspunderii trebuie să fie formulat 
coerent, cu diferențierea categoriei respective de răspundere - disciplinară, contravențională, civilă sau penală. 
Carența în speță determină caracterul declarativ al normelor referitoare la responsabilitățile subiectului vizat, 
poate determina dificultăți ulterior la etapa implementării normei în practică și responsabilizarea insuficientă 
a subiecților vizați pentru respectarea prevederilor legale. 
 
[...] După examinarea cererilor și verificarea întrunirii condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, Serviciul 
Fiscal de Stat întocmește Raportul de acceptare sau refuz a cererii de acordare a scutirii de TVA (în continuare - 
Raport) și remite Raportul în cauză în adresa Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal. Norma citată supra nu 

 
19 Textul integral al REA și proiectul pot fi accesate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4540 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4540
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reglementează termenul de întocmire a Raportului de acceptare sau refuz a cererii de acordare a scutirii de TVA 
și remitere a acestuia în adresa Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, fapt care poate determina condiții 
pentru interpretarea subiectivă a aspectelor date de către entitate/agenții publici responsabili. Lipsa 
termenelor concrete întotdeauna lasă loc pentru interpretări abuzive din partea agenților publici. Astfel, apare 
discreția excesivă a agentului public de a aprecia și stabili în fiecare caz separat termene care îi sînt convenabile. 
Discreția în cauză poate fi folosită în mod abuziv de către agentul public pentru a obține recompense necuvenite 
pentru a fi determinat să tergiverseze/urgenteze exercitarea obligațiilor legale. Acțiunile date pot fi realizate 
inclusiv de către persoanele care au influență/susțin că au influență asupra agentului public responsabil de 
procesele nominalizate supra, pentru a-l face/influența să realizeze atribuțiile funcționale într-un mod favorabil 
unei anumite persoane/grup de persoane și favorizarea acestora astfel. [...] redacția propusă poate tenta 
persoana vizată de a recurge la metode corupte pentru a determina entitatea/agentul public responsabil să 
tergiverseze/urgenteze exercitarea obligațiilor legale. 
 
[...] examinarea legalității acțiunilor entității în general și a agenților publici responsabili în special va fi dificilă, or 
norma admite exercitarea arbitrară a dreptului prescris, fapt care determină imposibilitatea probării și 
incriminării eventualelor abuzuri săvîrșite de către agenții publici responsabili. 
 
[...] nu reglementează obligația SFS de a asigura consecutivitatea acțiunilor inițiate și inițierea imediată a 
excluderii din listă în cazul neprezentării de către întreprindere a raportului în termen de 10 zile calendaristice. 
 
Omisiunea reglementării aspectelor date poate determina o incertitudine vis-a-vis de mecanismele de îndeplinire 
a atribuțiilor funcționale de către entitățile vizate și exercitarea controlului asupra beneficiarilor e facilități. [...] 
sunt create precondiții pentru exercitarea discreționară a atribuțiilor funcționale de către agenții publici 
responsabili. 
[...] 
Norma propusă fixează modalitatea de acțiune a entității publice de o manieră discreționară (drept 
împuternicire) atunci cînd așteptarea legitimă a cetățeanului/societății este ca entitatea publică să procedeze de 
o manieră imperativă (obligație, îndatorire), fapt care poate condiționa multiple riscuri de corupție aferente 
procesului reglementat. Se evidențiază faptul că potrivit normelor de tehnică legislativă, conținutul 
amendamentelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv. 
 
[...]se remarcă faptul că examinarea legalității acțiunilor entității în general și a agenților publici responsabili în 
special va fi dificilă, or norma admite exercitarea arbitrară a dreptului prescris, fapt care determină 
imposibilitatea probării și incriminării eventualelor abuzuri săvîrșite de către agenții publici responsabili. 

Riscuri identificate: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 
▪ trafic de influență 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 
▪ neglijență în serviciu 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Acesta reprezintă un act cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și evaluate 
din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc în documentele 
prezentate (de exemplu: numărul beneficiarilor de aceste reduceri, mijloacele 
financiare acumulate în urma aplicării TVA) sau valori de bază ale acestora (capacitatea 
cilindrică la un automobil, valoarea automobilelor etc).  

 

II. 5 Achizițiile publice 

 

Descrierea problemei: Achizițiile publice este procesul de dobândire de către autoritățile publice a unor 
produse, lucrări sau servicii. De fapt, prin procesul de achiziții publice statul trebuie să obțină acel minim 
de produse, lucrări sau servicii care să-i garanteze buna sa funcționare, inclusiv pentru asigurarea 
populației cu servicii și bunuri publice. Printre aceste servicii și bunuri se numără medicina, învățământul, 
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asigurarea ordinii publice, infrastructura etc. Pentru procurarea și livrarea lor, statul utilizează banii 
colectați în formă de taxe și impozite de la cetățeni, deci banii cheltuiți în procesul de achiziții publice 
sunt și banii fiecărui contribuabil. În realitate însă această percepție dispare atât la cetățenii de rând cât 
și la funcționarii responsabili de achiziții, din cauza interpretării eronate a bugetului public ca fiind ceva 
abstract. Drept rezultat apare tentația pentru funcționari de a utiliza banii publici în propriile sale interese, 
iar cetățenii nu prea depun efort de a monitoriza cum se cheltuiesc banii lor. Astfel, se creează un mediu 
propice pentru corupția în domeniul de achiziții publice. 
 
Îmbunătățirea transparenței și eficienței controlului de stat în domeniul achizițiilor publice și 
îmbunătățirea transparenței și eficienței achizițiilor publice a stat la baza Legii  nr.131/2015 privind 
achizițiile publice și lansării proiectului Mtender. Expertizele anticorupție a proiectelor de lege care au 
stat la  baza creării cadrului existent au semnalizat o serie de deficiențe, care rămăase fără rezolvare ar fi 
dus la o serie de probleme sistemice de funcționare a sistemului, dar și la materializarea riscurilor de 
corupție. Din păcate, recomandările formulate în 2 REA dedicate acestui subiect nu au fost luate în 
considerare de autoritățile relevante ceea ce a dus, printre altele, la faptul că : 

• Sistemul nu a fost finalizat decât parțial, rămâne actuală capacitatea profesională scăzută a 
persoanelor responsabile de procedura de achiziții publice, care are ca rezultat o selecție slabă și 
părtinitoare a ofertanților câștigători și, eventual, la o utilizare insuficientă a fondurilor; 

• Cadrul legal actual permite o serie de încălcări atât din partea clienților, cât și ale autorităților 
contractante; 

• Drept urmare, sunt posibile decizii părtinitoare și netransparente în timpul activităților de 
supraveghere a organismelor autorizate să exercite controlul în domeniul achizițiilor publice. Sistemul de 
achiziții electronice în prezent nu permite notificarea organelor de control și de drept cu privire la astfel 
de cazuri. De asemenea, lipsesc informații consolidate despre modul în care organele de control și de 
drept răspund la solicitările respective ale societății. În plus, sistemul de achiziții publice Mtender nu 
dispune în prezent de informații cu privire la efectuarea plăților pentru acordurile de achiziție, ceea ce 
împiedică controlul adecvat al eficienței și integrității punerii în aplicare a acestor acorduri.  

• Ministerul Finanțelor nu  dispune de o procedură de jure de interacțiune informațională între 
sistemul de achiziții electronice, sistemul informațional al MF și sistemul Trezoreriei adoptat; schimbul de 
date între aceste sisteme ar permite atât actorilor guvernamentali, dar și societății civile să raporteze 
online încălcările detectate în sistemul Mtender către organele de control și de drept;  

• Adițional persistă probleme pe partea ce ține de transparența plăților pentru contractele de 
achiziții; identificarea și prevenirea în timp util a încălcărilor și abuzului procedurilor de achiziții publice 
prin schimbul automat de informații între sistemul de achiziții publice electronice Mtender portalul 
unificat al datelor deschise și sistemul Trezoreriei. 
 

Exemplu: Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 

Autorul proiectului: Deputat în Parlament  

Scopul proiectului: se propune instituirea unei excepţii de la aplicarea regulilor generale şi uniforme din domeniul 
achiziţiilor publice, în acest sens, semnalăm suspiciune că prevederile proiectului pot promova un scop ascuns de 
legalizare a unui mecanism camuflat de eludare a procedurilor de achiziţie publică la încheierea contractelor care 
au ca obiect achiziţii publice de bunuri şi servicii în sănătate. 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO18/5169 din 28.06.201820 
Dorina GALAMAGA , Inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții:  
[...] Examinând cadrul normativ comunitar, precum Directiva 2004/18/CEa Parlamentului European și a Consiliului 
din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de 
bunuri și de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 134 din 30 aprilie 2004 și Directiva 
2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 94/65 din 28 martie 2014 
se constată lipsa excepției privind contractele prenotate în proiect sau similare de la aplicarea acestor directive. 
Luând în considerare angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere și prevederile 
acquis-ul Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice, precum și Acordurile internaționale privind achizițiile 

 
20 Textul integral al REA și proiectul pot fi accesate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5412 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=5412
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publice se stabilește că proiectul promovează instituirea unei excepții în domeniul achizițiilor publice care va 
facilita atribuirea contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate prin intermediul unei 
proceduri netransparente, fapt ce va spori frauda și corupția în acest domeniu. 
 
[...] va reduce transparența funcționării Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate și accesului la informație 
de interes public la atribuirea contactelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate, deoarece 
nu este clar mecanismul de informare a celor interesați despre inițierea, lista bunurilor și organizarea procedurilor 
de achiziție în acest sens. [...] lipsa transparenței la achiziționarea bunurilor, va duce la creșterea riscurilor de 
trucare, mimare a procedurilor de atribuire a contractelor, precum și favorizarea anumitor subiecți 
„convenabili" la prețuri „avantajoase" în defavoarea și prejudicierea interesului public. 
 
[...] neclaritate în ceea ce privește răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor normative propuse.  
 
[...] lipsa stipulărilor clare a responsabilităților și a sancțiunilor pentru subiecții implicați la atribuirea 
contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate, poate avea drept consecință săvârșirea 
în continuare a încălcărilor ilegale și a abuzurilor în domeniu. Astfel, răspunderea pentru încălcarea prevederilor 
este un element prioritar în disciplinarea subiecților responsabili de aplicarea normelor. 
 
[...] prin stabilirea dreptului Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate de a nu aplica prevederile 
Legii nr.131/2015 la atribuirea contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate în loc de 
obligație, se generează posibilități de a deroga și interpreta abuziv aplicarea ulterioară a mecanismului de 
atribuire a acestor tipuri de contracte. Există riscul să fie creată o procedură administrativă netransparentă și 
obscură la achiziționarea bunurilor și serviciilor în sănătate, prin care agenții publici să favorizeze doar anumiți 
subiecți la încheierea contractelor, fapt ce va încuraja sau facilita comiterea actelor de corupție, actelor conexe 
actelor de corupție și faptelor coruptibile, făcând imposibilă atragerea acestora la răspundere juridică. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ dare de mită 
▪ îmbogățire ilicită 
▪ obținere frauduloasă a fondurilor din asistență externă 
▪ influențare necorespunzătoare 
▪ corupere activă 
▪ utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 

● Legalizarea actelor de: 
▪ trafic de influență 
▪ abuz de serviciu 
▪ delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ - conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul Proiectului: Retras 

Evaluare costuri:  

 
Un alt exemplu de proiect afectat de corupție în domeniul achizițiilor publice a fost și proiectul de lege 
pentru completarea articolului 4 al Legii nr.131 din 3  iulie 2015 privind achizițiile publice, promovat de 
un grup de deputați în Parlament și care propunea exceptarea de la procedura de achiziții publice a 
contractelor încheiate de către Instituția publică "Agenția Servicii Publice", care au ca obiect procurarea 
de bunuri și servicii, lucrări, în vederea creării subdiviziunilor acesteia (centre multifuncționale) bazate pe 
principiul ghișeului unic de prestare a serviciilor publice.  
 
REA a reținut că ”în temeiul cadrului normativ național în vigoare existent, a angajamentelor asumate de 
către Republica Moldova în Acordul de Asociere, precum și prevederile acquis-ul Uniunii Europene în 
domeniul achizițiilor publice, rezultă că prevederile proiectului contravin acestora și instituie excepție de 
la regula generală, ce va facilita atribuirea contractelor de bunuri, servicii și lucrări în vederea creării 
subdiviziunilor IP "Agenția Servicii Publice" prin intermediul unei proceduri netransparente, fapt ce 
contravine normelor și principiilor achizițiilor publice”. 
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Mai multe detalii sunt ilustrate mai jos: 
 

Exemplu: Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 al Legii nr.131 din 3  iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

Autorul Proiectului: Grup de deputați în Parlament 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative, proiectul este elaborat în scopul "asigurării funcționalității Instituției 
create, inclusiv în vederea creării subdiviziunilor - centre multifuncționale." 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO17/4521 din 31.10.201721 
Xenia VAMEȘ , Șef secție, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
 
[...]Excepțiile  de la procedura de achiziții publice în condițiile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice a 
contractelor care au ca obiect procurarea de bunuri, servicii și lucrări în vederea creării centrelor  multifuncționale 
ale Agenției determină lipsa unui mecanism transparent de funcționare a entității publice, responsabilităților și 
a mecanismului de supraveghere și control privind activitatea acesteia, deoarece lipsește informația în baza 
căror proceduri administrative se vor achiziționa bunurile, serviciile și lucrările. Or, conform art.6 din Legea 
nr.131/2015 "Reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) 
utilizarea eficientă a banilor publici [...]; c) asigurarea concurentei și combaterea concurenței neloiale în domeniul 
achizițiilor publice; [...] h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și 
operatorilor economici." 
 
Astfel, apare discreția periculoasă a persoanelor responsabile de implementarea prevederilor proiectului de a 
stabili reguli convenabile propriilor sale interese, prejudiciind bugetul instituției prin utilizarea 
netransparentă/neconformă a banilor publici, precum și favorizând anumiți agenți economici prin stimularea 
concurenței neloiale.  Stabilirea unui drept în loc de o obligație pentru Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" 
de a nu aplica cerințele Legii nr.131/2015, exceptând procedura de achiziții publice, determină posibilitatea 
creării unor "pârghii legale" de activitate care va admite derogări și interpretări abuzive a atribuțiile sale, 
precum și va face imposibil tragerea la răspundere a factorilor de decizii, care la implementare vor conștientiza 
impunitatea lor pentru abuzurile săvârșite în procesul de aplicare, și deci astfel va perpetua săvârșirea actelor 
de abuz și depășiri ale atribuțiilor de serviciu, precum și delapidarea fondurilor financiare.  
Riscuri identificate: • Generale 

● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ corupere activă 
▪ dare de mită 
▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ trafic de influență 

● Legalizarea actelor de: 
▪ delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul Proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costul corupției în acest caz nu poate fi estimat direct. Pe lângă lipsa 
datelor și reticența antreprenorilor de a raporta, există o lacună 
informaționlă pe care AAP nu a putut-o rezolva. În același timp, impactul și 
consecințele corupției în achizițiile publice nu se limitează doar la 
pierderile directe ale bugetul public, dar sunt cu mult mai largi și afectează 
toată populația. Printre principalele consecințe și impacturi negative ale 
corupției în acest domeniu pot fi menționate: costuri financiare pe termen 
lung pentru bugetul public. Pierderile bugetului din cauza corupției în 
achizițiile publice nu se reduc la prețul umflat a unor lucrări, dar și la alocări 
mai mari pentru întreținerea lor ulterioară. Impact negativ asupra 
sănătății și securității populației. Corupția în achiziții publice poate să ducă 
la faptul că autoritățile publice vor procura produse necalitative, inclusiv a 

 
21 Textul integral al REA și proiectul pot fi accesate la: https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4760 

https://cna.md/report_view.php?l=ro&id=4760
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celor destinate consumului direct al populației. Impact negativ asupra 
competiției. Practicile de corupție devin cunoscute cu timpul mediului de 
afaceri, ceea ce îi descurajează pe mulți de a participa la achizițiile publice. 
Bariera de corupție afectează în primul rând companiile mici și mijlocii, 
care au nevoie de experiență și resurse financiare, pentru a crește în 
continuare. Această inhibare afectează negativ numărul locurilor de muncă 
create, investițiile în inovare și perspectivele de creștere a companiilor care 
nu au acces direct la funcționarii publici și resursele bugetare. 

 
Costurile monetare în achizițiile publice, drept urmare a deficiențelor de sistem enumerate mai sus, 
individual sunt practic imposibil de estimat, dar afectează sistemul achizițiilor publice în general. Astfel, la 
nivel de țară, costurile de corupție sunt direct proporționale cu valoarea și volumul de achiziții totale în 
țară. La nivel internațional, se consideră că costurile de corupție în achizițiile publice variază între 20 – 
25% din suma totală de procurări publice. Deși acest procentaj variază de la țară la țară, putând fi cu mult 
mai mare în țările cu un clasament jos în acest domeniu, precum Republica Moldova și astfel fiind mai 
rezonabil de aplicat cota de 25%. În cazul Republicii Moldova însă estimarea costurilor corupției în 
achizițiile publice este îngreunată de faptul că nu sunt date statistice pe toate achizițiile publice.  
 
Autoritatea care publică aceste date este Agenția Achiziții Publice, dar ea compilează statistica doar 
pentru procedurile competitive de achiziții publice și nu pentru contractele de valoare mică. De fapt, la 
momentul actual în Republica Moldova nu se cunoaște cu precizie care este volumul real de achiziții 
publice. Se poate de făcut niște estimări indirecte a volumului de achiziții publice cu ajutorul bazei de date 
a finanțelor publice BOOST, care poate indica asupra sumei totale de achiziții. În baza datelor disponibile 
și aplicând procentul mediu al costului de corupție în achiziții de 25% se poate de estimat că în anul 2016 
acest cost a variat de la 1,6 miliarde la 3 miliarde MDL, ceea ce constituie 1,3% și respectiv 2,5% din PIB.  
 
Aceste costuri de corupție în achizițiile publice sunt doar cele monetare și se datorează, în cea mai mare 
parte, costurilor ridicate de achiziții din cauza favorizării unor companii și lipsei de concurență în cadrul 
procedurilor de achiziții. Costurile date sunt acele pierderi ale bugetului public care puteau fi evitate 
într-un mediu transparent și concurențial de achiziții. 
 
 

II.6. Concluzii și recomandări 

 

Proiectele din toate categoriile tipologiei arătate mai sus au fost promotoare de interese în detrimentul 
interesului public; toate proiectele au în comun elementul prejudicierii bugetului public național. 

• Exercițiul de EA a reușit să anticipeze și să evite un volum impunător de potențiale prejudicii (din 
proiectele respinse sau retrase), chiar și în raport cu cele care nu au putut fi evitate; 

• Calitatea actului normativ este una extrem de scăzută: i)nici unul din proiectele promotoare de 
interese nu au avut o argumentare relevantă, adecvată și suficientă; ii) atunci cînd a fost necesar, 
proiectele nu au fost însoțite de analiza impactului de reglementare; iii) majoritatea proiectelor 
promotoare de interese nu conțin mecanisme de control ulterior; iv) lipsa responsabilității și sancțiunilor 
este, de asemenea, tipică pentru categoria proiectelor promotoare de interese;  

• Lipsa unei înțelegeri a intereselor publice care urmează să fie realizate prin utilizarea 
parteneriatelor publice-private, face ca acest mecanism să fie utilizat abuziv în favoarea intereselor 
private. În cazul majorității proiectelor prin care au fost instituite parteneriate public-private nu au fost 
respectate etapele și condițiile obligatorii pentru promovarea acestora: au lipsit studiile de fezabilitate, 
nu au fost prezentate calculele financiare, nu au fost obținute (sau cel puțin nu au fost publicate) avizele 
și coordonările necesare;  

• Promovarea intereselor în alte categorii, în special ale celor cu tentă electorală, decît cele arătate 
în tipologia de mai sus, se produce de o manieră spontană, ad-hoc, ceea ce deja reprezintă un semnal de 
alertă pentru experții CNA;  
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• În lipsa tuturor actelor de însoțire și necesare pentru promovarea proiectelor în domenii distincte, 
este extrem de dificil de a evalua costurile potențialelor prejudicii, or, unele repere care ar putea fi 
identificate de experți, pot avea caracter speculativ și să denatureze realitatea;  

 
În acest context, reiterăm recomandările Studiului anterior care ar putea genera schimbări majore în 
special:  

i. respectarea de către autorii proiectelor actelor normative a rigorilor privind obligativitatea 
fundamentării economico-financiare, lipsa acestei fundamentări servind temei pentru neînregistrarea și 
neexaminarea proiectului;  

ii. o condiție similară urmează a fi fixată și în cazul proiectelor care trebuie însoțite de analiza 
impactului de reglementare;  

iii. în domeniul parteneriatului public-privat este necesară revederea modului în care este aleasă 
anume această formă de realizare a proiectului, revederea cadrului instituțional, iar în cazul în care are 
loc decizia de a implementa un proiect PPP,  toate proiectele trebuie să fie însoțite de o analiză ex-ante 
(o anticipare realistă a noilor prevederi) care ar demonstra o previzibilitate și o viabilitate a normelor, în 
vederea excluderii riscului prejudicierii interesului public, în special, prin prejudicierea domeniului 
proprietății publice a statului și a unităților administrativ teritoriale, a bugetelor acestora și a interesului 
societăți exprimat prin prestarea unor servicii de calitate la un preț rezonabil, accesibil, competitiv și 
transparent ca urmare a derulării parteneriatului public-privat. 
 
La fel, ținînd cont de faptul că majoritatea actelor din tipologia consacrată de acest capitol se 
adoptă/aprobă prin derogări de la regulile generale fie stabilesc beneficii importante pentru subiecții 
acestor proiecte, este oportun ca mecanismele de control ulterior să fie fixate în fiecare din aceste 
proiecte, inclusiv să fie prevăzute sancțiuni adecvate și disuasive pentru încălcarea condițiilor prevăzute 
în proiectele actelor normative. 
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III. INTERESELE POLITICE ȘI PROCESUL NORMATIV ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ  

 

III.1. Promovarea proiectelor de natură electorală  

 
Experiența CNA de aplicare a instrumentului expertizei anticorupție de peste 12 ani arată că în anii 
electorali, preocuparea deputaților și a Guvernului în materie de legiferare, crește simțitor, în special în 
sectoarele electoral și social.  
 
Așa cum menționam și în Capitolul I al prezentului Studiu, anul 2018 a fost un an electoral. Respectiv, 
autorii centrali ai procesului de legiferare (Guvernul și Parlamentul) au excelat în promovarea și adoptarea 
unor proiecte de acte normative, orientate social care urmau să creeze sentimentul de grijă a decidenților 
față de electorat.  
 
În perioada de referință, experții CNA au examinat cel puțin 11 proiecte de acte normative care urmăreau 
acordarea unor beneficii, fie conțineau intervenții în regulile procesului electoral. Toate cele 11 proiecte 
au fost emanația deputaților și au vizat cu predilecție domeniul social (5 proiecte de legi), iar câte 2 
proiecte de legi au avut în vizor domeniul electoral, domeniul economie și domeniul buget/finanțe. 
 
Majoritatea proiectelor din domeniul social au fost promovate de deputații din opoziția parlamentară din 
acea perioadă și vizau revizuirea prevederilor din legislația cu privire la pensii, indemnizații și ajutoare 
sociale. Pe partea domeniului economic s-au inițiat proiecte orientate să susțină producătorii autohtoni, 
precum și să contribuie la relaxarea unor proceduri de control. De asemenea au fost înregistrate și 2 
proiecte de legi prin care s-au propus modificări legate de desfășurarea proceselor electorale. Trebuie să 
accentuăm că REA nu evaluează oportunitatea promovării unor sau altor modificări, dar urmărește 
identificarea factorilor de risc și riscurilor de corupție, care pot genera la aplicare manifestări de corupție. 
 
Este incontestabil faptul că activitatea de legiferare reprezintă una din misiunile de bază a deputaților, 
aceștia fiind chemați să reprezinte, promoveze și să protejeze interesele alegătorilor. Totuși, analizele 
dezvoltate de CNA demonstrează cu prisosință că magnitudinea preocupării crește în preajma alegerilor 
și se insistă pe promovarea unor proiecte populiste, fără acoperire financiară adecvată. 
 
Menționăm că pe lîngă faptul că proiectele cu tentă electorală crează așteptări legitime irealiste ale 
populației per ansamblu, de regulă, acestea nu au acoperire financiară și practic dublează volumul de 
lucru al autorităților în cadrul procesului de avizare și expertiză a acestor proiecte, inclusiv volumul de 
lucru al experților CNA.  
 

III.2. Costul proiectelor electorale 

 
Analiza proiectelor promovate de Guvern în aceeași perioadă demonstrează prezența unor tendințe 
similare cu cea a deputaților și anume, promovarea unor proiecte cu tentă electorală, ținând de faptul că 
anul 2018 a fost un an pre-electoral. În acest context, încă înainte de aprobare proiectului de buget pentru 
anul 2018,  a apărut întrebarea dacă proiectul bugetului este sau nu electoral.22 Ce înseamnă  un buget 
electoral, în condițiile în care prin definiție, toate bugetele publice au obiective electorale, deoarece 
bugetele sunt instrumentele de bază prin care partidele implementează programul de guvernare?  
Trebuie să menționăm că utilizarea sintagmei de buget electoral cu o conotație negativă, apare doar 
atunci, când în dorința de a obține rezultatele menționate mai sus, nu se ține cont de realitățile economice 
la momentul respectiv.23 Astfel, din punctul de vedere al acestei analize, un buget electoral ar însemna un 
buget prin care Guvernul vine să implementeze mai multe politici care ar aduce mai multe voturi 
partidelor de la guvernare cu prețul creării unei datorii excesive (imediate ori viitoare) sau creării unui risc 
de ineficiență semnificativă de alocare a resurselor la moment sau în viitor. 

 
22 http://www.budgetstories.md/principalele-aspecte-si-tendinte-ale-bugetului-public-national-pentru-2018/ 
23 http://aceproject.org/ace-en/focus/core/crb/crb05 

http://www.budgetstories.md/principalele-aspecte-si-tendinte-ale-bugetului-public-national-pentru-2018/
http://aceproject.org/ace-en/focus/core/crb/crb05
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De regulă, semnele distinctive ale proiectelor de buget cu tentă electorală sunt: 

i. planificarea unor venituri prea optimiste în raport cu realitățile economice; 
ii. evitarea aplicării unor reforme de majorare a impozitelor sau diminuării cheltuielilor în 

circumstanțe în care astfel de măsuri sunt cruciale pentru asigurarea sustenabilității fiscale; 
iii. majorarea anormală a deficitului bugetar în comparație cu anii anteriori; sau/și  
iv. majorarea cheltuielilor pe programele sociale, salarii bugetarilor etc., în detrimentul altor 

politici cu riscul de creare a unor dezechilibre imediate sau viitoare. 
 

Ceea ce s-a întâmplat a fost faptul că au fost alocate mai multe resurse anumitor grupuri de beneficiari 
pentru a obține suportul electoral cu riscul de a crea probleme de eficiență sau sustenabilitate pe sectorul 
respectiv. Astfel, în perioada 2016 – 2018, Guvernul, precum și deputații majorității parlamentare au 
promovat cel puțin 6 proiecte care într-un mod sau altul au presupus creșterea cheltuielilor destinate 
protecției sociale a unor categorii de cetățeni (pensionari, familii cu mulți copii, veterani) cu majorarea 
cuantumului plăților și indemnizațiilor specifice.  Ca argument de bază pentru promovarea și adoptarea 
proiectelor a fost declarată dorința asigurării unui trai decent pentru aceste categorii de cetățeni. Suma 
totală a deficitului care urma să fie acoperită din bugetul de stat prin transferuri către bugetul asigurărilor 
sociale de stat, doar în 2019 era de peste 1.1 mrd lei pentru măsurile bugetare adoptate în anul 2018.24  
 
Toate aceste propuneri (vezi Anexa), nu au avut acoperire financiară, ceea ce contravine cadrului legal în 
acțiune. Mai mult, pentru acoperirea acestor cheltuieli , s-a recurs la majorarea deficitului bugetar, contrar 
legii de la 2.5%PIB, la 2.75% PIB, ceea ce constituie un risc al stabilității bugetare viitoare, încălcarea 
flagrantă a angajamentelor cu instituțiile financiare internaționale.  
 
Și deși, nu negăm importanța asigurării unui nivel de trai decent pentru toți cetățenii țării, faptul că nu s-
au respectat toate indexările acestor plăți și indemnizații pe parcursul anilor precedenți anului electoral, 
ci doar a avut loc o compensare parțială a acestora în ultimul an, fragmentară și în afara previziunilor 
bugetare, poate constitui un argument în plus în favoarea caracterului electoral al acestora. 
 
Descrierea problemei: Creșterea cheltuielilor din 2018 a fost una populistă, fără acoperire economică, cu 
nerespectarea prevederilor cadrului legal, care a pus serios în pericol stabilitatea finanțelor publice. 
Analiza cheltuielilor curente non personal relevă faptul că în 2018 circa 90% din aceste cheltuieli au fost 
concentrate la două categorii: transferuri către populație (circa 97% sunt din grupa protecție socială) și 
plata mărfurilor și serviciilor (din care circa 50% sunt la sănătate). Ponderea mărfurilor și serviciilor a 
înregistrat cea mai mare creștere (7.6 p.p) față de 2017. Astfel, dacă ținem cont de faptul că sporirea 
acestei cote a fost realizată din contul plăților sociale, este evidentă necesitatea justificării unei astfel de 
decizii. Mai mult ca atât, această situație ne arată clar că toate pierderile din sistemul achiziții publice de 
fapt au fost din contul pensionarilor și persoanelor asistate. 
 
Lecțiile care nu au fost  învățate din criza din 2009, dar și situația anului 2014 sunt că urmărirea oarbă a 
intereselor politice, fără a ține cont de realitățile economice și de regulile prudenței bugetare, poate serios 
să perturbe și să agraveze nivelul ulterior al cheltuielilor publice. Iar, aceasta de regulă este mai dureroasă 
pentru societate și în plus se soldează cu pierderi financiare inutile. În opinia noastră principalul obiectiv 
în domeniul stabilității bugetare trebuie să devină menținerea deficitului în jur de 2.5% din PIB, cu 
respectarea prevederilor Legii privind responsabilitatea bugetar fiscală,  în perioadele de creștere joasă-
moderată și de trecere pe excedent bugetar în perioadele de crește mai puternică. Acest lucru este 
argumentat și de capacitățile reduse ale autorităților de a cheltui eficient mijloacele financiare, în 
condițiile creșterii rapide a acestora. În astfel de condiții, autoritățile nu mai sunt la fel de exigenți pentru 
cheltuirea banilor și eficiența și eficacitatea utilizării mijloacelor financiare scade. De asemenea, acest 
fenomen se amplifică din cauza nivelului înalt al corupției. 
 

 
24 Nota Informativă a proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019 
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Prin urmare, ținând cont de lecțiile anului 2009, 2014, 2018, este important ca nivelul deficitului pentru 
2020 să se mențină în intervalul prevăzut de lege. Cu părere de rău, Parlamentul nu respectă prevederile 
Legii privind finanțele publice și responsabilitatea bugetară, care asigura un mecanism legal pentru a evita 
deciziile voluntare privind nivelul deficitului bugetar. 
 
Volumul prejudiciului/iregularităților: Estimativ, circa 1.1 MRD lei din cheltuielile destinate suportului 
persoanelor asistate, au avut caracter electoral și nu contribuie în fond la rezolvarea problemelor de fond 
sectoriale. 
 
Concluzii: Câteva considerații generale sunt pertinente într-o discuție despre gestionarea cheltuielilor 
publice în anii electorali. Prima se referă la menținerea deficitului bugetar la nivelul menționat în lege și 
evitarea deciziilor voluntare privind majorarea lui. A doua concluzie se referă la lipsa de eficiență și 
caracterul fragmentar al acestor cheltuieli, care nu reprezintă decât compensarea parțială a „economiilor” 
din anii precedenți din acest sector, pe seama contribuabililor și persoanelor asistate.  

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE la proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor înlesniri 

sociale suplimentare victimelor represiunilor politice.  

Extras:  Însă, în lipsa unor reglementări care să justifice disponibilitatea mijloacelor financiare necesare pentru 

implementarea prevederilor propuse, și anume, pentru suplinirea pachetului de servicii medicale, pentru 

efectuarea tratamentului de reabilitare anual în Spitalul Asociației Curative Sanatoriale și de Recupereare al 

Cancelariei de Stat, se poate periclita realizarea interesului public și a scopului scontat. 

 „Implementarea modificărilor operate la Regulamentul cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor 

de reabilitare/recupereare acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.376 din 6 mai2010, vor necesita alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul de stat 

în sumă de 430.300 mii lei anual (331 persoane/anual 1300 lei-majorarea cu 20%/430,300 mii lei). Realizarea 

prevederilor cu privire la serviciile medicale suplimentare a victimelor represiunilor politice nu necesită surse 

financiare suplimentare, deoarece acestea vor fi asigurate din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală". 

Valoarea prejudiciului: Suma de 430 mii lei, este mica, dar, pe lângă faptul că nu generează schimbări, 

atentează la demnitatea persoanelor asistate vizate în proiect, aceste măsuri scad din încrederea instituțiilor 

și aduce daune de imagina atât Ministerului cât și victimelor.   
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IV. CONCLUZII  ȘI RECOMANDĂRI 

 
Capitolul de față reflectă principalele constatări, concluzii și recomandări reținute în cuprinsul Studiului. 
Notăm faptul că o parte din concluziile și recomandările de mai jos au fost valabile și pentru Studiul similar 
care a analizat activitatea de expertiză anticorupție a CNA pentru anii 2010-2015, recomandări care nu au 
fost luate în considerarea de către inițiatorii și promotorii actelor normative. 
 
CONCLUZII 
 

• prevederile noii Legi 100/2017 au afectat pertinența și importanța expertizei anticorupție. Deși 
prevede ca obligatorie expertiza anticorupție, totuși, nu specifică etapa expertizării proiectelor actelor 
normative și lasă la discreția autorilor să includă sau nu constatările EA în sinteza obiecțiilor și 
recomandărilor la proiectele actelor normative; 

• noua abordare a Metodologiei privind specificarea riscurilor de corupție generate de factorii de 
risc ar putea produce schimbări de substanță. Riscurile de corupție, chiar dacă sunt virtuale la nivel de 
proiect), odată ce actele normative vor fi adoptate și puse în aplicare, sunt de natură să creeze situații 
reale și teren fertil pentru comiterea faptelor prejudiciabile menționate mai sus. Din această perspectivă, 
rolul preventiv al expertizei anticorupție, a recomandărilor acesteia care trebuie luate în considerare este 
unul extrem de important. Pe termen lung remedierea și excluderea riscurilor de corupție din proiectele 
actelor normative pot să contribuie în mod substanțial la diminuarea nivelului corupției și crearea unui 
climat de integritate veritabil; 

• urgențele afectează substanțial calitatea nu doar a rapoartelor de expertiză, dar și a proiectelor 
actelor normative, care, fără a trece filtrul expertizei anticorupție, sunt de natură să genereze, dar chiar 
și generează riscuri de corupție și acte de corupție. Orice proiect care este promovat în ritm alert provoacă 
suspiciuni privitor la potențiale interese opace, care denaturează esența și scopul actelor normative. 

• gradul de acceptare și remediere a riscurilor de corupție în proiectele actelor normative destul de 
înalt, explicabil de fapt, deoarece este în conexiune directă cu gradul de înlăturare a factorilor de risc 
pentru proiecte. Totuși, pentru anul 2018 s-a atestat o scădere cu 4 puncte procentuale de la 68% la 64%. 
Chiar dacă această scădere pare a fi nesemnificativă, totuși ea generează anumite îngrijorări și urmează a 
fi depusă toată diligența necesară în vederea eliminării tuturor ”portițelor normative” pentru apariția 
manifestărilor de corupție; 

• reținerea autorilor de a înlătura normele care provoacă riscuri de corupție este alarmantă, 
deoarece vizează aplicarea plenară a unor instrumente anticorupție recente din Republica Moldova, iar 
indolența autorilor proiectelor de acte normative sabotează și chiar reduce la zero implementarea 
efectivă a acestora, suprimă cultivarea climatului de integritate instituțională, dar și climatului de 
integritate în întreaga societate; 

• evaluarea costurilor prejudiciilor care au fost sau pot fi cauzate prin proiectele promotoare de 
interese continuă să fie o provocare majoră, în condițiile lipsei de transparență în procesul decizional, 
lipsei transparenței bugetare, a deciziilor Guvernului și deputaților care au promovat proiectele actelor 
normative, de multe ori, cu ignorarea cadrului legal, în special, atunci când în joc au fost interesele 
particulare/de grup/corporatiste etc. și în lipsa unor documente și informații esențiale pentru evaluarea 
costurilor calitatea actelor normative rămâne a fi de o calitate joasă: i) nici unul din proiectele promotoare 
de interese nu au avut o argumentare relevantă, adecvată și suficientă; ii) atunci cînd a fost necesar, 
proiectele nu au fost însoțite de analiza impactului de reglementare; iii) majoritatea proiectelor 
promotoare de interese nu conțin mecanisme de control ulterior; iv) lipsa responsabilității și sancțiunilor 
este, de asemenea, tipică pentru categoria proiectelor promotoare de interese;  

• sinteza costurilor proiectelor promotoare de interese (atunci când a fost posibilă evaluarea) a 
demonstrat că au fost evitate costuri în valoare de 1 340 340,946 mii lei (în cazul proiectelor retrase sau 
respinse), în timp ce  2 037 1187,304 mii lei au fost costuri iminente/produse în cazul proiectelor adoptate, 
în pofida criticilor din REA; 

• proiectele de acte normative din toate categoriile tipologiei arătate mai sus au fost promotoare 
de interese în detrimentul interesului public; toate proiectele au în comun elementul prejudicierii 
bugetului public național.  
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• exercițiul de EA a reușit să anticipeze și să evite un volum impunător de potențiale prejudicii (din 

proiectele respinse sau retrase), chiar și în raport cu cele care nu au putut fi evitate; 

• lipsa unei înțelegeri a intereselor publice care urmează să fie realizate prin utilizarea 
parteneriatelor publice-private, face ca acest mecanism să fie utilizat abuziv în favoarea intereselor 
private. În cazul majorității proiectelor prin care au fost instituite parteneriate public-private nu au fost 
respectate etapele și condițiile obligatorii pentru promovarea acestora: au lipsit studiile de fezabilitate, 
nu au fost prezentate calculele financiare, nu au fost obținute (sau cel puțin nu au fost publicate) avizele 
și coordonările necesare;  

• promovarea intereselor în alte categorii, în special ale celor cu tentă electorală, se produce de o 
manieră spontană, ad-hoc, ceea ce deja reprezintă un semnal de alertă pentru experții CNA. 

 

RECOMANDĂRI 

• pentru a asigura calitatea actelor normative, eliminarea intereselor și a riscurilor manifestărilor 
de corupție este importantă respectarea termenelor legale de consultare, avizare și expertiză a 
proiectelor de acte normative, așa cum este stabilit de Legea 100/2018; 

• totodată, este important ca autoritățile să fie receptive și să acționeze vizionar la elaborarea, 
promovarea și aprobarea actelor normative, să anticipeze riscurile pe termen lung și la nivel de aplicare 
și să întreprindă toate acțiunile necesare de eradicare și eliminare a factorilor de risc; 

• este rațională lansarea unor dezbateri și elaborarea unor repere stricte pentru gestionarea 
cheltuielilor publice în anii electorali, ținând cont de constatările studiului privind creșterea proiectelor cu 
tentă electorală în preajma alegerilor; 

• respectarea de către autorii proiectelor actelor normative a rigorilor privind obligativitatea 
fundamentării economico-financiare, lipsa acestei fundamentări servind temei pentru neînregistrarea și 
neexaminarea proiectului;  

• o condiție similară urmează a fi fixată și în cazul proiectelor care trebuie însoțite de analiza 
impactului de reglementare;  

• în domeniul parteneriatului public-privat este necesară revederea modului în care este aleasă 
anume această formă de realizare a proiectului, revederea cadrului instituțional, iar în cazul în care are 
loc decizia de a implementa un proiect PPP,  toate proiectele trebuie să fie însoțite de o analiză ex-ante 
(o anticipare realistă a noilor prevederi) care ar demonstra o previzibilitate și o viabilitate a normelor, în 
vederea excluderii riscului prejudicierii interesului public, în special, prin prejudicierea domeniului 
proprietății publice a statului și a unităților administrativ teritoriale, a bugetelor acestora și a interesului 
societăți exprimat prin prestarea unor servicii de calitate la un preț rezonabil, accesibil, competitiv și 
transparent ca urmare a derulării parteneriatului public-privat. 

• este oportun ca mecanismele de control post-aprobare/adoptare să fie fixate în fiecare din aceste 
proiecte, inclusiv să fie prevăzute sancțiuni adecvate și disuasive pentru încălcarea condițiilor prevăzute 
în proiectele actelor normative, ținînd cont de faptul că majoritatea actelor din tipologia consacrată de 
acest Studiu se adoptă/aprobă prin derogări de la regulile generale fie stabilesc beneficii importante 
pentru subiecții acestor proiecte,  
  



~ 47 ~ 

 

 

Anexa nr. 1. Lista HG care au eludat expertiza anticorupție în anii 2016-2018  

 
 

# Denumirea HG, numărul și data adoptării 

 
2016 

1.  H.G.cu privire la Instituția publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”. 903/31.12.2015 

2.  H.G.cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, 65/12.02.2016 

3.  H.G.cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător 
în baza analizei criteriilor de risc, efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă, 68/12.02.2016 

4.  H.G.cu privire la modificarea Statutului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. 161/19.02.2016 

5.  H.G.cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul 
de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților 
fiscale și vamale”, 220/01.03.2016 

6.  H.G.cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul 
de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților 
fiscale și vamale”, 239/02.03.2016 

7.  H.G.cu privire la unele măsuri de ameliorare a situației social-economice din unitatea teritorială autonomă 
Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, 334/24.03.2016 

8.  H.G.cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 
2010, 337/24.03.2016 

9.  H.G.cu privire la trecerea terenurilor irigate în categoria celor neirigate și modificarea destinației acestora, 
386/01.04.2016 

10.  H.G. privind  modificarea  și  completarea anexei  nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.645 din 7 august 2014, 
531/29.04.2016 

11.  H.G.cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, 
687/31.05.2016 

12.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.848 din 7 decembrie 2016, 827/04.07.2016 

13.  H.G.cu privire la aprobarea bugetului Autorității Aeronautice Civile pe anul 2016, 919/27.07.2016 

14.  H.G.cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, 950/03.08.2016 

15.  H.G. privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului. 1028/07.09.2016 

16.  HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, 1047/14.09.2016 

17.  H.G.cu privire la transmiterea unui imobil, 1048/14.09.2016 

18.  H.G.cu privire la completarea și modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 
2010, 1070/21.09.2016 

19.  H.G.cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.910 din 25 iulie 2016, 1137/12.10.2016 

20.  H.G.cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010, 
1168/25.10.2016 

21.  H.G.cu privire la modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1029 din 19 decembrie 2013, 
1181/26.10.2016 

22.  H.G. pentru  completarea  punctului 1 al Hotărîrii Guvernului  nr. 983  din  19  octombrie  2010 “Cu privire la 
transmiterea unor bunuri imobile”, 1199/31.10.2016 

23.  H.G.cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, 1211/04.11.2016 

24.  H.G.cu privire la aprobarea Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale 
din sfera serviciului poștal universal, 1237/11.11.2016 

25.  H.G. pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr.112 din 15 februarie 2016  “Cu privire  la asigurarea  securității 
persoanelor  beneficiare  de protecție și pază de stat și a bunurilor clădirii Parlamentului Republicii Moldova”, 
1243/14.11.2016 

26.  H.G.cu privire la modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 
2010, 1255/16.11.2016 

2017 
27.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare, nr. 31/ 25.01.2017 
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# Denumirea HG, numărul și data adoptării 

28.  HG cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de calcul, repartizare, utilizare și 
evidență a transferurilor cu destinație special pentru susținerea cadrelor didactice tinere - nr. 36  din  30.01.2017 

29.  HG pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea  Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 - nr. 38  din  
30.01.2017 

30.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare - nr. 50  din  01.02.2017 

31.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare - nr. 51  din  01.02.2017 

32.  HG privind modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.240 din 8 mai 2015 - nr. 52  din  
01.02.2017 

33.  HG cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului - nr. 56  din  06.02.2017 

34.  HG cu privire la autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii de licență, master, doctorat în 
cadrul  instituțiilor de învățămînt superior - nr. 57  din  06.02.2017 

35.  HG cu privire la sărbătorirea aniversării a 80-a  a compozitorului Eugen DOGA - nr. 58  din  06.02.2017 

36.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare - nr. 65  din  08.02.2017 

37.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile - nr. 67  din  08.02.2017 

38.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile - nr. 88  din  20.02.2017 

39.  HG cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi 
pe anul 2017 - nr. 89  din  21.02.2017 

40.  HG cu privire la unele măsuri de asigurare a reabilitării și extinderii drumurilor  naționale R13 Bălți-Șoldănești-
Rîbnița, R16 Bălți-Fălești-Sculeni, R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-frontiera cu Ucraina și R34 Hîncești-Leova-
Cahul-Slobozia Mare - nr. 98  din  23.02.2017 

41.  HG cu privire la reorganizarea unor persoane juridice - nr. 99  din  23.02.2017 

42.  HG cu privire la completarea punctului 11 din Condițiile unice de salarizare a personalului din unitățile bugetare 
- nr. 118  din  02.03.2017 

43.  HG cu privire la instituirea sărbătorii profesionale “Ziua angajatului organelor de probațiune” nr. 159  din 
16.03.2017 

44.  HG cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 nr. 182  din  22.03.2017 

45.  HG cu privire la instituirea sărbătorii profesionale “Ziua expertului judiciar” nr. 223  din  12.04.2017 

46.  HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului nr. 230  din  14.04.2017 

47.  HG cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 nr. 252  din  26.04.2017 

48.  HG cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.816 din 11 noiembrie 2015 
nr. 270  din  03.05.2017 

49.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare  nr. 289  din  05.05.2017 

50.  HG cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2017 nr. 325  din  24.05.2017 

51.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (Aparatul Președintelui Republicii Moldova)/nr. 349  din  
29.05.2017 

52.  HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat/nr. 395  
din  05.06.2017 

53.  HG privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 
martie 2005/nr. 436  din  14.06.2017 

54.  HG cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007/nr. 446  din  16.06.2017 

55.  HG cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice 
naționale pe anul 2017/ nr.452 din 20.06.2017  

56.  HG cu privire la schimbul unor terenuri/nr. 486  din  29.06.2017 

57.  HG cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr.101 din 5.02.2013, nr.836 din 05.07.2016, nr.596 din 
13.08.2012, nr.834 din 1.12.2015, nr.843 din 18.12.2009 etc.)/nr. 511  din  05.07.2017 

58.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului/nr. 522  
din  06.07.2017 

59.  HG pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 
III/nr. 531  din  10.07.2017 

60.  HG cu privire la completarea Regulamentului circulației rutiere nr. 551  din  12.07.2017 

61.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1233 din 9 noiembrie 2016 
nr. 572  din  19.07.2017 
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62.  HG cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistență telefonică 
gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor și a Standardelor minime de calitate 
nr. 575  din  19.07.2017 

63.  HG cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate nr. 594  din  26.07.2017 

64.  HG pentru aprobarea Structurii-tip a Regulamentului privind organizarea și funcționarea ministerului, nr. 595  din  
26.07.2017 

65.  HG privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.399 din 12 iunie 2012 
nr. 607  din  26.07.2017 

66.  HG cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020), nr. 609  din  28.07.2017 

67.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare, nr. 626  din  02.08.2017 

68.  HG cu privire la aplicarea măsurii restrictive internaționale, nr. 627  din  02.08.2017 

69.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
nr. 632  din  14.08.2017 

70.  HG pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 
2016, nr. 641  din  14.08.2017 

71.  HG cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea  și funcționarea organelor de probațiune nr. 644  
din  15.08.2017 

72.  HG cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a funcțiilor 
publice de conducere de nivel superior, nr. 654  din  16.08.2017 

73.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
nr. 667  din  23.08.2017 

74.  HG cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr. 671  din  23.08.2017 

75.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului 
nr. 677  din  30.08.2017 

76.  HG pentru completarea anexei nr.3 la Cerințele privind calitatea și comercializarea semințelor de plante furajere  
nr. 680  din  30.08.2017 

77.  HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 
decembrie 2016 ca urmare a reorganizării structurale a administrației publice central, nr. 689  din  30.08.2017 

78.  HG cu privire la crearea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și reorganizarea unor persoane juridice, nr. 
705  din  06.09.2017 

79.  HG cu privire la modificarea și completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.297 din 11 mai 2017, nr. 734  
din  13.09.2017 

80.  HG cu privire la completarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului  nr.708 din 6 septembrie 2017, nr. 735  din  
13.09.2017 

81.  Hotărîrea Guvernului nr. 776  din  03.10.2017 cu privire la  modificarea  și completarea 
Hotărîrii Guvernului nr.696 din 30 august 2017 

82.  Hotărîrea Guvernului nr. 801  din  11.10.2017 cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului 
nr.165 din 21 martie 2017 

83.  Hotărîrea Guvernului nr. 815  din  17.10.2017 cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează 
în Hotărîrea Guvernului nr. 750 din 13 iunie 2016 

84.  Hotărîrea Guvernului nr. 894  din  03.11.2017 cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului 

85.  Hotărîrea Guvernului nr. 898  din  03.11.2017 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.988 din 21 
septembrie 1998 

86.  Hotărîrea Guvernului nr. 900  din  06.11.2017 cu privire la modificarea și completarea anexei nr.4 la Hotărîrea 
Guvernului nr.696 din 30 august 2017 

87.  Hotărîrea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Proprietății 
Publice 

88.  HG cu privire la aprobarea  Regulamentului  sanitar de  stabilire a  condițiilor specifice și a procedurilor detaliate 
pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare 
sau expediate din Republica Populară Chineză și din  Regiunea  Administrativă  Specială  Hong  Kong a Republicii 
Populare Chineze / nr. 968  din  14.11.2017 

89.  HG cu privire la aprobarea circumscripțiilor uninominale permanente / nr. 970  din  15.11.2017 

90.  HG cu privire la Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău / nr. 978  din  15.11.2017 

91.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 888 din 1 noiembrie 2017 / nr. 1004  din  21.11.2017 
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92.  HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului / nr. 1005  din  21.11.2017 

93.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare / nr. 1010  din  21.11.2017 

94.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor  ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului / nr. 
1011  din  21.11.2017 

95.  HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului / nr. 1013  
din  23.11.2017 

96.  HG pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de examinare a pretențiilor financiare ale 
persoanelor juridice care dețin autorizații de societate de registru sau licență pentru activitatea de depozitar 
central / nr. 1024  din  30.11.2017 

97.  HG cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea  Guvernului nr.213 din 22 februarie 2002 / nr. 1057  din  
06.12.2017 

98.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare / nr. 1080  din  13.12.2017 

99.  HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare / nr. 1081  din  13.12.2017 

100.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul de stat / nr. 1083  din  13.12.2017 

101.  HG cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică / nr. 1090  din  18.12.2017 

102.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare / nr. 1093  din  19.12.2017 

103.  HG cu privire la transmiterea unor mijloace de transport / nr. 1098  din  19.12.2017 

104.  HG privind alocarea mijloacelor financiare / nr. 1134  din  20.12.2017 

105.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele 
electronice de către funcționarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulației electronice ale 
acestora/nr. 1141  din  20.12.2017 

106.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă / nr. 1145  din  
20.12.2017 

2018 
107.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri mobile, 11.01.2018 

108.  HG privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, 11.01.2018 

109.  HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009, 17.01.2018 

110.  HG pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor 
adresate familiilor cu copii. 24.01.2018 

111.  HG cu privire la formarea și transmiterea unor immobile, 31.01.2018 

112.  HG cu privire la aprobarea Listei ocupațiilor prioritare. 31.01.2018 

113.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 31.01.2018 

114.  HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 07.02.2018 

115.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 804 din 11 octombrie 2017, 14.02.2018 

116.  HG cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.466 din 16 iunie 
2014, 28.02.2018 

117.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1090 din 18 decembrie 2017, 21.03.2018 

118.  HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 837 din 6 iulie 2016, 04.04.2018 

119.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 5 iulie 2017, 04.04.2018 

120.  HG privind modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea și 
desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, 
04.04.2018 

121.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare., 25.04.2018 

122.  HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, 20.06.2018 

123.  HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizației lunare pentru 
închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale, 04.07.2018 

124.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 18.07.2018 

125.  HG cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1145/2017 pentru aprobarea Regulamentului 
privind subvenționarea creării locurilor de muncă, 25.07.2018 

126.  HG cu privire la modificarea și completarea hotărîri ale Guvernului, 25.07.2018 

127.  HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 25.07.2018 

128.  HG cu privire la utilizarea mijloacelor financiare, 01.08.2018 

129.  HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017, 
01.08.2018 
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130.  HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului, 01.08.2018 

131.  HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017, 
20.08.2018 

132.  cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, 05.09.2018 

133.  cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea    Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul 
de salarizare în sectorul bugetar. 05.09.2018 

134.  cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, 24.09.2018 

135.  cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al zonelor umede de importanță internatională, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului  nr. 665/2007, 24.09.2018 

136.  cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 799/2018 privind efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 
2018-2019, 24.09.2018 

137.  pentru modificarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la 
animale și măsurilor  specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1374/2016. 03.10.2018 

138.  cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative 
privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, 03.10.2018 

139.  cu privire la aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia  
(Ambrosia artemisiifolia)  și  Planului de acțiuni privind implementarea acțiunilor de combatere și prevenire a 
răspândirii  buruienii ambrozia  (Ambrosia artemisiifolia), pentru anii 2019-2024, 03.10.2018 

140.  pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței medicale primare, 10.10.2018 

141.  cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale  pentru Ocuparea Forței de Muncă, 10.10.2018 

142.  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 17.10.2018 

143.  cu privire la înființarea Muzeului de istorie a evreilor din Republica Moldova, 17.10.2018 

144.  cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 17.10.2018 

145.  cu privire la transmiterea unei porțiuni de teren în superficie, 17.10.2018 

146.  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 17.10.2018 

147.  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 24.10.2018 

148.  cu privire la transmiterea unor bunuri, 24.10.2018 

149.  pentru aprobarea Regulamentului privind  asigurarea familiilor cu  bunuri la nașterea copiilor, 24.10.2018 

150.  cu privire la aprobarea cuantumului premiilor  pentru performanțele obținute la Jocurile Olimpice de Tineret  din 
anul 2018 (ediția de vară), or. Buenos Aires, Argentina, 24.10.2018 

151.  cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului, 24.10.2018 

152.  cu privire la modificarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de 
confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017, 
08.11.2018 

153.  cu privire la reorganizarea Cancelariei de Stat, 08.11.2018 

154.  cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a 
potențialului turistic al Republicii Moldova, 08.11.2018 

155.  cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.970/2017, 08.11.2018 

156.  cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 14.11.2018 

157.  cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, 21.11.2018 

158.  privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017, 
21.11.2018 

159.  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și 
vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența 
tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, 21.11.2018 

160.  cu privire la modificarea anexei nr. 33 la Hotărîrea Guvernului nr. 959 din 3 octombrie 2018, 21.11.2018 

161.  cu privire la aprobarea Regulamentului privind armonizarea legislației Republicii Moldova cu legislația Uniunii 
Europene, 28.11.2018 

162.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.837/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea 
angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medical, 
28.11.2018 

163.  Cu privire la organizarea și funcționarea Fondului de Investiții Sociale din Moldova, 28.11.2018 

164.  Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, 28.11.2018, 05.12.2018 

165.  Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central fitosanitar”. 05.12.2018 
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166.  Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Laboratorul central de testare a băuturilor 
alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate”, 05.12.2018 

167.  Cu privire la aprobarea Statutului Instituției publice „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”, 05.12.2018 

168.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 05.12.2018 

169.  Pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331/2011 cu privire la eliberarea invitațiilor pentru 
străini, 05.12.2018 

170.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind 
unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal și privind asigurarea regimului fiscal în cadrul 
controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene, 05.12.2018 

171.  Privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017, 
05.12.2018 

172.  Pentru modificarea Regulamentului privind asigurarea familiilor cu bunuri la nașterea copiilor, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1039/2018, 05.12.2018 

173.  Cu privire la încheierea contractului de reprezentare legală a Republicii Moldova în cadrul unor proceduri 
judiciare în fața instanțelor unui alt stat, 05.12.2018 

174.  Pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2018 cu privire la organizarea activităților 
dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii 
Moldova, 12.12.2018 

175.  Pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.1019/2018 cu privire la înființarea Muzeului de 
istorie a evreilor din Republica Moldova, 12.12.2018 

176.  Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar, 12.12.2018 

177.  Privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr.289/2017. 
12.12.2018 

178.  Privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt care funcționează în regim de 
autogestiune financiar-economică. 12.12.2018 

179.  Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.17/2016, 19.12.2018 

180.  Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul 
asigurării obligatorii de asistență medical, 19.12.2018 

181.  Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul 
mediului”, 19.12.2018 

182.  Privind modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1141/2018 pentru inițierea negocierilor și aprobarea 
semnării Amendamentului nr.3 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de 
Investiții „Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica»”, semnat la 26 iunie 2012, 19.12.2018 

183.  Pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile 
medico-sanitare, 19.12.2018 

184.  Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare, 19.12.2018 

185.  Cu privirela modificarea unor hotăriri ale Guvernului, 19.12.2018 

186.  Privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 313/2018 cu privire la 
acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii, 21.12.2018 

187.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă 
a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de 
învățămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile 
prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățămînt profesional 
tehnic, superior și de formare continua, 26.12.2018 

188.  Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 26.12.2018 

189.  Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, 
fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute 
în posesia statului cu drept de succesiune și a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001, și 
abrogarea unei hotărîri de Guvern, 26.12.2018 

190.  Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a 
indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală 
profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, 26.12.2018 

191.  Pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar pe funcțiile vacante 
înregistrate, 26.12.2018 
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# Denumirea HG, numărul și data adoptării 

192.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare, 26.12.2018 

193.  Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1478/2002 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 769/1992, 
26.12.2018 

194.  Pentru modificarea HG nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățămînt 
care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, 26.12.2018 
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Anexa nr. 2. Lista proiectelor de legi care au eludat expertiza anticorupție în anii 2016-2018  

 
# Denumirea proiectului legii 

2016 
1.  Proiectul legii pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 

2.  Proiectul legii pentru abrogarea Legii nr.261 din 01.11.2013 cu privire la Colegiul Medicilor din Republica 
Moldova 

3.  Proiectul legii pentru modificarea anexei Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică 
nr.199 din 16.07.2010 

4.  Proiectul legii cu privire la Serviciul Vamal 

5.  Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi – art.9'1; Legea cu privire la întreprinderea de stat – art.13'1; ș.a.) 

6.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea articolului V din Legea nr.147 din 17.07.2014 

7.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii aviației civile nr.1237-XIII din 09.07.1997 (art.4, 5, 6) 

8.  Proiectul legii pentru completarea articolului 111 al Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 
28.03.2003 

9.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat și 
întreprinderi – art.3, 22, 30; Legea privatizării fondului de locuințe – anexa nr.5; ș.a.) 

10.  Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 

11.  Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 

12.  Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 

13.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Banca Națională a 
Moldovei – art.5, 10, 11, ș.a.; Legea instituțiilor financiare – art.3, 4, 5, ș.a.; Codul penal al RM – 239'1; ș.a.) 

14.  Proiectul legii cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare 

15.  Proiectul legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a 
obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014 și nr.101 din 01.04.2015 

16.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01.07.16 (art.1, 
2, 3 ș.a.) 

17.  Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.156 din 01.07.16 
(art.1, anexele nr.1, 2, 3, 4) 

18.  Proiectul legii privind modificarea Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pe anul 2016 
nr.157 din 01.07.16 (art.1, anexa nr.1, 1.1, 1,2, nr.2) 

19.  Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 

20.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a 
cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea cu privire la statutul 
judecătorului – art.32, 32'2; ș.a.) 

21.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind protecția socială a 
cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl – art.21; Legea cu privire la statutul 
judecătorului – art.32, 32'2; ș.a.) 

22.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la aprobarea 
Regulamentului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită și 
a modului de finanțare s.a. 

2017 
23.  Proiectul legii pentru completarea Legii privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova nr.217 din 17.09.2010 

(art.8) 

24.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea art.15 al Legii privind organizarea administrativ-teritorială a 
Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001 

25.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Legea nr.257 din 1 noiembrie 2013 

26.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Hotărîrea Parlamentului cu privire la zilele 
comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova - pct.1; Codul muncii – art.111) 

27.  Proiectul hotărîrii pentru completarea punctului 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr.433-XII din 26 
decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova 

28.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII 
din 2 aprilie 1996 (art.4) 
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# Denumirea proiectului legii 

29.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul jurisdicției constituționale – art.80; 
Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei – art.69; ș.a.) 

30.  Proiectul legii privind modificarea și completarea Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014 (art.15, 79, 104, ș.a.) 

31.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind reglementarea prin 
autorizare a activității de întreprinzător – anexa; Codul navigației maritime comerciale al RM – art.5, 6, 61, ș.a.) 

32.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 
(art.1, 9, 10, ș.a.) 

33.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar – art.80; Legea cu privire la 
activitatea farmaceutica – art.10, 11, 11'2, ș.a.; ș.a.) 

34.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la activitatea farmaceutică 
– art.15, 16; Legea ocrotirii sănătății – art.1, 4, 4, 5; ș.a.) 

35.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii privind sistemul public de pensii nr.156-XIV din 14.10.1998 
(art.19, 20) 

36.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fabricarea și circulația 
alcoolului etilic șia producției alcoolice – art.3; Legea cu privire la publicitate – art.19; Legea privind controlul ș.a. 

37.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind administrația publică locală 
– art.1, 10'1, 10'2, ș.a.; Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.10, 14, 15, ș.a.; ș.a.) 

38.  Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 
decembrie 2016 (art.1, 2, 3, ș.a.) 

39.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.3462-XI din 31 august 1989 cu privire la revenirea limbii 
moldovenești la grafia latină (art.2) 

40.  Proiectul legii pentru modificarea articolului 13 din Constituția Republicii Moldova 

2018 
41.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituțională 

– art.1, 2, 3 ș.a.; Codul jurisdicției constituțonale) 

42.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul judecătorului 
– art.24'1; Legea privind Institutul Național al Justiției – art.12; Legea cu privire la Agentul guvernamental – 8'1) 

43.  Proiectul legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.180 din 26.07.2018 privind declararea voluntară și 
stimularea fiscală (art.3, 5, 9, ș.a.) 

44.  Proiectul legii cu privire la modificarea Regulamentului Palamentului Republicii Moldova, adoptat prin Legea 
nr.797 din 02.04.1996 (art.48, 58'1) 

45.  Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 

46.  Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 

47.  Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

48.  Proiectul legii pentru executarea articolului 30 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

49.  Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2019 

50.  Proiectul legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul electoral - art.75; Legea pentru 
adoptarea Regulamentului Parlamentului RM – art.47, 105) 

51.  Proiectul legii pentru susținerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii 

52.  Proiectul Codului funciar 

53.  Proiectul legii privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei 
unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 
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Anexa nr. 3.  Studii de caz potrivit tipologiei intereselor promovate în proiecte 

 

N.1. Gestiunea patrimoniului public 
 
Exemplul 1: Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat 
al statului și modificarea destinației acestora (str. Nicolae Testemițanu, Ministerul Afacerilor Interne) 

Autorul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne 

Scopul proiectului: Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect este asigurarea cu spațiu locativ 
de serviciu a angajaților Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, autorul propune trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al statului a unor terenuri cu destinație specială aflate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Interne și modificarea categoriei de destinație a acestor terenuri. 

REA și expertul CNA: Cristina Chistol inspector superior al Direcției legislație 
și expertiză anticorupție 

Extrase din REA: Autorul a reliefat în conținutul notei informative condițiile ce au impus elaborarea proiectului, 
principalele prevederi ale acestuia și finalitățile urmărite prin implementarea amendamentelor propuse, 
întrunind generic exigențele stabilite de prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale 
altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. Totodată, se impune 
necesitatea completării notei informative cu argumente pertinente ce vizează realizarea finalității scontate a 
proiectului – realizarea parteneriatului și construcția locuințelor de serviciu pentru angajații MAI. În acest sens, 
autorul în mod indispensabil urmează să aprecieze numărul de locuințe de serviciu ce urmează a fi construite și 
să elaboreze un studiu de fezabilitate corespunzător care să demonstreze oportunitatea inițierii parteneriatului 
public-privat–justificarea tehnică și economică a proiectului de parteneriat public-privat (PPP), caracteristicile 
principale, indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat, identificarea și analiza riscurilor (riscul 
politic, legislativ, financiar și economic, riscul de executare, de mediu). Subsidiar, se recomandă autorului 
reflectarea în conținutul notei de argumentare a unor raționamente suplimentare ce vizează motivele și inerența 
trecerii bunurilor vizate de proiect în domeniul privat.  
Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Afacerilor Interne și angajaților acestuia, prin 
desfășurarea unor acțiuni premergătoare pentru asigurarea cu spațiu locativ de serviciu a angajaților Ministerului 
Afacerilor Interne, fapt care nu este în detrimentul interesului public.  
Totodată, pentru a exclude riscul utilizării ulterioare a suprafețelor de teren în cauză în alte scopuri decît cele 
invocate de către autor (nefolosirea/folosirea parțială a terenurilor pentru construcția locuințelor de serviciu), 
considerăm oportună demararea concomitentă a procedurilor administrative ce țin de inițierea PPP cu elaborarea 
studiului de fezabilitate pentru a asigura justificarea intenției autorului, modificarea corespunzătoare a Hotărîrii 
Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 și elaborarea condițiilor PPP, care urmează a fi examinate cumulativ în cadrul 
unei inițiative unice complexe. Realizarea acțiunilor în speță va spori forța probantă a proiectului, va justifica 
realizarea intenției scontate de către autor și va exclude riscul utilizării ulterioare a imobilelor în speță pentru 
realizarea unor altor obiective și satisfacerea intereselor unui grup restrâns de persoane. 

Riscuri identificate: Proiectul supus expertizei nu reglementează expres 
domenii anticorupție, motiv din care compatibilitatea 
acestuia cu standardele internaționale anticorupție nu 
este evaluată. Totodată, date fiind obiecțiile expuse în 
acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de 
expertiză anticorupție, considerăm proiectul insuficient 
compatibil cu standardele naționale anticorupție. 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul acțiunilor:  
7.4 ha teren construcții x 1,6 Mil.lei ha, preț 

nominal = 11.84 Mil.lei 
7.4 ha teren construcții x 1,275 Mil.USD ha, preț de 
piață = 9.435 Mil.USD = 181,133 Mil. Lei 

La fel, menționăm existența riscurilor cu elemente de 
cost, dar care nu pot fi identificate și evaluate din cauza 
faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc 
în documentele prezentate (de exemplu: prejudiciul de 
mediu, impact urbanistic) 
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Exemplul 2: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat 
al statului si modificarea destinației acestuia (Ministerul Afacerilor Interne, str. Gh. Asachi nr.69/2, locuințe de 
serviciu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale) 

Autorul proiectului: Ministerul Afacerilor Interne 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată este: „construcția unui cartier 
locativ și a obiectelor de menire socială pentru asigurarea angajaților Serviciului Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne cu locuințe de serviciu". 
 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG17/4195 din 08.06.2017 
Roman STARAȘCIUC , Șef secție, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Principalele prevederi ale proiectului vizează trecerea unui teren (numărul cadastral 0100214194, suprafața 
0,4731 ha, din intravilanul mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 69/2, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor 
Interne), din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea destinației acestuia. Subsidiar, autorul 
inițiază completarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea listei 
bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului 
public-privat nr.419 din 18 iunie 2012 pentru a asigura inițierea PPP și construcția unui cartier locativ și a 
obiectelor de menire socială pentru asigurarea angajaților Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al 
Ministerului Afacerilor Interne cu locuințe de serviciu. 
Totodată, analizând prevederile proiectului se remarcă faptul că elaborarea și aprobarea prevederilor prezentului 
proiect intervine drept etapă inițială întru realizarea obiectivului trasat, fiind interconectat cu condițiile de 
realizare nemijlocită a PPP care la moment nu sunt definitivate și urmează ulterior a fi elaborate. 
În acest context, pornind de la aspectele evaluate aferente domeniului supus analizei și în conformitate cu 
procedurile aplicate de către Centrul Național Anticorupție în cadrul procesului de expertiză a documentelor 
aferente prezentate (studiul de prefezabilitate) se remarcă lacune ce pot determina sub-performanță în realizarea 
proiectului de PPP inițiat și prejudicierea interesului public general. Astfel, potrivit concluziilor studiului de 
prefezabilitate prezentat de autor, reieșind din calculul efectuat, prețul aproximativ determinat pentru 
comercializarea suprafețelor restante partenerului privat (760euro/m.p.) este mai mare decît indicele statistic 
similar stabilit pentru această zonă a orașului (560-630 euro/m.p.), fapt care poate determina dificultăți pentru 
partenerul privat la etapa comercializării spațiului locativ restant și respectiv nerentabilitatea proiectului pentru 
acesta. De asemenea, nu este clar termenul și gradul de finalizare al apartamentului care urmează să fie transmis 
către angajații SPCSE - varianta albă sau la cheie, acesta fiind un factor important care contribuie la formarea 
prețului final al apartamentului, care însă nu a fost analizat în cadrul studiului de prefezabilitate efectuat. Prin 
urmare, ținînd cont de deficiențele date și riscurile delimitate conform Secțiunii III al prezentului raport de 
expertiză anticorupție, pentru a asigura o analiză amplă a oportunității și eficienței proiectului dat, se consideră 
oportună elaborarea și promovarea concomitentă a condițiilor de realizare a PPP și plafonarea metrajului de care 
va beneficia Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, în conținutul amendamentelor propuse la 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a 
statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat (pct.3 al 
proiectului). 
Astfel, autorul a întrunit parțial exigențele stabilite de prevederile art.37 al Legii privind actele normative ale 
Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003. 
Recomandări: Plafonarea metrajului minim de care va beneficia Serviciul Protecției Civile și Situațiilor 
Excepționale al MAI, cu reglementarea unei cote ce va asigura un echilibru dintre drepturile, obligațiile și 
beneficiile partenerului public și cele ale partenerului privat și respectarea principiului PPP stabilit de prevederilor 
art.7 al Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr.179-XVI din 10 iulie 2008 și va exclude riscul obținerii unor 
beneficii nejustificate de către partenerul privat. 

Riscuri identificate: ● Lacună de drept ● Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive ● Riscuri 
generale de corupție 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul acțiunilor:  
0.4 ha teren construcții x 1,6 Mil.lei ha, preț nominal = 0.64 Mil.lei 
0.4 ha teren construcții x 1,275 Mil.USD ha, preț de piață = 0.51 Mil.USD = 10 
Mil. Lei 

La fel, menționăm existența riscurilor cu elemente de cost, dar care nu pot fi 
identificate și evaluate din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare 
lipsesc în documentele prezentate (de exemplu: prejudiciul de mediu, impact 
urbanistic) 
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Exemplul 3: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a 
unor terenuri (drumurile naționale R 30 și R 9) 

Autorul proiectului: Agenția Relații Funciare și Cadastru 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative, „[...] transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor 
terenuri se efectuează în scopul reabilitării, modernizării și extinderii drumurilor naționale R9 și R30 [...]." 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG 17/4072 din 19.04.2017 
Vera Macovei,  inspector, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

În urma analizei proiectului se atestă că bonitatea medie a solurilor pe unitățile administrativ-teritoriale este: 
Grigorievca, raionul Căușeni - 71 puncte, Arionești r-nul Dondușeni - 75 puncte, Pocrovca r-nul Dondușeni - 64 
puncte, Bădiceni r-nul Soroca - 85 puncte. Astfel, nota informativă a proiectului nu argumentează, necesitate 
strigentă pentru utilizarea terenurilor cu soluri fertile în raport cu beneficiul public. Nu sunt aduse argumentări 
temeinice care să demonstreze gradul major de necesitate pentru distrugerea solurilor cu o bonitate înaltă. Or, 
în ceea ce privește protejarea și conservarea solurilor fertile, este necesar a fi întreprinse toate măsurile posibile 
pentru evitarea pierderii acestora. 
Întrucât, nota informativă nu întrunește cerințele art.37 din Legea nr.317/2003 privind actele normative ale 
Guvernului și altor autorități ale administrației publice centrale și locale, se recomandă autorului completarea 
notei cu argumente care să demonstreze gradul major de necesitate pentru distrugerea solurilor cu o bonitate 
înaltă în coraport cu beneficiul public. 
Proiectul întrunește în mare parte rigorile de transparență stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparența în 
procesul decizional, se atenționează autorul că în procesul de promovare a proiectului este imperativă 
respectarea tuturor condițiilor de transparență decizională stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparența 
în procesul decizional. 
Proiectul promovează interesele statului de a beneficia de o infrastructură a drumurilor bine dezvoltată care să 
corespundă standardelor naționale și internaționale în domeniu, prin reabilitarea, modernizarea, și extinderea 
drumurilor naționale, ceea ce este conform interesului public. Totodată, în lipsa unei argumentări temeinice care 
să demonstreze gradul major de necesitate, distrugerea solurilor cu o bonitate înaltă se califică a fi în detrimentul 
interesului public. 
Nota informativă nu conține fundamentarea economico-financiară cu estimarea cuantumului cheltuielilor pentru 
implementare, proiectul nu corespunde art.37 lit. e) al Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului 
și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale. 

Riscuri identificate: ● Lacună de drept  
● Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive  
● Riscuri generale de corupție 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul acțiunilor:  
4.721 ha teren arabil x 1,6 Mil.lei ha, preț nominal = 0.64 Mil.lei 

 4.721 ha teren arabil x 20000 USD ha, preț de piață = 94,420 Mil.USD = 1,83 
Mil. Lei 

 

 
Exemplul 4: Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea pct.4 al Hotărîrii Guvernului nr.918 din 07 
noiembrie 2014 cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL "Venador-Prim" și modificarea destinației unor 
terenuri 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este „prelungirea 
termenului limită de dare în exploatare a infrastructurii tehnice și de producție a Parcului Industrial FAIP cu doi 
ani".  

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4374 din 18.08.2017 
Cristina Chistol inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Prevederile proiectului promovează interesele administratorului Parcului Industrial FAIP - SRL "Venador-Prim", 
care va beneficia de un termen suplimentar necesar întru edificarea infrastructurii necesare pentru dezvoltarea 
parcului și realizarea proiectului investițional în valoare de 3,4 mil.euro, crearea a cel puțin 100 locuri de muncă 
și creșterea beneficiilor nete sociale în limita de pînă la 110 mii euro/an. 
Totodată, în procesul de expertiză anticorupție a proiectului propus, au fost delimitate anumite carențe care pot 
periclita încasarea contravalorii plății pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din 
categoria de terenuri cu destinație agricolă, precum și contravaloarea altor facilități acordate (prevăzute de art.23 
alin.(5) din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale). 
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Prin urmare, soluția propusă poate fi apreciată ca fiind conformă interesului public doar în condițiile în care 
autorul va înlătura riscurile sesizate/implementa recomandările expuse în prezentul raport de expertiză 
anticorupție. 
Potrivit datelor disponibile din registrul bunurilor imobile, terenul cu număr cadastral 0121210.551 cu suprafața 
de 2.5 ha pe care este amplasat parcul industrial „FAIP" este grevat de către B.C Victoriabank S.A. în vederea 
executării obligațiilor asumate de către SRL „Venador-Prim" conform contractului de ipotecă pentru împrumutul 
de 71.000 euro. 
Circumstanța dată, accentuată de insuficiența mecanismelor de control stabilite de prevederile Hotărîrii 
Guvernului nr.918 din 07 noiembrie 2014 și a cadrului normativ primar, poate periclita/tergiversa aplicarea art.23 
alin.(5) din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale și încasării creanțelor statului 
(contravaloarea plății pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri 
cu destinație agricolă, precum și contravaloarea altor eventuale facilități acordate pe parcurs), în special în 
condițiile în care SRL „Venador-Prim" va deveni eventual insolvabil/nu își va onora obligația față de creditorul 
prenotat. 

Riscuri identificate: ● Lacună de drept ● Atribuții care admit derogări și interpretări abuzive ● Riscuri 
generale de corupție 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul acțiunilor:  
2.5 ha teren construcții x 1,6 Mil.lei ha, preț nominal = 4 Mil.lei 
2.5 ha teren construcții x 20000USD ha, preț de piață =  50000 USD = 970500 
Mil. Lei 

La fel, există riscuri cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și evaluate 
din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc în documentele 
prezentate (de exemplu: drepturi de proprietate, potențiale cheltuieli judiciare). 

 

 
Exemplu 5: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor articole din Codul funciar nr.828-XII din 25 
decembrie 1991 (art.71 și art.83) 

Autorul proiectului: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative, proiectul are drept scop „scoaterea contrazicerilor și 
impedimentelor în activitatea economică a întreprinderilor miniere, inclusiv celor cu capital străin" 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO18/5208 din 09.07.2018 
Ilie Creciun inspector principal Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
În conformitate cu proiectul normei juridice analizate, urmează ca interdicția retragerii terenurilor agricole de 
calitate superioară din circuitul agricol să fie anulată în cazurile extragerii substanțelor minerale utile de 
importanță națională. 
Anularea totală a interdicției menționate, generează mai multe problematici, atât de corupție, cât și de integritate 
profesională și instituțională. Prevederea proiectului constituie o încălcare a principiului statuat la art.5 din Codul 
funciar, potrivit căruia „Protecția ecologică a terenurilor este prioritară altor forme de activitate". 
Legiferarea anulării interdicției menționate, pentru un număr de cazuri considerabile, la moment profit unui grup 
restrâns de întreprinderi care activează în domeniu. Subiecții de drept privat vor putea fi tentați să influențeze 
agenții publici pentru mărirea nejustificată a perimetrelor miniere sau eliberarea, autorizarea unor noi perimetre 
miniere. Totodată, posibilitatea de a retrage din circuitul agricol terenurile agricole de calitate superioară, chiar 
și acelor cu bonitatea cea mai mare, legalizează posibilele abuzuri ale agenților publici. 
Mai mult decât atât, potrivit Raportului auditului performanței „Au implementat autoritățile abilitate un 
mecanism adecvat în domeniul folosirii subsolului în vederea gestionării eficiente și raționale a resurselor minerale 
utile ale Republicii Moldova?", aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.39 din 15.07.2013, au fost constatate 
un șir de încălcări referitoare la procesul de atribuire a perimetrelor geologice și procesul de organizare și 
desfășurare a concursului pentru dreptul de folosință asupra sectoarelor de subsol. De asemenea, a fost constatat 
faptul că nu se monitorizează adecvat procesul privind certificarea perimetrelor miniere, iar mai multe terenuri 
agricole nu sînt recultivate, beneficiarii de subsol nedispunând de surse de restabilire a terenurilor în circuitul 
agricol și nefiind creat la timpul potrivit fondul de lichidare și recultivare a terenurilor. În aceeași ordine de idei, 
nu sunt de neglijat prevederile Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.409/2014, potrivit cărora una dintre amenințările sectorului agricol este 
reprezentată de „Majorarea suprafeței terenurilor excluse din circuitul agricol". 
Totodată, în Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.301/2014, se 
atrage atenția asupra degradării solurilor în zonele de extragere minieră și se menționează faptul că printre 
sectoarele care generează cele mai mari cantități de deșeuri de producere este industria extractivă. 
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Prin urmare, costul de implementare a normei în raport cu beneficiul public poate fi calificat drept exagerat. 
Riscurile pasibile apariției în rezultatul aplicării prevederii sunt mai periculoase în comparație cu avantajele 
obținute de societate sau indivizi. 

Riscuri identificate: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
- trafic de influență 
- delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
- conflict de interese și/sau favoritism 
- utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 
- influențare necorespunzătoare 
● Legalizarea actelor de: 
- abuz de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costuri directe: anual sunt scoase din circuitul agricol peste 70 ha teren 
agricol ca urmare a utilizării gropilor de împrumut: 
 70 ha*20000 USD = 140 000 USD = 249 200 000 lei 
Costuri indirecte: costurile de mediu anuale calculate de către Agenția de 
Mediu sunt de  circa 30 Mil.lei anual. 
Costuri totale: 279 200 000 lei 

 

N.2.Prejudicierea mediului ambiant 
 
Exemplu 1: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02.02.2009 

Autorul proiectului: Grup de deputați în Parlament 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative, proiectul are drept scop „urgentarea implementării prevederilor 
Legii nr.150 din 29.06.2012 privind declararea utilității publice de interes național pentru lucrările de reabilitare și 
extindere a unor drumuri naționale și Legii nr.17 din 06.03.2014 privind declararea utilității publice de interes 
național pentru lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale.” 

REA și expertul CNA: Dorina Galamaga, inspector ai Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Norma definește un termen nou în Codul subsolului făcând trimitere la sistemul de coordonare „Molref-99”. 
Analizând legislația națională, anume ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr.185/2001 cu privire la 
aprobarea actelor normative, precum Regulamentul cu privire la trecerea la sistemul de coordonare global și de 
referință și la proiecțiile cartografice respective, se remarcă denumirea noțiunii de „MOLDREF 99” care este 
„sistemul de coordonate cu parametrii menționați în Regulament în proiecția TMM cu coordonatele punctelor 
Rețelei Geodezice Naționale determinate prin măsurări GPS în campania 1999”.  Astfel, autorul utilizează un 
termen diferit decât actul normativ în vigoare.  
 
Acest termen redă normei un caracter ambiguu. Riscul constă în faptul că, la aplicare, terminologia utilizată 
neuniform poate provoca practici vicioase de interpretare și aplicare a normei. 
Au existat mai multe tentative de reglementare a „gropilor de împrumut”. Putem exemplifica cu Ordinul 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor nr.86/56 din 18.04.2016 pentru aprobarea Instrucțiunii 
cu privire la modul de utilizare a gropilor de împrumut, care stabilea prevederi ce contravin Codului subsolului, 
ulterior fiind abrogat. 
Sintagma „fără atribuirea perimetrului minier, în condițiile determinate de Ministerul Mediului” relevă o 
incertitudine în ceea ce privește interpretarea și aplicarea acesteia. Din formularea ambiguă a normei rezultă 
două concluzii echivalente: 

- folosirea subsolului pentru realizarea și utilizarea gropilor de împrumut se poate efectua în conformitate 
cu proiectele tehnice în condițiile determinate de Ministerul Mediului (primul aspect), sau 

- realizarea și utilizarea acestora se poate efectua fără atribuirea perimetrului minier, în condițiile 
determinate de Ministerul Mediului (al doilea aspect). 

Dacă analizăm norma prin prisma primului aspect incert, evidențiem că norma vine în conflict cu art.9 lit.i) din 
Codul subsolului care prevede că de competența Guvernului ține stabilirea modului de folosire și protecție a 
subsolului, de elaborare și aprobare a standardelor, normelor și regulilor corespunzătoare și nu de Ministerul 
Mediului. 
Al doilea aspect incert, expus mai sus, creează un conflict între art.13 alin.(2), art.22 alin. (5)-(11) și art.64 din 
Codul subsolului, care stipulează expres că dreptul de folosință asupra sectorului de subsol se realizează în limitele 
sectorului atribuit beneficiarului subsolului sub formă de perimetru minier, iar folosirea subsolului în scopuri 
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nelegate de extragerea substanțelor minerale utile, se efectuează în limitele perimetrului minier conform 
proiectelor tehnice. 
 
Astfel, există pericolul ca proiectul să instituie atribuții excesive în favoarea Ministerului Mediului, care vin în 
contradicție cu legislația în vigoare. 
 

Riscuri identificate: • Generale  

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ abuz de serviciu 

▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Evaluare costuri: Acesta reprezintă un act cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și 
evaluate din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc în 
documentele prezentate (de exemplu: valorile inițiale ale unei caracteristici 
(numărul beneficiarilor de patenta de întreprinzător pe anul x, mijloacele 
financiare acumulate în urma aplicării amenzilor pentru operațiuni fără 
utilizarea aparatului de casă) sau valori de bază ale acestora (capacitatea 
cilindrică la un automobil, valoarea amenzilor pasibile anulării ale unui agent 
economic etc.).  
În conformitate cu scrisoarea de răspuns a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 01/01-4560 din 29.09.2018 (anexa), în perioada 2010-
2017, în urma controalelor geologice și supravegherii miniere de stat asupra 
folosirii raționale și protecției subsolului, au fost întocmite 114 rapoarte privind 
evaluarea prejudiciului cauzat mediului prin extragerea nelegitimă a 
substanțelor minerale utile, valoarea prejudiciului fiind evaluată la 214 514 399 
lei. La începutul anului 2019, Inspectoratul Ecologic de Stat, a identificat 277 de 
cariere ilegale, cu suprafețe care variază de la 0.1 ha la 11 ha, estimând 
prejudiciul cauzat mediului la valoarea de 30 543 072 lei. Majoritatea dintre 
acestea, sunt de facto, gropi de împrumut. Riscul potențial imediat și legat 
exclusiv de schimbarea destinației terenului, prin scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol, pentru o valoare  medie a bonității acestuia pentru gropile de 
împrumut de la Todirești depășesc 11 mln lei, sumă înscrisă la pierderi, pentru 
că terenul nu a fost condiționat, iar decopertarea nu a fost efectuată conform 
cerințelor de mediu. 

 
Exemplu 2: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului subsolului nr.3-XVI din 02 februarie 2009 
(repetat). 

Autorul proiectului: Ministerul Mediului 

Scopul proiectului: Analizând conținutul proiectului, sa stabilit că e că scopul proiectului constă în reglementarea 
în Codul Subsolului a realizării și folosirii gropilor de împrumut, și anume definirea gropilor de împrumut, 
identificarea beneficiarilor, scopul și domeniul de reglementare, participanții, tipurile, termenele, dreptul și 
transmiterea dreptului de utilizare a gropilor de împrumut (drepturile și obligațiile beneficiarilor), proiectarea 
gropilor de împrumut, precum și controlul asupra utilizării gropilor de împrumut și răspunderea pentru încălcarea 
legislației cu privire la utilizarea gropilor de împrumut. 

REA și expertul CNA:  Dorina Galamaga, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Analizând  noțiunea de „beneficiar al gropii de împrumut” se stabilește că aceasta este redată insuficient și 
echivoc, ceea ce poate genera interpretări abuzive. 
 
Prin urmare, noțiunea, doar, enumără subiecții beneficiari, dar nu menționează valoarea, sensul, însemnătatea 
introducerii acestei noțiuni, astfel încât să fie compatibilă cu actul legislativ în vigoare și să redea o concepție clară 
asupra noii categorii de subiecți, propuși în proiect.  
 
Totodată, se remarcă o confuzie la determinarea expresă a  subiectului în ceea ce privește utilizarea sintagmei 
„sau administratorul drumului”, deoarece legislația în vigoare redă concis autoritate competentă de 
administrarea drumurilor. În acest context, art.5 alin.(2)-(4) din Legea drumurilor nr.509/1995 , stabilește că: „(2) 
Administrarea drumurilor naționale se asigură de către organul central de specialitate în domeniul drumurilor. (3) 
Administrarea drumurilor locale, comunale și a străzilor se asigură de către autoritățile administrației publice 
locale de nivelul întâi sau de nivelul al doilea, după caz. (4) Administrarea drumurilor private se asigură de către 
persoanele fizice sau juridice care le au în proprietate sau în administrare.”  Astfel, apare neclaritatea la calitatea 
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de beneficiari în ceea ce privește administratorul drumurilor naționale; administratorul drumurilor locale și 
administratorul drumurilor private, care pot fi persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice 
(centrale și locale).  
 
Concluzionând, se atestă că sintagma „administratorul drumului/digului” cuprinde în sine atât persoane juridice 
cât și autoritățile administrației publice locale, iar enumerarea separată pe categorii creează confuzii,  fapt ce 
conferă normei un caracter ambiguu. Riscul constă în faptul că, la aplicare, noțiunea „beneficiari ai gropilor de 
împrumut” poate fi interpretată diferit cu favorizarea anumitor subiecți în vederea beneficierii de dreptul de 
utilizare a gropilor de împrumut.  Așadar, în condițiile în care categoria de subiecți beneficiari ai gropilor de 
împrumut poate fi interpretată discreționar, există riscul ca persoanele responsabile de acordarea dreptului de 
utilizare a gropilor de împrumut să favorizeze anumiți subiecți prin săvârșirea actelor de corupție active/pasive. 
 
Completarea Codului subsolului cu art.2¹ „Scopul și domeniul de reglementare a utilizării gropilor de împrumut” 
vine în contradicție cu art.4 alin.(3) și art.28 din Legea nr.780/2001 privind actele legislative. Se deduce că norma 
prenotată nu este elaborată în conformitate cu cerințele impuse privind elaborarea dispozițiilor generale ale unui 
act legislativ, care trebuie să determine obiectul, scopul și sfera de aplicare a acestuia, precum și să orienteze 
întreagă reglementare a actului, dar nu a unor reglementări mai înguste, speciale, cum ar fi numai „utilizarea 
gropilor de împrumut și finanțarea lucrărilor de excavare a acestora”. Totodată, se menționează că acest articol 
vine în contradicție cu principiile de bază ale legiferării, fapt ce afectează  coerența, consecvența și echilibrului 
între reglementările concurente, precum și stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice. 
 
Astfel, conflictul extern al normelor este un impediment în elaborarea/adoptarea/aplicarea corectă a prevederilor 
legislative în vederea realizării unor principii unificate în materie de creație legislativă pentru asigurarea elaborării 
și adoptării unor acte legislative de calitate și eficiență, pentru garantarea transparenței procesului decizional. 
Sintagma „de gestiune” în conținutul normei, denotă incertitudine și interpretare diferită, deoarece proiectul, în 
mare parte, folosește sintagma „de utilizare”. Pericolul acestui factor constă în faptul că, la aplicare, terminologia 
utilizată neuniform poate provoca practici vicioase de interpretare a normei, și anume autorul, folosește termen 
diferit pentru unul și același fenomen, fapt ce relevă că sintagma inserată în proiect nu este potrivită. 
 
Într-o altă ordine de idei, completarea Codului subsolului, după articolul 3 „Principiile legislației cu privire la 
subsol”, cu un articol nou, „3¹. Participanții la utilizarea gropilor de împrumut”, va genera incoerență și 
inconsecvență în cuprinsul actului normativ, deoarece se reglementează alt aspect decât cel propus spre 
completare. Se constată reglementări care generează conflicte interne și pot determina interpretări abuzive.  
 
Obținerea unui aviz pozitiv al expertizei ecologice de stat sau a evaluării impactului nu poate neglija celelate etape 
la perfectarea proiectului tehnic. Fiecare entitate/autoritate publică implicată trebuie să-și exercite competențele 
care-i  sunt atribuite prin lege. Astfel, formulare echivocă a normei redă un caracter ambiguu ce poate constitui 
temei stabilit prin lege, de a nu respecta toată procedura și de a nu deține toate avizele pozitive de la toate 
instituțiile implicate,  dar de a perfecta proiectul tehnic cu prejudicierea interesul general al societății . Pericolul 
acestor factori de risc rezidă în faptul că în cazul adoptării proiectului, va avea loc o legalizare a realizării unor 
interese private, în pofida și în detrimentul intereselor legitime ale altor subiecți de drept. 
 
Examinând prevederea citată, cât și proiectul în ansamblu, s-a constatat că perioada limită de utilizare a gropilor 
de împrumut este incertă și reprezintă o normă de trimitere și de blanchetă defectuoasă. Se face trimitere la un 
termen care urmează să fie stabilit într-un act (proiect tehnic), aprobat în modul stabilit, elaborat de către „o 
organizație licențiată în domeniu, la comanda beneficiarului lucrărilor”(potrivit pct.11 din proiect (art.56¹alin.(1)). 
Această incertitudine și ambiguitate, acordă posibilitatea beneficiarului lucrărilor, să modifice  termenul de 
utilizarea lucrărilor, ori de câte ori apare necesitatea „legală” de excavare a substanțelor minerale utile.  Astfel, 
nici norma și nici proiectul nu stabilește cu exactitate un termen limită de utilizare a gropilor de împrumut, fapt 
ce generează incertitudine și aplicare discreționară a normei de către entitatea beneficiară a gropilor de 
împrumut. Lipsa unui termen general concret poate favoriza săvârșirea actelor de corupție prin favorizare 
anumitor subiecți (persoane juridice și administratorii drumurilor/digurilor), totodată făcând imposibilă atragerea 
la răspundere pentru abuz de serviciu sau depășire a atribuțiilor de serviciu, deoarece formularea normei permite 
discreții de interpretare ce depășesc cadrul legal. 
 
Utilizarea sintagmelor „Documentația tehnică (tehnologică) de proiect” sau „documentației tehnice (tehnologice) 
de proiect” la pct. 8 și pct.13, redau normelor un caracter echivoc, deoarece proiectul nu definește acest termen. 
În proiect sunt expuse noțiuni ca „proiect tematic” și „proiect tehnic (tehnologic) de lucru”. Prin urmare,  utilizarea 
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neuniformă a termenilor în proiect, generează riscul că, la aplicare, terminologia utilizată neuniform poate să 
provoace practici vicioase de interpretare și aplicare abuzivă a normelor 
Se atenționează asupra lipsei/ambiguității procedurilor administrative, precum și lipsa/insuficiența mecanismelor 
de supraveghere și control. În cadrul proiectului  autorul face trimetere la Legea nr.131 din 08 iunie 2012 privind 
controlul de stat asupra activității de întreprinzător.  
 
Atât proiectul cât și Legea menționată, stabilesc că Inspectoratul Ecologic de Stat este organul abilitat cu dreptul 
de a iniția controale în domeniul utilizării gropilor de împrumut. Dar, conform Codului subsolului, art.11 alin.(1) 
lit.p); art.74 alin.(2) și art.75 alin.(3) - Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM) exercită controlul de 
stat asupra folosirii raționale și protecției subsolului, precum și supravegherea minieră de stat în modul stabilit 
de Guvern. În acest context, se creează conflict de norme cu prevederile Codului subsolului, la instituirea 
organului abilitat de a efectua controale în domeniul utilizării gropilor de împrumut, ceea ce diminuează eficiența 
și eficacitatea controalelor privind folosirea și protecția gropilor de împrumut, precum și a documentației tehnice 
(tehnologice) de proiect, aprobate în modul stabilit. Lipsa procedurilor clare de control a implementării 
prevederilor proiectului, acordă posibilități de aplicare discreționară prevederile Codului subsolului, iar organelor 
abilitate de a acționa sau de a se abține de la efectuarea controalelor în domeniu. Astfel, conflictul de norme și 
lipsa clară a mecanismului de supraveghere și control vor favoriza săvârșirea actelor de corupție, neasigurând 
integral prevenirea exploatării ilicite a subsolului și utilizarea ilegală a resurselor miniere.  

Riscuri identificate: • Generale  

• Legalizarea actelor de: 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ abuz de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ trafic de influență 
▪ influență necorespunzătoare 
▪ utilizarea neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 

• Încurajarea și facilitarea actelor de: 
▪ darea de mită 
▪ luare de mită 
▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 

Statutul proiectului: Adoptat cu modificări. 

Evaluare costuri: În conformitate cu scrisoarea de răspuns a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului nr. 01/01-4560 din 29.09.2018 (anexa), în perioada 2010-
2017, în urma controalelor geologice și supravegherii miniere de stat asupra 
folosirii raționale și protecției subsolului, au fost întocmite 114 rapoarte privind 
evaluarea prejudiciului cauzat mediului prin extragerea nelegitimă a 
substanțelor minerale utile, valoarea prejudiciului fiind evaluată la 214 514 399 
lei. La începutul anului 2019, Inspectoratul Ecologic de Stat, a identificat 277 de 
cariere ilegale, cu suprafețe care variază de la 0.1 ha la 11 ha, estimând 
prejudiciul cauzat mediului la valoarea de 30 543 072 lei. Majoritatea dintre 
acestea, sunt de facto, gropi de împrumut. Riscul potențial imediat și legat 
exclusiv de schimbarea destinației terenului, prin scoaterea terenurilor din 
circuitul agricol, pentru o valoare  medie a bonității acestuia pentru gropile de 
împrumut de la Todirești depășesc 1„ mln lei, sumă înscrisă la pierderi, pentru 
că terenul nu a fost condiționat, iar decopertarea nu a fost efectuată conform 
cerințelor de mediu. 

 
Exemplu 3 :  Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii privind plata pentru poluarea mediului nr.1540 
din 25.02.1998 (art.11, art.14, anexa nr.8) 

Autorul proiectului: Deputați în Parlament 

Scopul proiectului: Reieșind din conținutul notei informative a proiectului, finalitatea scontată a acestuia este 
„revenirea la modul de plată pentru mărfurile care în procesul de utilizare, cauzează poluarea mediului, în varianta 
pînă la modificările operate în anul 2016 în Legea 1540 privind plata pentru poluarea mediului". 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO17/4595 din 01.12.2017 
Cristina DIACENCO, Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
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Reglementarea expusă pentru poziția a doua este ambiguă și provoacă neclarități la capitolul identificării 
spectrului de produse vizat. Circumstanța în cauză, denotă neîntrunirea exigențelor de tehnică legislative stabilite 
de prevederile art.19 al Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, iar implementarea în 
practică a unei norme ce conține formulări ambigui, generic, poate determina imultiple riscuri aferente procesului 
reglementat. 
 
Pericolul acestui factor de risc constă în discreția prea largă a entității/agentului public care urmează să delimiteze 
spectrul de produse cărora nu le este aplicabil cuantumul prevăzut de poziția a III-a normei, discreție de care 
entitatea/agentul public se poate prevala pentru a lăsa subiectul de plată să înțeleagă că ar putea interpreta 
norma fie în interesul său, fie în detrimentul interesului său. Acțiunile date pot fi săvîrșite și de către o persoană 
care are influență sau care susține că are influență asupra agentului public responsabil, pentru a-l determina de 
a aprecia norma într-un mod favorabil persoanei vizate de normă. Subsecvent, aspectul dat poate determina 
tentația persoanei vizate de a recurge la metode corupte pentru a-și asigura valorificarea drepturilor și/sau 
îndeplinirii obligațiilor sale și a determina agentul public responsabil de a aprecia situația într-un mod favorabil 
acesteia. 
 
În cele din urmă, accentuăm faptul că lacunele în speță vor complica examinarea ulterioară a acțiunilor agenților 
publici, or norma admite interpretarea spectrului de produse. Prin urmare, deficiențele evidențiate supra, într-o 
oarecare măsură atribuie caracter legal deciziilor agentului public, iar incriminarea ulterioară a acțiunilor săvîrșite 
prin depășire a atribuțiilor de serviciu, neglijență sau abuz de serviciu va fi dificilă. 
 
Prevederile citate supra prevăd aplicarea retroactivă a proiectului, fapt care contravine principiilor generale 
statuate de art.22, 76 al Constituției Republicii Moldova reiterate de prevederile art.46-47 al Legii nr. 780/2001 
privind actele legislative. 
 
În acest sens, se remarcă prevederile Hotărîrii Curții Constituționale nr.32 din 29 octombrie 1998 privind 
interpretarea art.76 din Constituția Republicii Moldova "Intrarea în vigoare a legii", care puntează unele aspecte 
primordiale după cum urmează: „[...] aplicarea legii comportă dimensiuni spațiale și temporale, care implică 
producerea efectelor juridice în anumite limite spațiale și intervale de timp. 
 
Efectul legii în timp este ghidat de principiul activității legii, potrivit căruia legea se aplică tuturor faptelor în timpul 
în care se află în vigoare, are eficiență deplină și continuă din momentul intrării în vigoare și pînă la abrogarea ei. 
Legea nu se aplică faptelor săvîrșite înainte de intrarea ei în vigoare, adică nu are effect retroactiv. Ea dispune 
numai pentru prezent și viitor și nu are efecte juridice pentru trecut.". Prin urmare, aprobarea proiectului în 
redacția propusă creează un conflict al normelor de drept. Circumstanța în cauză poate constitui un impediment 
în aplicarea corectă a prevederilor legislative și creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei 
„convenabile" care se va aplica într-o situație concretă și riscuri de corupție aferente procesului de aprobare a 
deciziei privind aplicarea retroactivă a normei. 
 
Subsecvent, circumstanța în cauză poate tenta beneficiarul de ajutor de a recurge la metode corupte pentru a-și 
asigura valorificarea drepturilor sale și a determina agentul public de a aplica retroactiv norma. 
 
În cele din urmă, accentuăm faptul că factorul dat va complica examinarea ulterioară a acțiunilor agentului public, 
or aceasta într-o oarecare măsură atribuie caracter legal deciziilor agentului public și nu va permite 
investigarea/incriminarea eventualelor abuzuri și depășiri săvîrșite de către acesta. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 
▪ trafic de influență 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 
▪ neglijență în serviciu 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 
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Evaluare costuri: Valoarea minimă a costurilor de corupție potențiale identificitate sunt de cel puțin 
30 Mil.Lei anual, valoare potențial ratată la buget ca urmare a modificărilor 
propuse. 

 
Exemplu 4: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de 
Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural 

Autorul proiectului: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative la proiect, scopul acestuia constă în „reglementarea condițiilor, 
ordinii și a procedurii de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și a Mediului Rural 
precum și a perfecționării sistemului de subvenționare a producătorilor agricoli". Astfel,prin proiect se stabilesc 
condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și a 
Mediului Rural (în continuare Fondul), lista riscurilor și lista culturilor agricole și a speciilor de animale și păsări a 
căror asigurare se subvenționează. Mijloacele Fondului pentru anul 2017 constituie 900 mil. lei, inclusiv 231,0 mil. 
lei din contul Programului ENPARD Moldova – Suport pentru Agricultură de Dezvoltare Rurală. 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG 17/4056 din 12.04.2017 
Natalia CHEPTEA , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Instituirea obligației producătorului agricol, beneficiar de subvenții de a întreține obiectul investiției, pe o 
perioadă de 5 ani, „în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat" este discreționară și confuză, 
deoarece regulamentul nu prevede expres condițiile, criteriile sau practicele care trebuie să fie respectate. 
 
De asemenea, este o normă de trimitere defectuoasă, întrucît nu face trimitere la careva prevederi legale, ceea 
ce permite interpretarea cadrului normativ. Reglementarea insuficientă sau confuză a procedurilor administrative 
va crea condiții favorabile pentru responsabilii din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură de a 
înainta față de producătorul agricol cerințe/condiții fără a determina criteriile de care se va conduce acesta, cu 
scopul de a obține recompense necuvenite, ceea ce va prejudicia interesul public. 
 
Norma nu stabilește expres categoria de „abatere" care constituie temei de respingere a cererii de solicitare a 
subvenției. Pericolul aplicării prevederii date care are sens neclar și echivoc constă în faptul că persoana 
responsabilă de examinarea cererii din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură dobândește 
dreptul, la propria discreție, să decidă în privința gradului de „abatere". 
 
Există riscul promovării intereselor private (persoane sau un grup de persoane) contra unor avantaje, beneficii 
sau remunerații necuvenite pentru a exclude unii solicitanți din lista dosarelor spre examinare, ca fiind potențiali 
beneficiari și promovarea intereselor altor solicitanți, ceea ce ar prejudicia nejustificat interesele solicitanților de 
bună-credință. 
 
Atribuirea dreptului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de a aproba procedura de „inspectare 
suplimentară" și „inspectare pe teren" a bunului propus subvenționării prin act departamental (manuale de 
proceduri) este excesivă și abuzivă, deoarece autoritatea își va institui și dezvolta reguli procedural convenabile 
propriilor sale interese, contrare interesului public. Pericolul aplicării normei date constă în faptul că, la aplicare, 
va fi imposibil de a trage la răspundere persoanele responsabile de efectuarea „inspectării suplimentare" și 
„inspectării pe teren" a bunului propus subvenționării, din considerentul că normele lasă la discreția acestora 
reglementarea atribuțiilor de inspectare. Mai mult decât atât, norma dată contravine „principiului reglementării 
materiale și procedurale a inițierii, desfășurării și lichidării afacerii prin acte legislative" prevăzut la art.14  
alin.(1)alLegii nr.235/2006cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzătorpotrivit 
căruia „normele materiale și procedurale de inițiere, desfășurare și lichidare a afacerii, precum și de control asupra 
afacerii, se stabilesc prin legi". 
 
Sintagma „motive întemeiate" poate fi interpretată diferit în funcție de interes sau scop (avantaje, beneficii, 
remunerații necuvenite). Astfel, Agenția va dispune de posibilitatea de a decide asupra obiectivității motivelor 
invocate la propria latitudine. În virtutea normei respective, unii solicitanți ar putea fi tratați diferit în situații 
similare, or în lipsa unor motive exprese, aprecierea obiectivității motivelor se va efectua cazuistic. Există riscul 
ca solicitanții ar putea fi încurajați să corupă personalul Agenției pentru a obține avizul pozitiv pentru 
subvenționare, iar aceștia, la rîndul lor, nu vor putea fi trași la răspundere din considerentul că prevederile legale 
permit aplicare excesivă și discreționară a normei, ceea de fapt reprezintă o legalizare a actelor de abuz de putere 
și a depășirii atribuțiilor de serviciu. 
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Procedura de inspecție și control pe teren aplicată de către Direcția inspecții și control pe teren din cadrul Agenției 
pentru producătorii agricoli de subvenții nu este conformă cadrul juridic instituțional în domeniul efectuării 
controlului de stat, și anume a prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător. Astfel, potrivit art.2 al legii enunțate mai sus, noțiunea de „control - include totalitatea acțiunilor 
de verificare a respectării de către persoanele supuse controlului a prevederilor legislației, realizate de un 
organabilitat cu funcții de control". În proiect se prevăd o serie de proceduri de control, cum ar fi: verificarea 
documentară și pe teren, inspecția suplimentară și inspecția post achitare care nu sunt ajustate la cadrul legal în 
domeniul efectuării controlului de stat. 
 
Interpretări abuzive din punct de vedere procedural apar vis-a-vis de „controalele post achitare" care, potrivit 
proiectului (pct.165 subct.3)), „reprezintă procedura de verificare pentru o perioadă pe până la 5 ani a respectării 
angajamentelor contractuale". Pe lângă faptul că procedura dată nu este reglementată de actele legislative în 
domeniu, deși sunt norme materiale și procedurale, aceasta nu prevede reglementări privind mecanismul de 
desfășurare a inspecției date. Ne referim aici la acțiunile întreprinse de către persoanele responsabile în procesul 
inspectării, întrucât potrivit noțiunii date, acesta este de fapt un control, ceea ce presupune că responsabilii sunt 
în drept să efectueze controale la propria discreție, fără a stabili limite în acest sens. 
 
Totodată, este de menționat faptul că Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură nu este inclusă în Lista 
organelor de control al Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, condiție 
obligatorie pentru instituțiile publice care efectuează controlul de stat. În redacția defectuoasă a procedurii de 
inspecție și control pe teren există riscul ca Agenția să-și instituie atribuții excesive și improprii, prin verificarea 
abuzivă și discreționară a beneficiarului de subvenție, iar acesta, la rîndul său va fi nevoit să ofere remunerații 
ilicite responsabililor din cadrul Agenției pentru a se proteja de efectele considerabile pe care aceste discreții le 
pot avea asupra lor. 
 
Subvenționarea studiilor de fezabilitate legate de implementarea investițiilor în construcția și modernizarea 
pensiunilor turistice rurale și unităților meșteșugărești, precum și construcția/reconstrucția și 
renovareapensiunilor agroturistice rurale este în contradicție cu domeniul de re glementare al Legii nr.276/16 cu 
privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli. Astfel, domeniul de aplicare a legii enunțate mai 
sus se extinde asupra direcțiilor prioritare ale sectorului agroindustrial, cum ar fi procurarea tehnicii și utilajului 
agricol, prelucrarea și comercializarea produselor agricole etc., pe cînd, studiile de fezabilitate și construcția 
pensiunilor agroturistice rurale nu se includ în măsurile de sprijin pasibile de subvenționare. 
 
Inițierea de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a inspecției suplimentare în privința 
obiectivului investiției în baza „existenței dubiilor" este o atribuție excesivă și abuzivă, deoarece autoritatea 
dobândește dreptul de a efectua controlul suplimentar fără careva condiții/cerințe în acest sens. Pericolul aplicării 
normei date constă în faptul că Agenția, la propria discreție și în interese private, va aprecia gradul de existență a 
„dubiilor", fiind tentată de a obține/estorca recompense necuvenite de la producătorul agricol contra unei decizii 
favorabile. Totodată, norma în varianta propusă, la aplicare, va genera riscuri de corupție prin legalizarea actelor 
de abuz de serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu de către agenții publici, ceea ce nu va permite de a trage 
la răspundere a acestora. 
 
Autorul operează cu o normă de trimitere defectuoasă, de o manieră imprecisă și interpretabilă „calculată în 
condițiile legii", fără să facă trimitere la vreun act concret, ceea ce permite interpretarea echivocă a cadrului 
normativ. Este necesar de indicat expres dispoziția și actul legislativ care prevede modalitatea de calcul a 
subvenției supuse restituirii. Totodată, este indicată evitarea unor astfel de formulări pentru asigurarea unei 
uniformități în aplicarea legislației. 

Riscuri identificate: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ corupere pasivă 
▪ abuz de serviciu 
▪ luare de mită 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ dare de mită 
▪ corupere activă 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Aprobat 
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Evaluare costuri: În condițiile în care actul normativ nu conține elemente de cost în esența activităților 
sau costul activităților nu poate fi dedus din conținutul acestora, valoarea acesteia 
putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care presupun intervievarea 
principalilor beneficiari: încrederea în instituții, competitivitatea și evoluția ei în 
sectorul agricol și dezvoltare regională, atentat la dreptul de proprietate, pierderi de 
imagine etc.  Dat fiind existența deficiențeor de fond pentru întreg lanțul de acordare 
a subvențiilor, interpretări ambigue, aplicabile tuturor măsurilor, valoarea riscurilor 
de corupție este de egală cu cea ale valoarea anuală a Fondului (pentru anul 2017 
constituie 900 mil. lei, inclusiv 231,0 mil. lei din contul Programului ENPARD 
Moldova – Suport pentru Agricultură de Dezvoltare Rurală). 

 
Exemplu 5: Proiectul de regulament privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și energie 

Autorul proiectului: Consiliul Concurenței 

Scopul proiectului: potrivit notei informative a proiectului finalitatea scontată este: „crearea unui cadru juridic 
eficient ce va asigura proiectarea unor măsuri de sprijin mai eficiente din partea statului, care vor reflecta condițiile 
de piață, într-un mod gradual și pragmatic". 

REA și expertul CNA: REA nr. EAD17/4202 din 09.06.2017 
Cristina CHISTOL , Inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție: 

Obiecții: 
Prevederile evidențiate supra depășesc cadrul normativ primar ce reglementează autorizarea, monitorizarea și 
raportarea ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei naționale. Astfel, potrivit art.5 
alin.(1) lit.e) al Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat (invocat de către autor în calitate de 
temei legal): "(1) Pot fi considerate compatibile cu mediul concurențial normal următoarele categorii de ajutor de 
stat: [...] e) ajutorul destinat protecției mediului înconjurător;". În acest sens, se remarcă faptul că în conformitate 
cu prevederile art.5 al Legii privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice 
centrale și locale nr.317-XV din 18 iulie 2003: „Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislației, 
scop în care: a) proiectul său trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de același nivel, 
cu care se află în conexiune [...]; b) proiectul de act normativ întocmit pe baza unui act de nivel superior nu poate 
depăși limitele competenței instituite prin acel act [...]." Totodată, conform art.13 alin.(2) al Legii prenotate: 
„Ordinele cu caracter normativ, regulamentele,instrucțiunile, regulile și alte acte normative se emit numai pe baza 
și întru executarea legilor, precum și ahotărîrilor și ordonanțelor Guvernului". 
 
Astfel, deși autorul în contextul elaborării proiectului propus s-a inspirat din prevederile acquis-ului comunitar 
(Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 
2014-2020 (2014/C 200/01)), se remarcă faptul că preluarea standardelor în domeniu și modificarea cadrului 
normativ primar - aprobarea proiectului în redacția propusă la pct.1 și titlu în special, depășește cadrul normativ 
primar și condiționează o concurență a normelor de drept. Circumstanța în cauză creează un impediment în 
aplicarea corectă a prevederilor legislative și premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei 
„convenabile" care se va aplica într-o situație concretă. 
 
Prevederile evidențiate sunt contradictorii sub aspectul reglementării principiului poluatorul plătește. În acest 
sens, se remarcă faptul că în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei din 17 
iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 
și 108 din tratat: „122. „principiul poluatorul plătește" înseamnă că poluatorul care cauzează poluarea ar trebui 
să suporte costurile măsurilor de combatere a poluării;". În aceeași ordine de idei, potrivit Comunicării Comisiei 
Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 
200/01): „(28) „principiul poluatorul plătește" înseamnă că poluatorul care cauzează poluarea ar trebui să suporte 
costurile măsurilor de combatere a poluării;" Circumstanța în cauză creează un conflict al normelor de drept, fapt 
care poate prejudicia implementarea uniformă a prevederilor proiectului și perceperea esenței principiului 
reglementat. Astfel, reglementarea a 2 categorii de măsuri diferite care sunt efectuate din contul poluatorului, 
poate determina interpretarea tendențioasă a prevederilor atît de către agenții publici, cît și de poluatori și 
determinarea costurilor imputabile poluatorului. Circumstanța în cauză poate favoriza săvîrșirea de către agentul 
public responsabil a acțiunilor de pretindere, acceptare sau primire, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub 
orice formă, ce nu i se cuvin, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru aprecierea normei într-un 
anumit mod – favorabil poluatorului. Acțiunile date pot fi realizate inclusiv de către persoanele care au 
influență/susțin că au influență asupra agentului public responsabil de elaborarea /modificarea /completarea 
listei, pentru a-l face/influența să aprecieze norma într-un mod favorabil poluatorului. Subsecvent, circumstanța 
în cauză poate tenta poluatorul de a recurge la metode corupte pentru a-și asigura valorificarea drepturilor și/sau 
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îndeplinirii obligațiilor sale și a determina agentul public de a stabili anumite măsuri favorabile poluatorului din 
diferite considerente. 
 
În cele din urmă, accentuăm faptul că sintagma în speță va complica examinarea ulterioară a acțiunilor agentului 
public, or norma admite stabilirea în contul poluatorului, atît a costurilor suportate pentru măsurile de prevenire, 
cît și a celor suportate pentru măsurile de combatere. Prevederile citate supra nu concretizează careva indici 
cantitativi sau calitativi de apreciere dacă schimbările/îmbunătățirile efectuate constituie sau nu o inovare. 
Redacția propusă operează cu o formulare ambiguă care admite interpretarea subiectivă a îmbunătățirilor ce nu 
se consideră inovații. În context, ținînd cont de exigențele de tehnică legislativă stabilite de prevederile art.46 al 
Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003, se remarcă faptul că implementarea în practică a unei norme ce conține 
formulări ambigui, generic, condiționează multiple riscuri de corupție aferente procesului reglementat.  
 
Astfel, sunt create precondiții pentru săvîrșirea faptelor ilegale care afectează exercitarea normală a funcției de 
către agentul public și apreciere de către acesta a îmbunătățirilor într-un anumit mod, convenabil unei anumite 
persoane (beneficiarului de ajutor). Acțiunile în speță pot fi săvîrșite atît de către agentul public (pretinderea, 
acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, 
ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora), cît și de 
beneficiar, care poate fi tentat de a recurge la diferite metode pentru a corupe agentul public și a-l determina de 
a da o anumită apreciere îmbunătățirilor efectuate de către beneficiar (apreciere favorabilă beneficiarului). 
Spre deosebire de prevederile acquis-ului comunitar transpus, norma stabilită de autor nu concretizează 
indicatorul statistic convențional utilizat pentru apreciere. Conform prevederilor Comunicării Comisiei 2014/C 
200/01: "1.3. Definiții. (19) În sensul prezentelor orientări, se aplică următoarele definiții: [...] (34) „caracterul 
adecvat al capacității de producție" înseamnă un nivel de capacitate generată care este considerat ca fiind adecvat 
pentru a satisface nivelurile cererii în statul membru, în orice moment, pe baza unui indicator statistic convențional 
utilizat de organizații pe care instituțiile Uniunii îl recunosc ca îndeplinind un rol esențial în crearea unei piețe unice 
în sectorul energiei electrice, precum ENTSO-E;". 
 
Astfel, se remarcă faptul că redacția propusă de autor întru reglementarea noțiunii de "caracterul adecvat al 
capacității de producție" operează cu o formulă ambiguă care admite interpretarea subiectivă a indicatorului 
statistic convențional utilizat pentru apreciere. Cirmcumstana dată condiționează multiple riscuri de corupție 
aferente procesului de decizie a indicatorului utilizat. Acestea pot fi manifestate atît de alegerea subiectivă a 
indicatorului în cauză de către agentul public (însoțită de pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin 
mijlocitor, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau  pentru o 
altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora), cît și prin tentativa beneficiarului de a determina, 
prin metode corupte, agentul public de a alege un anumit indicator favorabil beneficiarului. În aceeași ordine de 
idei acțiunile în cauză pot fi săvîrșite de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra 
agentului public responsabil, pentru a-l determina de a utiliza un anumit indicator. 
 
În cele din urma se remarcă faptul că lipsa unor exigențe clare și concise la acest capitol pot complica examinarea 
ulterioară a acțiunilor agentului public/beneficiarului și încadrării acestora în limita cadrului legal. Criteriul 
evidențiat supra este general și admite interpretarea subiectivă a acestuia atît de către subiectul care nemijlocit 
efectuează evaluarea, cît și de către beneficiari. Astfel, implementarea normei în redacția propusă poate 
condiționa riscul aprecierii discreționare de către agentul public a întrunirii criteriului în cauză în speța evaluată 
însoțit de acte de corupție/acte conexe actelor de corupție. 
 
În aceeași ordine de idei, acțiunile date pot fi săvîrșite de către o persoană care are influență sau care susține că 
are influență asupra agentului public responsabil, pentru a-l determina de a aprecia într-un mod favorabil 
beneficiarului întrunirea criteriului dat de către beneficiar. De asemenea se remarcă faptul că redacția propusă 
poate tenta beneficiarul de a recurge personal/prin intermediul terților la metode corupte pentru a determina 
agentul public de a aprecia existența interesului public și contribuția ajutorului la realizarea acestuia. 
Transparența este o componentă esențială a activității instituțiilor publice, iar accentuarea principiului încadrul 
proiectului poate contribui la prevenirea fenomenului corupțional. Totodată, analiza prevederilorproiectului 
denotă insuficiența prevederilor statuate la acest capitol. 
 
Sub aspect comparativ se remarcă prevederile comunitare relevante care atribuie principiului în cauză un 
compartiment distinct. Astfel, potrivit Comunicării Comisiei 2014/C 200/01: "3.2.7. [ ] Transparență (104) Statele 
membre trebuie să se asigure că următoarele informații sunt publicate pe un site internet cuprinzător consacrat 
ajutoarelor de stat, la nivel național sau regional: textul integral al schemei de ajutoare aprobate sau al deciziei 
privind acordarea unui ajutor individual și al dispozițiilor de punere în aplicare a acesteia sau un link către acesta, 
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identitatea autorității (autorităților) care acordă ajutorul, identitatea beneficiarilor individuali, forma și 
cuantumul ajutorului acordat fiecărui beneficiar, data acordării, tipul de întreprindere (IMM/întreprindere mare), 
regiunea în care este situat beneficiarul (la nivelul NUTS II) și sectorul economic principal în care beneficiarul își 
desfășoară activitățile (la nivelul grupei NACE). (105) Pentru schemele sub formă de avantaje fiscale și pentru 
ajutoarele sub formă de reduceri ale finanțării 
Prim-plan se remarcă necorespunderea construcțiilor normative evidențiate supra cu exigențele de tehnică 
legislativă stabilite de prevederile art.46 alin.(9) al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003, potrivit cărora: "(9) Verbele 
se utilizează, [...], la timpul prezent". 
 
Totodată, se evidențiază faptul că autorul reflectă generic categorii de elemente/criterii/circumstanțe analizate 
în cadrul procesului de evaluare a ajutorului de stat, însă nu expune clar care sunt acțiunile ulterioare ale 
Consiliului. Circumstanța în cauză denotă neîntrunirea exigențelor prestabilite de art.46 alin.(2) al Legii nr.317-XV 
din 18 iulie 2003 potrivit cărora: "Textul punctelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv [...]". Totodată, aspectul 
dat atribuie caracter ambiguu per ansamblu normei și a acțiunilor agenților publici responsabili de evaluarea 
nemijlocită ulterioară. 
 
Astfel, în contextul celor sus-menționate, reiterăm faptul că implementarea în practică a unei norme ce conține 
formulări ambigui, generic, condiționează multiple riscuri de corupție aferente procesului reglementat, or norma 
atribuie subiectului destinatar al acesteia prerogativa de a decide "la intima convingere a acestuia" - nivelul de 
corespundere a ajutorului cu mediul concurențial și standardele aplicabile și caracterul deciziei emise pe marginea 
evaluării efectuate (pozitiv/negativ). Totodată, exercitarea prerogativei date de către agenții publici poate fi 
însoțită de acte de corupție/acte conexe actelor de corupție. În aceeași ordine de idei, acțiunile date pot fi săvîrșite 
de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra agentului public responsabil, pentru 
a-l determina de a aprecia într-un mod favorabil beneficiarului întrunirea de către acesta a exigențelor. 
[…] 
Astfel, deși autorul pe de o parte, în majoritatea normelor expuse supra stabilește anumite exigențe care trebuie 
să le întrunească ajutorul pentru a putea fi apreciat ca fiind compatibil cu mediul concurențial normal, pe de altă 
parte autorul stabilește prerogativa agentului public de a decide de fiecare data oportunitatea aprecierii 
ajutorului ca fiind compatibil cu mediul concurențial normal - chiar și în eventualitatea întrunirii exigenței 
prescrise. Astfel, utilizarea cuvîntului "poate" creează precondiții pentru exercitarea unor atribuții excesive de 
către agentul public și riscuri de corupție aferente procesului de aprobare a deciziei privind compatibilitatea 
ajutorului cu un mediu concurențial normal. Circumstanța în cauză poate favoriza săvîrșirea de către agentul 
public a acțiunilor de pretindere, acceptare sau primire, de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, 
ce nu i se cuvin, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru aprecierea ajutorului compatibil cu un 
mediu concurențial normal. 
 
Acțiunile date pot fi realizate inclusiv de către persoanele care au influență/susțin că au influență asupra agentului 
public responsabil de aprecierea ajutorului compatibil cu un mediu concurențial normal. 
 
Subsecvent, circumstanța în cauză poate tenta beneficiarul de ajutor de a recurge la metode corupte pentru a-și 
asigura valorificarea drepturilor și/sau îndeplinirii obligațiilor sale și a determina agentul public de a aprecia 
ajutorul ca fiind compatibil cu un mediu concurențial normal. 
 
Noțiunile utilizate de către autor întru definirea unor fenome sunt foarte generale și atribuie un caracter 
declarativ normei per ansamblu. Circumstanța în cauză atribuie incertitudine procesului de evaluare a ajutorului 
și creează precondiții pentru exercitarea unor atribuții excesive în prim-plan de către agenții publici responsabili 
de aprecierea intensității ajutorului acordat în dependență de zona geografică sau nivelul de încadrare în cîmpul 
muncii a locuitorilor. În context, se remarcă că acestea derivă de la terminologia comunitară, care stabileste 
noțiunea "asistate".  
[...] 
Circumstanța în cauză denotă întrunirea generică a exigențelor de tehnică legislativă stabilite de prevederile 
art.46 alin.(5)-(6) al Legii nr.317-XV din 18 iulie 2003, potrivit cărora: "(5) Termenii de specialitate pot fi utilizați 
numai dacă sînt consacrați în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. (6) În limbajul normativ 
aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni". Totodată, aspectul dat poate determina interpretarea 
discreționară a normei de către agenții publici și includerea tendențioasă a diferitor categorii de proiecte la 
categoria dată, atribuind astfel acestora caracterul compatibilității cu mediu concurențial normal. 
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Prevederile evidențiate supra conțin norme de trimitere defectuoase, care în mod eronat fac trimitere la 
prevederi irelevante ale proiectului. Carența în speță, probabil se datorează procesului de revizuire masivă a 
conținutului proiectului în rezultatul procesului de avizare și consultare publică a proiectului. 
[...] 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 
▪ trafic de influență 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Valoarea potențială ale riscurilor de corupție este echivalentă cu cea  a viitoarelor 
acțiuni care pot fi implementate. Deși dificil de evaluat amploarea lor, de exemplu, 
doar pentru mun.Chișinău valoarea acestora este de peste 60 Mil.lei, în absența 
unui cadru de reglementare clar, valoarea acestora poate crește exponențial. 

 
 
Exemplu 5: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului pentru 
Protecția Mediului 

Autorul proiectului: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative a proiectului, scopul acestuia constă în „crearea Inspectoratului 
pentru Protecția Mediului responsabil de realizarea controlului de stat în domeniul protecției mediului și utilizării 
raționale a resurselor naturale". 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG 18/4794 din 26.02.2018 
Natalia CHEPTEA , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Sintagma „alte funcții în domeniul său de activitate" este confuză și admite interpretări abuzive, deoarece pct.8 
reglementează domeniile de activitate ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului și nu funcțiile de baza ale 
acestuia. Domeniile de activitate ale inspectoratului trebuie să fie reglementate expres, astfel încât să nu acorde 
posibilitate persoanelor responsabile de aplicare a prevederilor interpretarea preferată a acestora. De asemenea, 
se utilizează o normă de trimitere defectuoasă, de o manieră imprecisă și interpretabilă „stabilite prin actele 
legislative și normative în vigoare", fără a face trimitere la vreun act concret, ceea ce permite interpretarea 
echivoca a cadrului normativ în domeniul protecției mediului. Pericolul aplicării normei date constă în faptul că 
entitatea publică ar putea să-și atribuie dreptul și competența de a-și institui și alte domenii de reglementare care 
ar excede cadrul normativ de reglementare, ceea cea ar prejudicia interesul public.  
 
Sintagma „desfășoară activitate economică" nu corespunde terminologiei utilizate în Legea privind controlul de 
stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012. Astfel, cadrului juridic și instituțional în domeniul 
efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător, prevede că persoană supusă controlului este 
persoana fizică și/sau juridică care practică activitate de întreprinzător și este pasibilă controlului. 
 
Acordarea dreptului Inspectoratului pentru Protecția Mediului de a interveni la „necesitate" în vederea stabilirii 
cauzelor poluării factorilor de mediu/aerului atmosferic este formulat de o manieră ambiguă, deoarece atribuie 
posibilitatea responsabililor de aplicarea prevederilor regulamentului (inspectorilor) de a interpreta diferit în 
diferite situații norma dată, în dependență de interese sau scop. Pe când, funcția de stabilire a cauzelor poluării 
mediului/aerului trebuie să fie una obligatorie și cu efecte/consecințe remediabile. Pericolul aplicării normei date 
constă în faptul că responsabilii vor alege interpretarea convenabilă a atribuțiilor sale, fără a ține seama de 
interesele legitime ale cetățenilor (protecția mediului ambiant), executarea căreia urmează să o asigure prin 
activitatea sa. 
 
Sintagma "activităților operative (razii inopinate)" nu este conformă cadrului juridic instituțional în domeniul 
efectuării controlului de stat, și anume a prevederilor Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității 
de întreprinzător. Astfel, potrivit reglementărilor legale, în cadrul procedurii de efectuare a controlului de stat se 
aplică „control inopinat - control care nu este inclus în planul anual al controalelor și care se efectuează cu scopul 
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verificării respectării cerințelor stabilite de legislație și care se înregistrează în Registrul de stat al controalelor". 
Prin urmare, există temeiurile și condițiile legale de efectuare a controalelor inopinate. În redacția defectuoasă a 
normei, există riscul ca responsabilii să-și instituie atribuții excesive și improprii, prin verificarea abuzivă și 
discreționară a agenților economici, iar aceștia, la rândul lor, vor fi nevoiți să ofere remunerații ilicite pentru a se 
proteja de efectele considerabile pe care aceste discreții le pot avea asupra lor. 
 
Prevederea „nerespectării prezentei legi" este o normă de trimitere defectuoasă, de o manieră imprecisă și 
interpretabilă, întrucât nu face trimitere la vreun act normativ, ceea ce permite interpretarea preferențială și 
abuzivă a cadrului normativ. Prin formularea neclară a funcției de bază a Inspectoratului pentru Protecția Mediului 
în domeniul gestionării deșeurilor și substanțelor chimice, există riscul ca responsabilii de efectuarea controlului 
să abuzeze de prevederile date, prin sistarea activității agenților economici, la propria discreție, ceea ce, de fapt, 
reprezintă o legalizare a actelor de abuz de serviciu și depășire a atribuțiilor de serviciu. 
 
Utilizarea noțiunii de „control geologic" pentru procesul de realizarea programelor în domeniul cercetărilor 
geologice și folosirii subsolului nu este conformă cadrului juridic instituțional în domeniul efectuării controlului 
de stat, și anume a Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012. 
Procedura de efectuare a controlului de stat reprezintă totalitatea acțiunilor de verificare a proceselor de 
activitate (executare, prestare a unor servicii etc.) ale agenților economici. Pe când, procesul de realizare a 
programelor reprezintă un proces de monitorizare/ supraveghere a documentelor de politici. Pericolul acestui 
factor constă în faptul că responsabilii de aplicarea prevederilor regulamentului își vor atribui atribuții excesive și 
improprii care, de fapt, depășesc competențele funcționale ale inspectoratului. 
 
Sintagma „exercită alte atribuții prevăzute de lege" este o normă de trimitere defectuoasă care permite 
responsabililor interpretarea preferențială a normei, prin atribuirea unor competențe care ar excede cadrului 
legal în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, ceea ce ar prejudicia interesul 
public. Atribuțiile care admit derogări și interpretări abuzive generează riscuri de corupție manifestate prin 
atribuirea excesivă a unor competențe de efectuare a controlului de stat, cum ar fi verificarea abuzivă și 
discreționară a agenților economici, iar aceștia, la rândul lor, vor fi nevoiți să ofere remunerații ilicite pentru a se 
proteja de efectele considerabile pe care aceste discreții le pot avea asupra lor. 
 
Sintagma „de inspectare" nu corespunde prevederilor Legii nr.131/2012, potrivit căruia procedura de control se 
încheie cu un procesul-verbal de control care reprezintă un act întocmit în urma controlului inopinat sau planificat, 
în care se înregistrează constatările/rezultatele controlului, după caz, se constată contravenții și se prescriu 
sancțiuni. De asemenea, prevederea dată este în contradicție cu prevederile art.28 al Legii privind protecția 
mediului înconjurător nr.1515/1993 care stabilește că inspectorii de stat sunt în dreptul să întocmească procese- 
verbale. Incompatibilitatea dată este un impediment în aplicarea corectă a prevederilor legale și creează premise 
pentru alegerea subiectivă și abuzivă a normei „convenabile", ceea ce ar prejudicia interesul public. 
 
Acordarea dreptului Inspectoratului pentru Protecția Mediului de a presta servicii contra plată pentru lucrările 
efectuate în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale persoanelor fizice și juridice 
contravine prevederilor Capitolului III, Secțiunea 3 „Inspectoratul pentru Protecția Mediului" al Legii privind 
protecția mediului înconjurător nr.1515/1993 care stipulează expres drepturile instituției date. În acest sens, 
entitatea publică nu este investită cu competența de a presta servicii contra plată. Mai mult decât atât, 
prevederea dată este în contradicție cu art.43 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 
nr.181/2014 care stabilește că veniturile colectate de autoritățile/instituțiile bugetare de la efectuarea lucrărilor 
și prestarea serviciilor contra plată trebuie să fie reglementate în Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra 
plată efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile, aprobat de către Guvern. Pericolul aplicării normei 
date constă în faptul că inspectoratul își va institui atribuții excesive și improprii, fără careva restricții legale, iar 
beneficiarii vor fi nevoiți să ofere remunerații ilicite pentru a se proteja de efectele considerabile pe care aceste 
discreții le pot avea asupra lor. 
 
Stabilirea doar a condiției privind constituirea „Consiliului administrativ și a Consiliului de soluționare" și a 
conducătorilor acestor organe colegiale nu este suficient pentru a asigura și garanta aplicabilitatea clară a 
procedurilor administrative ale instituției publice. În cazul în care procedurile administrative sunt reglementate 
insuficient și ambiguu, există riscul ca entitatea publică să-și instituie reguli/proceduri convenabile propriilor sale 
interese, contare interesului public. 
 
Proiectul nu conține reglementări clare privind obligațiile și responsabilitățile persoanelor responsabile pentru 
încălcarea prevederilor proiectului. Omisiunea dată face ca normele referitoare la obligațiile și responsabilitățile 
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angajaților Inspectoratului pentru Protecția Mediului să aibă un caracter declarativ, ducând la imposibilitatea 
aplicării practice a acestor prevederi și, prin urmare, la responsabilizarea insuficientă a angajaților pentru 
respectarea prevederilor legale. Totodată, în lipsa unor sancțiuni clare pentru încălcarea prevederilor proiectului 
de către responsabili, apare riscul că aceștia vor conștientiza impunitatea lor pentru abuzurile săvârșite în procesul 
de aplicare a prevederilor regulamentului, ceea ce va perpetua săvârșirea abuzurilor în cauză. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Legalizarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ dare de mită 
▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costurile de corupție drept urmare a actului de guvernare defectuos sunt extrem 
de dificil de estimat. Costul activităților nu poate fi dedus din conținutul acestora, 
valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care 
presupun intervievarea principalilor beneficiari, evaluarea drului instituțional și a 
valorii serviciului public prestat. 

 
Exemplu 6: Proiectul de hotărâre a Guvernului privind constituirea Agenției de implementare a proiectelor și 
programelor de dezvoltare regională și de mediu 

Autorul proiectului: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Scopul proiectului: Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune constituirea Agenției de 
implementare a proiectelor și programelor de dezvoltare regională și mediu care va avea drept scop 
implementarea politicii statului în domeniul dezvoltării regionale și mediului și sporirea eficienței utilizării 
resurselor financiare din Fondul Ecologic Național și Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG 18/5155 din 22.06.2018 
Natalia CHEPTEA , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Atribuirea funcției Agenției de implementare a proiectelor și programelor de dezvoltare regională și de mediu de 
a gestiona resursele financiare din Fondul Ecologic Național este în contradicție cu prevederile art. 85 alin.(1) al 
Legii privind protecția mediului înconjurător nr.1515 din 16.03.1993 potrivt căruia „Fondul se gestionează de către 
autoritatea centrală pentru resursele naturale și mediu în baza Regulamentului de administrare a Fondului 
Ecologic Național, aprobat de Guvern." Astfel, incoerența dată va duce la interpretarea eronată și deficitară a 
prevederilor și va constitui un impediment în aplicare corectă și uniformă a normelor regulamentului. 
 
Delegarea funcției Agenției de implementare a proiectelor și programelor de dezvoltare regională și de mediu de 
a semna contractele de finanțare pentru proiectele aprobate de către Consiliul de administrare al Fondului 
Ecologic Național este excesivă și improprie, întrucât funcția dată ține de competența Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului ca autoritate administrativ centrală responsabilă de executarea și realizarea 
politicilor în domeniul de activitate sau a Ministerului Finanțelor, în cazul în care se semnează acorduri pentru 
finanțarea din surse externe. Astfel, de atribuții improprii pot genera conflicte de competență, ceea ce va 
determina imixtiuni nejustificate în activitatea funcțională a ministerului. 
 
Deși se prevede că una din funcțiile de bază ale Agenției constă în monitorizarea implementării proiectelor și 
programelor finanțate din Fondul Ecologic Național și Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională și evaluarea 
impactului acestora și monitorizarea și evaluarea programelor și a proiectelor de mediu finanțate din surse 
externe, proiectul nu conține reglementări privind mecanismul de realizare a procesului de monitorizare și 
evaluare a implementării proiectelor și programelor. Dat fiind faptul că obiectul de reglementare al 
regulamentului dat constă în gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate din bugetul de stat și din surse 
externe, este necesar de instituit mecanisme clare de monitorizare și evaluare care să asigure corectitudinea și 
obiectivitatea utilizării mijloacelor financiare. Lipsa unor proceduri administrative privind procesul de 
monitorizare și evaluare a implementării proiectelor și programelor va lăsa la discreția Agenției de a-și stabili 
reguli de monitorizare și evaluare convenabile propriilor interese. 
 
Deși se prevăd norme care ar asigura transparența activității Agenției de implementare a proiectelor și 
programelor de dezvoltare regională și de mediu, prin întocmirea rapoartelor trimestriale și anuale de 
monitorizare și evaluare a progreselor în realizarea obiectivelor și priorităților politicilor în domeniul mediului, 
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proiectul nu prevede mecanisme care să asigure transparența funcționării Agenției, precum și accesul la 
informația de interes public. Lipsa transparenței funcționării autorității publice centrale reprezintă o deficiență a 
reglementării și asigurării transparenței proceselor decizionale a acesteia, iar ca consecință lezarea drepturilor și 
intereselor persoanelor de a face cunoștință cu informații de interes public. 
 
Atribuirea competenței Agenției de a recupera mijloacelor financiare utilizate contrar destinației prevăzute în 
proiectul aprobat spre finanțare este excesivă și improprie. Astfel, competența de investigare și recuperare a 
mijloacelor financiare utilizate contrar destinației ține de atribuțiile funcționale ale Centrului Național 
Anticorupție. Pericolul coruptibil al acestui factor de risc constă în faptul că Agenția își atribuie competențe 
excesive, ceea ce va genera conflicte de competență și imixtiuni abuzive în activitatea organului abilitat să 
investigheze astfel de fapte. 
 
Norma stabilește funcția Agenției privind asigurarea examinării, selectării și evaluării proiectelor și programelor 
propuse spre finanțare din Fondului Național de Dezvoltarea Regională și a Fondului Ecologic Național, însă 
regulamentul nu conține reglementări procedurale privind criteriile/condițiile de realizare a proceselor date 
(examinare, selectare și evaluare).Lacuna dată creează premise pentru alegerea subiectivă și abuzivă a 
procedurilor administrative „convenabile" de către Agenție, în dependență de scop sau interes, pe când acestea 
sunt norme de procedură care trebuie reglementate în proiect. Deasemenea, sintagma „în conformitate cu 
legislația" este o trimitere defectuoasă, deoarece nu definește expres cadrul normativ în baza căruia se va realiza 
procedura de examinare, selectare și evaluare a proiectelor și programelor propuse. 
 
Acordarea dreptului Agenției de a accesa resursele și sistemele informaționale de stat deținute de alte autorități 
publice sau structuri organizaționale din sfera lor de competență este excesivă și confuză. Norma este confuză, 
deoarece nu stabilește expres categoria de resurse și sisteme informative care va fi în drept autoritatea să le 
acceseze, precum și cadrul normativ relevant care le acordă acest drept. Prin norma dată s-ar admite o imixtiune 
nejustificată în activitatea entităților supra, ceea ce ar genera conflicte de competență, iar ca finalitate ar 
prejudicia interesele funcționale și organizatorice ale acestora. 
 
Deși pct.10 din regulament prevede că directorul și directorii adjuncți ai Agenției de implementare a proiectelor 
și programelor de dezvoltare regională și de mediu sunt numiți prin concurs, proiectul cu prevede reglementări 
privind condițiile/criteriile de desfășurare a concursului. Dat fiind faptul că persoanele vor deține funcție publică, 
aceștia trebuie să fie promovați în conformitate cu standardele de integritate stabilitate în Legea integrității nr.82 
din 25.05.2007, inclusiv și în condițiile Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 
funcționarului public. În special, menționăm că proiectul trebuie să conțină cerințele minime pentru angajarea în 
funcții publice: deține cetățenia Republicii Moldova; cunoaște limba de stat; este apt din punct de vedere medical; 
are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată; nu are antecedente penale; nu are, în ultimii 
5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate 
profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea nr.325/2013 privind evaluarea 
integrității instituționale etc. Astfel, în lipsa garanțiilor suficiente privind numirea directorului și directorului 
adjunct al Agenției, există riscul de a numi unele persoane ce sunt incompatibile cu funcția dată. 
 
La Capitolul III. „Administrarea Fondului" lipsesc norme privind responsabilitățile membrilor Consiliului de 
administrare a Fondului Ecologic Național. Dat fiind faptul că Consiliul în cauză este responsabil de aprobarea 
deciziilor privind finanțarea și cofinanțarea programelor și proiectelor în domeniul protecției mediului, este 
necesar de stabilit reglementări privind responsabilitățile membrilor Consiliului de administrare pentru încălcarea 
/nerespectarea sarcinilor și atribuțiilor ce le sunt atribuite prin regulamentul prenotat. Prin stabilirea unor 
atribuții trebuie să rezulte și anumite obligații care să asigure buna funcționare a Consiliului de Administrare, dar 
și responsabilizarea membrilor pentru încălcările comise în procesul de activitate. Astfel, lipsa responsabilităților 
clare pe domeniile de activitate în cadrul Consiliului va duce la admiterea abuzurilor/discreților din partea 
responsabililor. 
 
La punctul dat nu sunt prevăzute expres mecanismele de supraveghere și control aplicate de către Consiliul de 
administrație al Fondului și autoritatea centrală de specialitate privind utilizarea mijloacelor financiare din 
Fondului Ecologic Național. Dat fiind faptul că domeniile care vor și finanțate din Fondul Ecologic Național sunt de 
interes sporit față de cetățeni (gestionarea resurselor de apă; resurselor de sol; resurselor minerale; deșeurilor și 
substanțelor chimice etc.) este necesar de instituit mecanisme clare de supraveghere și control a utilizării 
mijloacelor financiare, astfel încât să nu fie delapidate în alte scopuri/destinații mijloacele date. 
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În caz contrar, există riscul să fie admise abuzuri din partea responsabililor de verificarea și corectitudinea 
distribuirii și gestionării mijloacelor financiare, prin admiterea unor interese personale, ceea ce ar prejudicial 
interesul public (utilizarea mijloacelor financiare contrar destinației). De asemenea, sintagma „legislației 
relevante" este o normă de trimitere defectuoasă și interpretabilă, întrucât nu face trimitere la careva prevederi 
din cadrul proiectului sau ale unui act normativ, ceea ce permite interpretarea preferențială și abuzivă a cadrului 
normativ. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: În lipsa unei viziuni de gestiune ale acestor fonduri, norme interpretabile există 
riscul utilizării ineficiente al resurselor  în valoare anuală de 298 Mil.Lei (FEN) și de 
1% din veniturile bugetului de stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru 
anul respectiv (FNDR). 
Costurile de corupție drept urmare a actului de guvernare defectuos sunt extrem 
de dificil de estimat. Costul activităților nu poate fi dedus din conținutul acestora, 
valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care 
presupun intervievarea principalilor beneficiari, evaluarea drului instituțional și a 
valorii serviciului public prestat. 

 
 

N.3. Scutire taxe suplimentare 
 
Exemplu 1: Proiectul de hotărâre a Guvernului privind scutirea unor agenți economici de la plata dividendelor sau 
defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2016 (Î.S. "Radiocomunicații", Î. S. "Poșta 
Moldovei" etc) 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: Potrivit notei de argumentare a proiectului, finalitatea scontată prin prezentul proiect este: 
„scutirea unor întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni cu capital integral/majoritar de stat de plata dividendelor 
sau defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2016". 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4217 din 15.06.2017 
Cristina Chistol, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecți: Proiectul intervine, pe de o parte, ca o acțiune logică a statului în contextul gestionării patrimoniului 
public și a profitului realizat de către întreprinderile de stat și societățile comerciale în care este acționar 
majoritar/integral (potrivit prevederilor art.47 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02 
aprilie 1997 și art.13 alin.(2) al Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16 iunie 1994). 
 
Pe de altă parte, se remarcă faptul că aportul statului la activitatea agenților economici în speță este major, 
acestea fiind scutite de obligația achitării unor sume impunătoare la bugetul de stat în calitate de defalcări din 
profitul curent realizat. Circumstanța în speță, impune în prim-plan atragerea unei atenții sporite procedurii 
desfășurate ulterior pentru realizarea scopurilor invocate. 
 
În contextul dat, se remarcă faptul că formula evidențiată supra este ambiguă și atribuie incertitudine raporturilor 
juridice reglementate. Utilizarea cuvîntului „aferent" în context creează precondiții pentru interpretarea 
subiectivă a proporției din profit alocate întru realizarea scopului prestabilit – acoperirea pierderilor din anii 
precedenți. Prin urmare, se creează premise pentru utilizarea acestuia în alte scopuri decît stingerea datoriilor 
istorice a entității/investirea în vederea dezvoltării producției, cu capitalizarea obligatorie a acestuia. 
 
De asemenea, se remarcă lipsa termenului-limită prescris autorităților responsabile de adoptare, în cadrul 
consiliilor de administrație și, respectiv, al adunărilor generale ale societăților pe acțiuni, a deciziilor privind 
utilizarea a unei părți din profitul net aferent scutirii acordate. Lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă loc 
pentru interpretări abuzive din partea agenților publici. Astfel, apare discreția excesivă a agentului public de a 
aprecia și stabili în fiecare caz separat termene care îi sînt convenabile, atît pentru propriile acțiuni, cît și pentru 
acțiunile altor subiecți de drept cărora aceste termene le sînt aplicabile. În context există riscul tergiversării 
procesului de aprobare a deciziei/neaprobarea acesteia în termen util. Totodată, prevederile proiectului nu 
stabilesc norme ce vizează responsabilitatea și sancțiunile aplicate agenților publici pentru nerespectarea 
prevederilor proiectului și neconformarea deciziilor entității privind repartizarea profitului la scopul prestabilit de 
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proiect (investirea în vederea dezvoltării producției, cu capitalizarea obligatorie a acestuia sau acoperirea 
pierderilor din anii precedenți). 
 
Prin urmare, ținînd cont de faptul că aspectul dat excede spectrul de atribuții și obligații ale reprezentantului 
statului în societățile comerciale stabilit de prevederile Hotărîrii Guvernului nr.1053 din 11 decembrie 2010 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, există riscul 
responsabilizării insuficiente a agenților publici pentru respectarea prevederilor legale. Circumstanța dată 
condiționează riscul conștientizării de către agenții publici vizați a impunității acestora pentru abuzurile săvîrșite 
în procesul de aplicare a legii, ceea ce poate perpetua săvîrșirea de către agentul public responsabil a actelor de 
corupție, acte conexe actelor de corupție sau a faptelor de comportament corupțional. 
 
Aspectele reflectate supra pot complica examinarea ulterioară a legalității acțiunilor realizate în contextul 
repartizării profitului entității, or aceasta admite interpretarea cuantumului ce urmează a fi alocat și, într-o 
oarecare măsură, atribuie caracter legal inclusiv deciziilor abuzive/neglijente ale agenților publici implicați în 
procesul de repartizare ulterioară a profitului entității. 
 
Totodată, se impune necesitatea abordării unei atitudini proactive și cercetării minuțioase a activității 
întreprinderilor vizate de proiect, identificarea factorilor ce au determinat subperformanța 
entităților/acumularea datoriilor istorice și necesitatea intervenției prompte a statului în vederea redresării 
situației economico-financiare, cu efectuarea unui audit de regularitate și atragerea la răspundere eventuală a 
persoanelor responsabile. 
 
Acțiunile date se impun inclusiv ținînd cont de faptul că situația economico-financiară a întreprinderilor atestă o 
majorare constantă a pasivelor. De exemplu S.A. „Rețele Electrice de Distribuție Nord" reflectă valoarea maximală 
în anul 2013 http://rednord.md/doc/centerpress/Raport%20anual%202013.pdf - 1 062 818 394, comparativ cu 
860.005.857 - valoare înregistrată în 2010). 
 
Cu referire la activitatea întreprinderilor silvice din subordinea Agenției "Moldsilva", Hotărîrea Curții de Conturi 
nr. 9 publicată la 23.03.2016 relevă faptul că în rezultatul verificărilor activității pentru perioada anului 2014, 
acestea au admis multiple nereguli, inclusiv irosirea mijloacelor bugetare alocate pentru lucrări de împădurire și 
activitatea defectuoasă a acestora. Prin urmare, se constată că întreprinderile respective, chiar dacă sunt scutite 
de defalcări la bugetul de stat și veniturile rămîn integral la dispoziția acestora, nu realizează obiectivele propuse. 
Proiectul intervine, pe de o parte, ca o acțiune logică a statului în contextul gestionării patrimoniului public și a 
profitului realizat de către întreprinderile de stat și societățile comerciale în care este acționar majoritar/integral 
(potrivit prevederilor art.47 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 și art.13 
alin.(2) al Legii cu privire la întreprinderea de stat nr.146-XIII din 16 iunie 1994). 
 
Pe de altă parte, se remarcă faptul că aportul statului la activitatea agenților economici în speță este major, 
acestea fiind scutite de obligația achitării unor sume impunătoare la bugetul de stat în calitate de defalcări din 
profitul curent realizat. Circumstanța în speță, impune în prim-plan atragerea unei atenții sporite procedurii 
desfășurate ulterior pentru realizarea scopurilor invocate. În contextul dat, se remarcă faptul că formula 
evidențiată supra este ambiguă și atribuie incertitudine raporturilor juridice reglementate. Utilizarea cuvîntului 
„aferent" în context creează precondiții pentru interpretarea subiectivă a proporției din profit alocate întru 
realizarea scopului prestabilit – acoperirea pierderilor din anii precedenți. Prin urmare, se creează premise pentru 
utilizarea acestuia în alte scopuri decît stingerea datoriilor istorice a entității/investirea în vederea dezvoltării 
producției, cu capitalizarea obligatorie a acestuia. 
 
De asemenea, se remarcă lipsa termenului-limită prescris autorităților responsabile de adoptare, în cadrul 
consiliilor de administrație și, respectiv, al adunărilor generale ale societăților pe acțiuni, a deciziilor privind 
utilizarea a unei părți din profitul net aferent scutirii acordate. Lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă loc 
pentru interpretări abuzive din partea agenților publici. Astfel, apare discreția excesivă a agentului public de a 
aprecia și stabili în fiecare caz separat termene care îi sînt convenabile, atît pentru propriile acțiuni, cît și pentru 
acțiunile altor subiecți de drept cărora aceste termene le sînt aplicabile. În context există riscul tergiversării 
procesului de aprobare a deciziei/neaprobarea acesteia în termen util. 
 
Totodată, prevederile proiectului nu stabilesc norme ce vizează responsabilitatea și sancțiunile aplicate agenților 
publici pentru nerespectarea prevederilor proiectului și neconformarea deciziilor entității privind repartizarea 
profitului la scopul prestabilit de proiect (investirea în vederea dezvoltării producției, cu capitalizarea obligatorie 
a acestuia sau acoperirea pierderilor din anii precedenți). Prin urmare, ținînd cont de faptul că aspectul dat excede 
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spectrul de atribuții și obligații ale reprezentantului statului în societățile comerciale stabilit de prevederile 
Hotărîrii Guvernului nr.1053 din 11 decembrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea 
statului în societățile comerciale, există riscul responsabilizării insuficiente a agenților publici pentru respectarea 
prevederilor legale. 
Circumstanța dată condiționează riscul conștientizării de către agenții publici vizați a impunității acestorapentru 
abuzurile săvîrșite în procesul de aplicare a legii, ceea ce poate perpetua săvîrșirea de către agentul public 
responsabil a actelor de corupție, acte conexe actelor de corupție sau a faptelor de comportament corupțional. 
 
Aspectele reflectate supra pot complica examinarea ulterioară a legalității acțiunilor realizate în contextual 
repartizării profitului entității, or aceasta admite interpretarea cuantumului ce urmează a fi alocat și, într-o 
oarecare măsură, atribuie caracter legal inclusiv deciziilor abuzive/neglijente ale agenților publici implicați în 
procesul de repartizare ulterioară a profitului entității. 
Cu referire la activitatea întreprinderilor silvice din subordinea Agenției "Moldsilva", Hotărîrea Curții de Conturi 
nr. 9 publicată la 23.03.2016 relevă faptul că în rezultatul verificărilor activității pentru perioada anului 2014, 
acestea au admis multiple nereguli, inclusiv irosirea mijloacelor bugetare alocate pentru lucrări de împădurire și 
activitatea defectuoasă a acestora. Prin urmare, se constată că întreprinderile respective, chiar dacă sunt scutite 
de defalcări la bugetul de stat și veniturile rămîn integral la dispoziția acestora, nu realizează obiectivele propuse. 

Riscuri identificate: • Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ influențare necorespunzătoare 

• Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ - depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costurile de corupție drept urmare a actului de guvernare defectuos sunt extrem de 
dificil de estimat. Costul activităților nu poate fi dedus din conținutul acestora, 
valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor exerciții mai mari și care presupun 
intervievarea principalilor beneficiari, evaluarea drului instituțional și a valorii 
serviciului public prestat. 
Valoarea ptențială a riscurilor de corupție este egală cu veniturile întreprinderii, dar 
și valoarea activelor pe care acestea le deține, care pot fi utilizate inneficient. Doar în 
cazul MoldSilva, aceasta depășește bugetul anual al acesteia, sau 426 Mil.lei anual 

 
Exemplu 2: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la completarea Listei agenților economici cu drept de 
prelungire a termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 
180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru 
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 
2014 („Capital Tobaco SRL”, „IHCEKO” SRL, „GrupBiz-SV” SRL).  

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: analizînd în esență prevederile proiectului, se remarcă că scopul acestuia constă în atribuirea 
unor agenți economici („Capital Tobaco" SRL, „IHCEKO" SRL, „GrupBiz-SV" SRL) a dreptului de prelungire a 
termenului de plată a TVA și a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, 
la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articolele de completare importate pentru 
fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. 

REA și expertul CNA:  Cristina Chistol inspector superior al Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
În perioada 2016, SRL GrupBiz-SV a înregistrat rezultate modeste ale activității economico-financiare, dispune de 
2 angajați și a fost înregistrată în calitate de plătitor TVA abia la 01.04.2016. Societatea a achitat impozite și taxe 
în sumă totală de 21.881 lei și are datorie privind taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea 
mediului în sumă de 2084 lei. 
 
Totodată, potrivit prevederilor pct.14 al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.146 din 26 
februarie 2014: „14. Pentru a beneficia de includerea în Listă, agenții economici trebuie să corespundă cumulativ 
următoarelor condiții: 
a) să fie producători de mărfuri destinate exportului și să dispună de capacități de producție necesare fabricării 
acestora; 
b) ciclul de producere a mărfurilor pentru care se solicită prelungirea termenului de plată a TVA și a taxei vamale 
să nu depășească 180 de zile; 
c) să nu aibă datorii față de bugetul public național". 
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Prin urmare, ținînd cont de prevederile pct.14 lit.c) al Regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 146 
din 26 februarie 2014, se remarcă neîntrunirea condițiilor de beneficiere de către SRL GrupBiz-SV de facilitățile 
prenotate, iar aprobarea proiectului în redacția propusă poate constitui depășirea limitelor cadrului normativ și 
prejudicierea intereselor publice. 

Riscuri identificate: Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ spălare a banilor proveniți din infracțiuni 
▪ evaziune fiscală 
▪ - lipsa unor referințe exprese a scopului proiectului înaintat. 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul acestei măsuri reprezintă valoarea veniturilor ratate la buget de 21.881 
lei 

 
 
Exemplu 3: Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a 
unor categorii de facilități privind TVA  

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 

Scopul proiectului: stabilirea cerințelor obligatorii pentru organizațiile și întreprinderile/ societățile orbilor, 
societăților surzilor și societăților invalizilor în scopul beneficierii de scutirea de TVA la importul materiei prime, 
materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului propriu de producție și de scutirea de 
vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse și la prestarea serviciilor. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4296 din 17.07.2017 
Cristina CHISTOL , Inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții:  
Întreprinderile și organizațiile poartă răspundere deplină pentru corectitudinea datelor prezentate, conform 
legislației în vigoare. Prevederile evidențiază categoriile de răspundere aplicabile întreprinderilor și organizațiilor 
pentru corectitudinea datelor prezentate, or în actele normative temeiul răspunderii trebuie să fie formulat 
coerent, cu diferențierea categoriei respective de răspundere - disciplinară, contravențională, civilă sau penală. 
 
Carența în speță determină caracterul declarativ al normelor referitoare la responsabilitățile subiectului vizat, 
poate determina dificultăți ulterior la etapa implementării normei în practică și responsabilizarea insuficientă a 
subiecților vizați pentru respectarea prevederilor legale.  
 
În cele din urmă se remarcă faptul că prevederile proiectului ce vizează categoria de răspundere aplicabilă 
subiectului, trebuie să corespundă articole concrete, corespondente și aplicabile din Codul 
penal/Contravențional, iar în eventualitatea în care acestea încă nu există, respectivele completări trebuie 
efectuate concomitent cu adoptarea proiectului sau în procedură foarte urgentă, pentru a nu păstra 
„moarte"normele de răspundere. 
 
După examinarea cererilor și verificarea întrunirii condițiilor prevăzute de prezentul Regulament, Serviciul Fiscal 
de Stat întocmește Raportul de acceptare sau refuz a cererii de acordare a scutirii de TVA (în continuare - Raport) 
și remite Raportul în cauză în adresa Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal. Norma citată supra nu 
reglementează termenul de întocmire a Raportului de acceptare sau refuz a cererii deacordare a scutirii de TVA 
și remitere a acestuia în adresa Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, faptcare poate determina condiții 
pentru interpretarea subiectivă a aspectelor date de către entitate/agențiipublici responsabili.  
 
Lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă loc pentru interpretări abuzive din partea agenților publici.Astfel, 
apare discreția excesivă a agentului public de a aprecia și stabili în fiecare caz separat termene care îi sînt 
convenabile. Discreția în cauză poate fi folosită în mod abuziv de către agentul public pentru a obține recompense 
necuvenite pentru a fi determinat să tergiverseze/urgenteze exercitarea obligațiilor legale. Acțiunile date pot fi 
realizate inclusiv de către persoanele care au influență/susțin că au influență asupra agentului public responsabil 
de procesele nominalizate supra, pentru a-l face/influența să realizeze atribuțiile funcționale într-un mod 
favorabil unei anumite persoane/grup de persoane și favorizarea acestora astfel. Totodată, redacția propusă 
poate tenta persoana vizată de a recurge la metode corupte pentru a determina entitatea/agentul public 
responsabil să tergiverseze/urgenteze exercitarea obligațiilor legale. 
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În cele din urmă se remarcă faptul că examinarea legalității acțiunilor entității în general și a agenților publici 
responsabili în special va fi dificilă, or norma admite exercitarea arbitrară a dreptului prescris, fapt caredetermină 
imposibilitatea probării și incriminării eventualelor abuzuri săvîrșite de către agenții publici responsabili. 
 
Prevederile evidențiate supra nu reglementează obligația SFS de a asigura consecutivitatea acțiunilor inițiateși 
inițierea imediată a excluderii din listă în cazul neprezentării de către întreprindere a raportului în termende 10 
zile calendaristice. 
 
Omisiunea reglementării aspectelor date poate determina o incertitudine vis-a-vis de mecanismele de îndeplinire 
a atribuțiilor funcționale de către entitățile vizate și exercitarea controlului asupra beneficiarilor e facilități. În 
context, sunt create precondiții pentru exercitarea discreționară a atribuțiilor funcționale de către agenții publici 
responsabili. 
 
Discreția în cauză poate fi folosită în mod abuziv de către agentul public pentru a obține recompense necuvenite 
pentru a fi determinat să tergiverseze/urgenteze inițierea imediată a excluderii din listă în cazulneprezentării de 
către întreprindere a raportului în termen de 10 zile calendaristice. Acțiunile date pot fi realizate inclusiv de către 
persoanele care au influență/susțin că au influență asupra agentului public responsabil de procesele nominalizate 
supra, pentru a-l face/influența să realizeze atribuțiile funcționale într-un mod favorabil unei anumite 
persoane/grup de persoane și favorizarea acestora astfel. 
 
Totodată, redacția propusă poate tenta persoana vizată de a recurge la metode corupte pentru a determina 
entitatea/agentul public responsabil să tergiverseze/urgenteze exercitarea obligațiilor legale. În cele din urmă se 
remarcă faptul că examinarea legalității acțiunilor entității în general și a agenților publici responsabili în special 
va fi dificilă, or norma nu stabilește expres anumite aspecte procedurale, fapt care determină imposibilitatea 
probării și incriminării eventualelor abuzuri săvîrșite de către agenții publici responsabili. 
 
Norma propusă fixează modalitatea de acțiune a entității publice de o manieră discreționară (drept, 
împuternicire) atunci cînd așteptarea legitimă a cetățeanului/societății este ca entitatea publică să procedeze de 
o manieră imperativă (obligație, îndatorire), fapt care poate condiționa multiple riscuri de corupție aferente 
procesului reglementat. Se evidențiază faptul că potrivit normelor de tehnică legislativă, conținutul 
amendamentelor trebuie să aibă un caracter dispozitiv. În acest context, se accentuează riscul interpretării 
discreționare a formulei permisive de către agenții publici, întru evitarea realizării obligațiilor legale. 
 
Discreția în cauză poate fi folosită în mod abuziv de către agentul public pentru a obține recompense necuvenite 
pentru a fi determinat să nu își exercite obligațiile legale. Acțiunile date pot fi realizate inclusiv de către persoanele 
care au influență/susțin că au influență asupra agentului public responsabil de procesele nominalizate supra, 
pentru a-l face/influența să realizeze atribuțiile funcționale într-un mod favorabil unei anumite persoane/grup de 
persoane și favorizarea acestora astfel. Totodată, redacția propusă poate tenta persoana vizată de a recurge la 
metode corupte pentru a determinaentitatea/agentul public responsabil de a stabili condiții adaptate convenției 
sale/a unor anumite persoane. 
 
În cele din urmă se remarcă faptul că examinarea legalității acțiunilor entității în general și a agenților publici 
responsabili în special va fi dificilă, or norma admite exercitarea arbitrară a dreptului prescris, fapt care determină 
imposibilitatea probării și incriminării eventualelor abuzuri săvîrșite de către agenții publici responsabili. 

Riscuri identificate: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ corupere activă 
▪ corupere pasivă 
▪ trafic de influență 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 
▪ neglijență în serviciu 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri:  Costurile de corupție sunt egale cu valoarea potențială a veniturilor ratate la buget. 
Deși nesemnificative la această etapă (0.3 Mil.Lei anual), ele pot crește exponențial. 
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N.4. Parteneriat Public Privat 
Exemplu 1:  Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unei porțiuni de teren în superficie 
(Federația Moldovenească de Fotbal, porțiune de teren cu suprafața de 0,5129 ha din terenul cu nr.cadastral 
0100201539, proprietate publică a statului, domeniul public, aflat în folosința Centrului Internațional de Expoziții 
„Moldexpo” S.A., situat în mun.Chișinău, str. Ghioceilor 1) 

Autorul proiectului: Agenția Proprietății Publice 

Scopul proiectului: În nota informativă se menționează că „proiectul în cauză a fost elaborat urmare a solicitării 
Federației Moldovenești de Fotbal și Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo" S.A. privind transmiterea în 
locațiune a unei porțiuni de teren (5168 m.p.) din terenul cu numărul cadastral 0100201539, str.Ghioceilor 1, 
mun.Chișinău, amplasat în zona parcului „Valea Morilor", privind construcția și amenajarea unui stadion de fotbal 
de plajă cu o capacitate de 1100 locuri". 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG18/5471 din 18.10.2018 
Vadim CURMEI , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
În opinia noastră, nota informativă a proiectului, precum și normele cuprinse în proiect sunt lacunare în ceea ce 
privește asigurarea garantării atingerii scopului propus prin implementarea proiectului. 
 
În aceste condiții, proiectul crează posibilități pentru activități cu potențial de risc ce vizează posibila implicare a 
unor grupuri de interese în acțiuni dubioase sau riscante ce vor avea ca scop în timp privatizarea terenului acordat 
în superficie, or acesta nu este scopul indicat în nota informativă, respectiv nu este scopul proiectului hotărârii de 
Guvern. 
 
Ținând cont că domeniul proprietății publice este unul vulnerabil la manifestări de corupție, autorul urmează să 
ofere garanții în vederea respectării interesului public și protecției proprietății publice prin adoptarea unui cadru 
juridic coerent, transparent și eficient. În acest context, menționăm că deși Legea nr.360/2003 face referință la 
proprietatea exclusivă a statului asupra unor terenuri (autorul menționează la fel acest aspect în nota 
informativă), cadrul juridic general ce reglementează regimul juridic al superifciei (art.443-453 din Codul civil) 
acordă unele drepturi superficiarului. Astfel, potrivit art.449 din Codul civil, dreptul de superficie se stinge la 
expirarea termenului, prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane, precum 
și în alte cazuri prevăzute de legislație. 
 
Mai mult decât atât, în altă ordine de idei, potrivit art.445 din Codul civil „dreptul de superficie nu se stinge prin 
demolarea sau pieirea construcției", iar potrivit art.443 alin. (3) - „În lipsa unor prevederi contractuale, terenul 
este grevat cu servitutea necesară exercitării dreptului de superficie. Servitutea încetează la stingerea dreptului 
de superficie". Or, deși scopul este nobil - crearea unui stadion de fotbal de plajă pentru o perioadă de 25 ani, 
garanții în ceea ce privește atingerea acestui scop nu sunt, iar terenul proprietate publică aferent terenului 
transmis în superficie poate fi supus grevării cu serivitute, iar nota informativă este lacunară în privința 
argumentelor caer urmează să fie aduse în conformitate cu art.5 alin.(3) din Legea nr.29 din 05.04.2018 privind 
delimitarea proprietății publice - „Asupra bunurilor domeniului public se poate constitui servitutea numai în 
cazurile în care această grevare este compatibilă cu uzul sau cu interesul public". 
 
Totodată, potirivt art.447 din Codul civil se subînțelege că superifciarul poate înstrăina construcția (proprietate 
privată a acestuia), iar fără a stabili clar în actul normativ că supeficia se stinge doar la expirarea termenului și nu 
prin consolidare, există riscul ca proprietarul construcției (stadionulu) să solicite în timp stingerea dreptului la 
superficie prin consolidare prin solicitarea acordării dreptului de privatizare a terenului atribuit în superificie. 
 
La fel, este de importanță majoră examinarea modalității și a conținutului contractului de locațiune ce se propune 
a fi încheiat între Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo" S.A. și Federația Moldovenească de Fotbal, unde 
autoritățile statului, în special, Agenția Proprietății Publice nu va deține nici un drept de a interveni în asigurarea 
și obligativitatea inserării unor prevederi care ar fi în interesul public, or condițiile contractuale, în redacția din 
proiect, vor putea fi negociate între părți cu riscul prejudicierii interesului public. 

Riscuri identificate: ● Generale 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costurile de corupție ale acestei măsuri: 
0.51 ha x 1.6 Mil lei= 816 mii lei 
0.51 ha x 12750 USD x100 preț de piață  = 11 571 450 lei 

 
Exemplu 2: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-
privat pentru construcția unui bloc locativ cu sală de sport la parter și a cerințelor generale privind selectarea 
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partenerului privat (terenul din mun.Chișinău, str.Nicolae Dimo 19/1, aflat în gestiunea Centrului de Excelență în 
Economie și Finanțe, Chișinău). 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Scopul proiectului: aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public privat pentru construcția unui bloc 
locativ cu sală de sport la parter și a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat. 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG 18/4737 din 08.02.2018 
Vadim CURMEI , șef secție, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Norma nu reglementează în mod clar statutul locuințelor ce urmează să fie construite. Astfel, pe de o parte, la 
punctul 1 se face referință la „spațiu locativ a lucrătorilor", iar pe de altă parte, la punctul 2 se menționează despre 
„spațiu locativ de serviciu". În acest sens, în proiect se atestă utilizarea a două categorii de locuințe după 
destinație, ceea ce poate fi interpretat diferit. Urmare a interpretării confuze a destinației locuințelor construite 
există riscul comiterii manifestărilor de corupție, care se vor solda cu aplicarea normei în interpretare preferabilă 
în dependență de interes. 
 
Obiectivul specific care prevede asigurarea cu spațiu locativ de serviciu a cel puțin 7 angajați este lacunar și, 
totodată, discreționar. Proiectul nu redă clar principiul de selectare a angajaților Centrului de Excelență în 
Economie și Finanțe Chișinău.  
 
Totodată, deși în nota informativă se menționează că imobilul construit urmează să dețină 7 etaje cu 24 
apartamente, proiectul nu conține prevederi exprese în acest sens în privința numărului de nivele, suprafața 
spațiilor utile, adică suprafața imobilelor construite. Nota infromativă este lacunară în privința faptului dacă 
soluția propusă de construcție a 7 nivele este agreată/avizată și cu autoritățile publice locale, deoarece 
autoritatea publică locală are competența, potrivit art.14 lit.f) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind 
administrația publică locală, de a decide asupra lucrărilor de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a 
drumurilor, podurilor, fondului locativ în condițiile Legii cu privire la locuințe, precum și a întregii infrastructuri 
economice, sociale și de agrement de interes local și aprobă planul general de urbanism al localității. 
 
La fel, proiectul nu conține reglementări care s-ar referi la nivelul de finisare a locuințelor, or, deși autorul 
menționează în notă că implementarea proiectului nu necesită alocarea de mijloace financiare din partea 
partenerului public, construcția unor locuințe „la roșu" și nu „la cheie" de către partenerul privat crește riscul 
implementării confuze a parteneriatului public-privat cu riscul neatingerii scopului propus. Aceeași constatare 
este și în privința sălii de sport, proiectul nereglementând clar dacă aceasta urmează să dețină tot echipamentul 
necesar caracteristic unei săli de sport. 
 
Cu referire la obiectivul specific de „prestarea unor servicii cu plată în sala de sport" de către partenerul public, 
menționăm că proiectul este confuz asupra situației și naturii juridice a sălii de sport construite, ori din proiect nu 
reise în mod cert că aceasta este preluată în gestiunea Centrului de Excelență în Economie și Finanțe Chișinău 
odată cu finisarea construcției. 
 
Toate aceste lacune identificate nu denotă claritate cu referire la beneficiile statului rezultate din obiectivele 
contractului de parteneriat public-privat, or obiectivele specifice sunt confuze, evazive cu riscul modificării cu 
ușurință a acestora la etapa de negociere a contractului de parteneriat public-privat. 
 
La fel, în condițiile actuale crește riscul comiterii manifestărilor de corupție în ceea ce privește interpretarea 
normelor cu stipularea unor condiții/cerințe în dependență de interes și scop în contractul de parteneriat public-
privat. 
 
Norma nu reglementează în mod cert termenul de realizare a contractului de parteneriat public-privat. 
Nespecificarea expresă a termenului va duce la riscul prejudicierii interesului public din start, deoarece partenerii 
privați vor fi cointeresați în stabilirea unui termen mare de derulare a parteneriatului public privat. 
 
În redacția propusă când nu este clar care este statutul sălii de sport, ce beneficii poate avea partenerul privat în 
privința sălii de sport, care este numărul total de apartamente și suprafața acestora ce urmează să fie construite 
lasă loc liber prejudicierii patrimoniului public. Mai mult decât atât, autorul proiectului nici nu consimte 
necesitatea justificării în nota informativă a unui termen concret în vederea asigurării interesului public, ci lasă la 
latitudinea stabilirii condițiilor concursului la etapa negocierii contractului. Nereglementarea termenului este 
analizată și în Capitolul IV pct.1.3 din Raportul auditului de performanță privind sistemul parteneriatului public-
privat, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.32 din 28.07.2016. 
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Analizând informațiile prezentate în Studiul de fezabilitate se concluzionează că autorul urmează să specifice clar 
în nota informativă care sunt investițiile ce urmează să fie realizate de către partenerul privat, calculi privind 
recuperarea acestora și profitul urmare a realizării parteneriatului public-privat, ceea ce ar stabili cu exactitate și 
termenul contractului de parteneriat public-privat, fără a lăsa loc interpretărilor discreționare și confuze în 
stabilirea acestuia. Nestabilirea termenului exact de derulare a parteneriatului public-privat crește, totodată, 
riscul comiterii manifestărilor de corupție, iar un termen mare de realizare a parteneriatului public-privat va 
denature sensul și scopul parteneriatului și va minimiza beneficiile statului cu promovarea, în special, a intereselor 
partenerului privat în detrimentul interesului general al statului. 
 
Unele manifestări de corupție, precum abuzul de serviciu și depășiri ale atribuțiilor de serviciu nu vor putea fi 
incriminate datorită caracterului confuz și discreționar al normei. 
 
Analizând capitolul III din anexa la proiectul hotărârii de Guvern se constată că condițiile parteneriatului public-
privat sunt foarte vagi. La punctul 11 se face referință doar la ce trebuie să conțină principalele clauze ale 
contractului de parteneriat public-privat, însă fără a specifica în mod expres anumite norme obligatorii/condiții 
obligatorii de realizat în cadrul parteneriatului public-privat. Astfel, se consideră că autorul nu include condiții 
clare de desfășurare a parteneriatului public-privat, toate condițiile rămânând la propria discreție între partenerul 
public și partenerul privat urmare a negocierii contractului. 
 
Nu negăm necesitatea ca unele condiții să fie negociate, însă, autorul proiectului urmează să prevadă anumite 
condiții prestabilite care vor proteja interesul public al statului, care vor proteja patrimoniul public al statului, 
care va spori credibilitatea asigurării realizării beneficiilor partenerului public urmare a derulării parteneritului 
public-privat. Astfel, spre exemplu, o condiție care urmează în mod obligatoriu de inclus este neacordarea 
dreptului partenerului privat de a subcontracta contractul de parteneriat public-privat, de a modifica anumite 
clause în timpul contractului, de a solicita mărirea termenului contractului de parteneriat public-privat. Totodată, 
se atrage atenția la lit.c) de la punctul 11 care face referire la faptul că în contract se vor stipula  termenele de 
dare în exploatare a blocului locativ și a sălii de sport, ceea ce în opinia noastră este discreționar. La fel, norma de 
la lit.f) din același punct se consideră că poate duce la prejudicierea interesului public prin nestabilirea expresă a 
termenului contractului de parteneriat public-privat, în aceste condiții nefiind clar care sunt beneficiile statului 
pe parcursul derulării contractului de parteneriat public-privat. 
 
Astfel, beneficiile statului sunt supuse unor riscuri de nerealizare. Totodată, nestabilirea unor condiții clare ale 
parteneriatului public-privat prin lăsarea acestora la discreția partenerului public și celui privat la etapa de 
negociere a contractului de parteneriat public-privat crește riscul apariției condițiilor propice comiterii 
manifestărilor de corupție.  În acest context, atragem atenția că manifestările de corupție, precum abuzul de 
seriviciu și depășiri ale atribuțiilor de serviciu nu vor putea fi incriminate, respectiv, comiterea acestora nu va 
putea fi sancționată datorită caracterului permisiv și ambiguu al normelor. 
[…] 
Manifestările de corupție identificate pot prejudicia interesul public și pot duce la delapidarea proprietății publice. 
Unele manifestări de corupție, precum abuzul de serviciu și depășiri ale atribuțiilor de serviciu nu vor putea fi 
pedepsite din considerentul că părțile contractului sunt investite cu atribuția de negociere a drepturilor și 
obligațiilor contractului de parteneriat public-privat. 
 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
- delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costurile de corupție ale acestei măsuri: 
0.42 ha x 1.6 Mil lei= 0,672 Mil. lei 
0.42 ha x 12750 USD x100 preț de piață  = 152 571 450 lei 

 
Exemplu 3: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelorși condițiilor parteneriatului public-
privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național și cerințelor generale la selectarea 
partenerului privat. 

Autorul proiectului: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

Scopul proiectului: Prin proiect se propune aprobarea obiectivelor și condițiilor parteneriatului pubic-privat pentru 
proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național și cerințelor generale la selectarea partenerului 
privat. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG18/4949 din 12.04.2018 
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Vadim CURMEI , Șef secție, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Cu referire la normele conținute în Obiectivele și Condițiile parteneriatului pubic-privat se consideră că autorul 
urmează să analizeze oportunitatea instituirii unui termen maxim al implementării contractului de parteneriat 
public-privat, or punctul 6 prevede doar un termen limită - „durata implementării contractului de partenriat 
public-pruvat este de minimum 10 ani". Limita minimă instituită crește riscul instituirii discreționare a limitei 
maxime de către Comisia de selectare a partenerului privat urmare a negocierii clauzelor contractuale. Astfel, în 
baza unor înțelegeri se va putea institui unul sau alt termen fără criterii clar prestabilite. 
 
La fel, nu sunt atestate norme privind modalitatea de recuperare a investițiilor efectuate de către partenerul 
privat. Or, nereglementarea expresă a acestor aspecte crește riscul ca prin normele contractului partenerul public 
să restituie mult peste investițiile efectuate ținând cont de termenul derulării contractului de parteneriat public-
privat, de aportul partenerului public, de modalitatea de gestiune a obiectului parteneriatului public-privat. 
Aceasta se impune în vederea protejării mijloacelor financiare publice prin nealocarea excedentară în acest sens. 
 
În aceeași ordine de idei, analizând norma punctului 10 „Principalele clauze ale contractului de parteneriat public-
privat" se constată că în proiect nu sunt conținute norme generale care ar reglementa anumite drepturi și obligații 
ale partenerului public, cât și ale partenerului privat. Lipsa unor norme generale va lăsa la latitudinea părților 
contractului negiocierea tuturor drepturilor și obligațiilor.  
 
Considerăm oportun ca anumite drepturi și obligații la nivel general să fie instituite în proiect în vederea asigurării 
eficiente a administrării bunului/obiectului parteneriatului public-privat. 
 
În concluzie, lacunele de drept identificate urmează să fie înlăturate în vederea derulării unui parteneriat public-
privat în condiții eficiente, transparente cu respectarea interesului public. 

Riscuri identificate: ● Generale 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Valoarea prejudiciului legate de posibiitatea de a privatiza terenul la 
prețnominal în baza contractului de arendă:   Pentru o arie de 0.42 ha, prețul 
nominl ar fi de circa 0.7 mil lei, pe când conorm estimărilor de piață prețul 
acestui teren ar fi de circa 340 mii EUR, valoarea prejudiciului ridicându-se la 
peste 6.9 mil.Lei. 

 
 
Exemplu 4: Proiectul legii petrolului 

Autorul proiectului: Ministerul Mediului 

Scopul proiectului: stabilirea cadrului juridic privind cercetarea și exploatarea substanțelor minerale combustibile 
– hidrocarburi (petrol și gaze naturale)”. 

REA și expertul CNA: REA nr.ELO17/4290 din 14.07.2017 
Vadim CURMEI , Șef secția, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Neasigurarea corespunzătoare a implementării legislației în domeniul petrolier constituie temei pentru tragerea 
la răspundere conform legislației a persoanelor vinovate. Deși autorul încearcă prin norma articolului 45 să 
instituie răspunderea pentru încălcarea legislației în domeniul petrolier se consideră că aceasta este una vagă și 
confuză. 
 
Alin.(1) al articolului 45 face referință la faptele care constituie contravenții. Norma statuată la lit.d) al alin.(1) 
prevede ca sancțiune contravențională, pe lîngă aplicarea amenzii, și „confiscarea instalațiilor și echipamentelor 
cu care se efectuează operațiunile petroliere și cantitățile de petrol extrase din cadrul altor perimetre decît cele 
stabilite în acest scop”, iar alin.(3) stabilește că „constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de 
către agenții constatatori ai Agenției pentru Geologie și Rsurse Minerale”. Se constată că se deleagă atribuția 
Agenției de a aplica procedura de confiscare, or, potrivit Codului contravențional, confiscarea specială este o 
măsură de siguranță propusă de agentul constatator/procurorul, iar instanța de judecată, conform art.395 din 
Codul contravențional este singura autoritate în drept să judece aceste cauze contravenționale. Prin proiect se 
atribuie competență excesivă Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale, creîndu-se un conflict al normelor de 
drept cu riscul dezvoltării normelor divergente, iar la aplicare vor crea confuzie și elemente de coruptibilitate. În 
acest sens, agenții publici din cadrul Agenției vor putea invoca norma și să aplice procedura de confiscare, 
acțiunile acestora, deși abuzive, nu vor putea fi incriminate datorită normei conflictuale. Astfel, acțiunile de abuz 
de serviciu sau depășire a atribuțiilor de serviciu vor fi legalizate. 
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Alin.(2) al art.45 prevede că „executarea de operațiuni petroliere fără permis sau acord petrolier constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare...” Nu este clar cine se pedepsește cu închisoare odată ce operațiunea 
petrolieră este efectuată de către o persoană juridică.  
 
Mai mult decît atît, se constată că cadrul legal național cuprinde norme care sancționează desfășurarea ilegală a 
activității de întreprinzător. Astfel, art.263 din Codul contravențional reglementează fapta contravențională 
privind desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător, iar Codul penal la art.241 incriminează fapta de 
practicare ilegală a activității de întreprinzător, soldată cu obținerea unor profituri în proporții mari. Astfel, în 
aceste condiții incriminarea faptei de executare de operațiuni petroliere fără permis sau acord petrolier urmează 
să se analizeze dacă aceste acțiuni nu intră în componența contravenției de la art.263 sau în componența 
infracțiuinii de la art.263 Cod penal. 
 
Norma cuprinde un element de imprevizibilitate în ceea ce privește implementarea uniformă a legii. Or, după cum 
se poate constata legea intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial, termen 
care, este, la fel, acordat Guvernului pentru a prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în 
vigoare în concordanță cu prevederile legii petrolului.  
 
O normă urmează a fi edictată în sensul aplicării acesteia. Imposibilitatea aplicării face norma inexistentă. În acest 
sens nu se poate ști cum va putea fi aplicată legea petrolului în mod unitar, dacă tot în termenul de 12 luni 
Guvernul este în drept de a prezenta propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu legea 
petrolului. Mai mult decît atît, urmare a amendamentelor înaintate, Guvernul urmează să-și aducă actele sale 
normative în concordanță cu prevederile legilor amendate. 

Riscuri identificate • Generale.  
Se recomandă autorului efectuarea unei evaluări ex-ante a impactului 
proiectului asupra societății și înlăturarea factorilor și a riscurilor de corupție 
identificați și analizați în prezentul raport de expertiză anticorupție 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costuile în acest caz sunt  formate din costurile directe ca urmare a ratare a 
veniturilor  la buget (valoarea anuală  aacestora este 11.9 Mil.lei)  și cele 
indirecte de mediu (peste 30 Mil.Lei). 

 
Exemplu 5: Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea obiectivelor și a condițiilor parteneriatului public-
privat pentru dezvoltarea activităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, precum și a cerințelor generale privind 
selectarea partenerului privat. 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Scopul proiectului: se propune aprobarea obiectivelor și a condițiilor parteneriatului public-privat pentru 
dezvoltarea activităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, precum și a cerințelor generale privind selectarea 
partenerului privat. 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG17/4348 din 08.08.2017 
Vadim CURMEI, șef secție, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Se constată că nu este stipulată autoritatea publică competentă responsabilă de controlul executării hotărîrii 
prenotate. 
  
Astfel, se atestă insuficiența mecanismelor de supraveghere și control a implementării prezentei hotărîri. 
În conținutul Obiectivelor și Condițiilor PPP nu este regăsită norma care ar stipula că urmare a încetării derulării 
parteneriatului public-privat orice investiție efectuată rămîne în proprietatea publică a partenerului public sau 
altfel spus, nu se stipulează o condiție obligatorie ca aceste investiții la momentul încetării parteneriatului public-
privat rămîn în proprietatea partenerului public. Or, derularea parteneriatului public-privat are ca obiectiv, 
potrivit autorului „dezvoltarea activităților din domeniul jocurilor de noroc ce constituie monopol de stat” și nu 
doar obținerea unor venituri sub formă de procente de la partenerul privat. În caz contrar, după încetarea 
derulării parteneriatului public privat există riscul ca domeniul jocurilor de noroc să fie la fel unul neavantajos 
pentru stat și fără potențial de dezvoltare a acestuia. 
 
Norma nu prevede un termen de repartizare și de transfer a acestor cuantumuri, ceea ce va permite interpretarea 
discreționară a termenului, iar fiecare participant la concurs va fi în drept să considere că termenul propus este 
cel mai optim. Mai mult decît atît, lipsa termenului lasă la discreția comisiei de selectare a partenerului privat 
dreptul de a alege fără criterii clar stabilite.  
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În aceste circumstanțe există riscul favorizării unor solicitanți pe criterii preferențiale, totodată existînd riscul 
comiterii abuzurilor și depășirilor de atribuții în stabilirea termenului, manifestări de corupție care nu vor putea 
fi incriminate, iar agenții publici în situațiile respective nu vor putea fi trași la răspundere. Ambiguitatea 
termenului lasă loc interpretărilor discreționare. 
 
Norma nu stabilește expres interdicția de a participa la concurs a persoanelor juridice nerezidente care sunt 
înregistrate în jurisdicții ce nu implementează standarde internaționale de transparență. La fel, norma nu face 
referire la faptul dacă ulterior încheierii contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat va avea 
dreptul de a subînchiria serviciile unei terțe persoane. Aceste omisiuni atrag după sine interpretarea discreționară 
a aspectelor date, ceea ce va duce la comiterea faptelor de corupție. Subcontractarea urmează să fie permisă 
doar pentru unele servicii auxiliare de care depind în mare măsură derularea eficientă a serviciilor integrale din 
domeniile jocurilor de noroc incluse în parteneriatul public-privat. 
 
În altă ordine de idei, se menționează că norma nu face referință asupra respectării de către partenerul privat a 
dispozițiilor legale ce reies din prevederile Legii nr.291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea și desfășurarea 
jocurilor de noroc, în special a prevederilor articolului 11 – organizatorul jocului de noroc – care stipulează 
condițiile ce urmează să le întrunească cumulativ organizatorul jocurilor de noroc. 
 
Proiectul nu diferențiază în mod clar obligațiile partenerului public și obligațiile partenerului privat în achitarea 
taxelor. Există riscul interpretării că partenerul public urmează să achite taxe, impozite și alte plăți obligatorii de 
stat și locale cu toate că serviciile au fost remise în parteneriat public-privat partenerului privat. 
 

Riscuri identificate: • Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

• Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ trafic de influență 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

• Generale 
 

Statutul proiectului: Aprobat 

Evaluare costuri: Costul riscurilor de corupție materializate sunt de 500 mii lei.25 

 
Exemplu 6: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr.419 din 18.06.2012 

Autorul proiectului:  Ministerul Afacerilor Interne 

Scopul proiectului: atragerea și valorificarea investițiilor în partea ce ține de modernizarea Clubului sportiv central 
„Dinamo", prin implicarea diverselor programe și proiecte de asistență externă, inclusiv cu finanțări 
nerambursabile existente în țară sau peste hotare." 

REA și expertul CNA: REA nr. EHG18/5121 din 15.06.2018 
Dorina GALAMAGA, Inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Se stabilește că norma citată este formulată insuficient și ambiguu. Prin urmare, semnalăm următoarele:  
1) Utilizarea sintagmei în denumirea subiectului partenerului public „CSC „Dinamo" a Ministerului Afacerilor 
Interne". În acest context, se menționează că conform art. 11 lit. „e" al Legii nr.179 din 10.07.2008 cu privire la 
parteneriatul public-privat, de competența Guvernului ține desemnarea autorității publice care va încheia 
contracte cu partenerii privați în cazul parteneriatelor publice-private inițiate de Guvern sau de autoritățile 
publice centrale, iar potrivit Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită 
ale aparatului central al acestuia - Clubul sportiv central „Dinamo" reprezintă Serviciul public cu statut de direcție 
de pe lângă minister (nu este autoritate publică). Astfel, se consideră oportun substituirea denumirii subiectului 
partenerului public din „CSC „Dinamo" a Ministerului Afacerilor Interne" în „Ministerul Afacerilor Interne". 
Suplimentar, conform Registrului bunurilor imobile, proprietar al bunurilor imobile descrise în p.3 este Republica 
Moldova (proprietate publică de stat), iar Clubul sportiv central „Dinamo" deține doar dreptul de folosință 
(gestiune economică) asupra acestora; 

 
25 https://www.fisc.md/default.aspx?id=8856 

https://www.fisc.md/default.aspx?id=8856
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2) Utilizarea sintagmei „Imobil Clubul sportiv central „Dinamo". Clubul sportiv central „Dinamo" a fost creat prin 
Hotărârea Guvernului nr.45 din 08.02.1993 cu privire la crearea Clubului sportiv central „Dinamo" în baza 
patrimoniului Consiliului republican „Dinamo" și la momentul actual gestionează mai multe bunuri și complexe 
imobiliare. Reieșind din acest fapt, se propune substituirea sintagmei utilizate la poziția „bunul proprietatea 
statului destinat implementării proiectului de parteneriat public-privat", din „Imobil Clubul sportiv central 
„Dinamo" în „bunul imobil - teren (stadionul) și construcțiile dependente ce constituie în ansamblu Complexul 
sportiv gestionat de Clubul sportiv central „Dinamo". 
 
3) Potrivit Registrului bunurilor imobile, bunul imobil (complexul sportiv) din str. Șciusev 106a mun. Chișinău este 
constituit din: terenul cu numărul cadastral 0100521064 cu suprafața de 2,552 ha pe care sunt amplasate 
construcțiile nr. 01 - clădire administrativă cu suprafața de 313,2 m.p.; nr. 02 – construcție sportivă cu suprafața 
de 248,5 m.p.; nr. 03 - construcție cu suprafața de 255,9 m.p.; nr. 04 - garaj cu suprafața de 250,4 m.p.; nr. 05 - 
construcție accesorie cu suprafața de 38,7 m.p.; nr. 06 – construcție sportivă cu suprafața de 736,9 m.p.; nr. 07 - 
construcție accesorie cu suprafața de 38,7 m.p.; nr. 08 - construcție accesorie cu suprafața de 94,1 m.p.; nr. 09 - 
construcție sportivă cu suprafața de 341 m.p.; nr. 10 - construcție accesorie cu suprafața de 229,1 m.p. În aceste 
circumstanțe, o soluție viabilă ar fi de a substitui datele de la pozițiile „numărul cadastral" și „suprafața" cu datele 
juridice și tehnice autentice conform Registrului bunurilor imobile. 
 
4) Potrivit p. 4 al Hotărârii Guvernului nr.45 din 08.02.1993 cu privire la crearea Clubului sportiv central „Dinamo", 
ofițerii de informații și securitate ai Serviciului de Informații și Securitate, colaboratorii Serviciului de Protecție și 
Pază de Stat, colaboratorii sistemului penitenciar al Departamentului instituțiilor penitenciare din subordinea 
Ministerului Justiției, colaboratorii Serviciului Vamal din subordinea Ministerului Finanțelor, procurorii și angajații 
Centrului Național Anticorupție pot fi membri ai Clubului sportiv central "Dinamo" al Ministerului Afacerilor 
Interne, cu suportarea cheltuielilor din contul mijloacelor prevăzute în bugetul autorităților menționate, în baza 
contractelor încheiate anual. În aceste împrejurări, se recomandă de a completa la poziția „scopul de dezvoltare 
a bunului de interes public prin implementarea proiectului" prin includerea după Ministerului Afacerilor Interne 
și a ofițerilor de informații și securitate ai Serviciului de Informații și Securitate, colaboratorilor Serviciului de 
Protecție și Pază de Stat, funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, 
ai Serviciului Vamal din subordinea Ministerului Finanțelor, procurorilor și angajaților Centrului Național 
Anticorupție. 
 
5) Reieșind din propunerile înaintate la p. 2, la poziția „obiectivele de dezvoltare a bunului de interes public prin 
implementarea proiectului" de expus în următoarea variantă „Amenajarea și modernizarea Complexului sportiv 
(stadionul și construcțiile dependente) din str. Șciusev 106a mun. Chișinău gestionate de Clubul sportiv central 
„Dinamo". 
 
În altă ordine de idei, prevederile proiectului vin în contradicție cu p.4 al Hotărârii Guvernului nr.45/1993 cu privire 
la crearea Clubului sportiv central „Dinamo". Atât în proiect, cât și în nota informativă, autorul susține că 
prevederile proiectului vor contribui la îmbunătățirea și crearea unui sistem modern de pregătire fizică și sport cu 
impact social, economic și profesional, doar, asupra funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI. Însă, 
potrivit pct.4 din Hotărârea prenotată, se stabilește că: „ Ofițerii de informații și Securitate ai Serviciului de 
Informații și Securitate, colaboratorii Serviciului de Protecție și Pază de Stat, colaboratorii sistemului penitenciar 
al Departamentului instituțiilor penitenciare din subordinea Ministerului Justiției, colaboratorii Serviciului Vamal 
din subordinea Ministerului Finanțelor, procurorii și angajații Centrului Național Anticorupție pot fi membri ai 
Clubului sportiv central "Dinamo" al Ministerului Afacerilor Interne, cu suportarea cheltuielilor din contul 
mijloacelor prevăzute în bugetul autorităților menționate, în baza contractelor încheiate anual." 
 
Astfel, se stabilește că categoria de persoane care pot fi membrii și beneficiari ai serviciilor oferite de către CSC 
„Dinamo" este mai vast, nu numai funcționarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
 
Formulările ambigui, lacunele de drept, concurența normelor pot genera atribuții care să admită interpretările 
abuzive și atribuții excesive care să favorizeze săvârșirea actelor de corupție, actelor conexe actelor de corupție 
și faptelor coruptibile, făcând imposibilă tragerea la răspundere pentru depășirea de serviciu, abuz de serviciu, 
corupere activă/pasivă, trafic de influență, neglijența în serviciu, ș.a, deoarece formularea proiectului permite 
discreții de interpretare ce depășesc cadrul normativ. 
 
În final, evidențiem că includerea bunului imobil în listă, fără o justificare deplină, obiectivă și transparentă, 
urmărește promovarea de către autor, în mod discreționar, a unor interese care pot să prejudicieze utilizarea 
eficientă a patrimoniului public și a interesului public general. Totodată, includerea acestui bun în lista respectivă 
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poate servi ulterior ca temei legal de inițiere a parteneriatului public-privat fără a fi examinate și verificate 
oportunitățile acestui proiect.  

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ dare de mită 
▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ trafic de influență 
▪ delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ îmbogățire ilicită 
▪ utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ fals în acte publice 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costurile care pot fi calculate direct în acest caz o reprezintă valoara terenurilor  
care servesc drept garant al acestei operațiuni. 
2,556 ha x 12750 USD x 100 =52 268 086 lei 

 

 

N.5 Tentă electorală 
Exemplu 1: Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.235 din 03 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor 
de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 
din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015 

Autorul proiectului: Deputați în Parlament 

Scopul proiectului: eliminarea presiunii fiscale suplimentare asupra populației și economiei Republicii Moldova, 
utilizarea eficientă și în interesul cetățenilor a resurselor financiare acumulate de stat sub formă de taxe și 
impozite, neadmiterea majorării substanțiale a datoriei de stat 

REA și expertul CNA: REA nr.ELO18/5631 din 12.12.2018 
Ilie Creciun, Inspector principal al Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Informațiile lacunare prezentate în nota informativă nu permit identificarea certă a faptului dacă punerea în 
aplicare a proiectului va servi sau nu interesului public. Nota informativă nu conține o analiză a tuturor aspectelor, 
inclusiv juridice, economice, financiare, referitoare la consecințele implementării proiectului. Totodată, este 
incert cum se vor realiza garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015, care vor 
deveni valabile. 
Pentru înlăturarea neclarităților și susținerea argumentată a proiectului, nota informativă urmează a fi completată 
prin prisma aspectelor elucidate în prezentul Raport, iar proiectul urmează a fi supus expertizei economice și 
financiare. 

Riscuri identificate: Generale 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Valoarea garanțiilor de Stat a fost de 14.9 Miliarde lei, cost direct suportat de către 
cetățenii RM. 

 
Exemplu 2 : Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la fundații 
nr.581-XIV din 30.07.1999 - art.17, art.22, art.37 și Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21.12.2007 - art.26) 

Autorul proiectului:  Grup de deputați 

Scopul proiectului: vine să înlăture lacunele legislative privind finanțările netransparente a proiectelor politice 
prin intermediul fundațiilor. 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO18/5476 din 19.10.2018 
Ilie Creciun, Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Pin proiect, conform normei prenotate, se propune de a fi refuzată înregistrarea simbolicii fundației dacă aceasta 
conține numele persoanelor de demnitate publică aflate în funcție, a persoanelor exponente ale unui interes 
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politic sau a persoanelor aflate în funcții de conducere/executive a partidelor politice sau a organizațiilor social-
politice. 
 
Analizată prin prisma standardelor de integritate și anticorupție, normei respective, dar și proiectului în general, 
le sunt imputabile următoarele obiecții: 
- norma face trimitere la o categorie de persoane care nu este definită de legislație, și anume: persoane exponente 
ale unui interes politic. Astfel, este iminentă apariția practicilor diverse de interpretare, practici care pot fi și 
abuzive, în special atunci când autoritățile publice aplică norme ce conțin asemenea termeni. Cu toate acestea, 
menționăm că de asemenea formulări defectuoase se pot prevala și subiecții de drept privat în egală măsură 
pentru a-și promova interese nelegitime.  
- de asemenea se utilizează desemnarea: persoane aflate în funcții de conducere/executive. În situația în care 
partidele și organizațiile social-politice sunt libere să-și determine structura organizatorică, proiectul nu indică 
care anume persoane s-ar încadra în o asemenea categorie sau ce atribuții specifice indică către deținerea funcției 
de conducere sau executive în cadrul persoanei juridice. În consecință, este iminentă apariția practicilor diverse 
de interpretare, practici care pot fi și abuzive. 
Reieșind din cele menționate, norma analizată nu corespunde standardelor de integritate și anticorupție, creând 
incertitudine în domeniul în care intervine. 
 
Prin proiect se propune o nouă redacție a art. 37 din Legea cu privire la fundații, intitulat „Dispoziții finale și 
tranzitorii". Maniera în care se intervine în acest articol este de natură să creeze ambiguități la aplicarea Legii cu 
privire la fundații și a legilor de modificare a primei. În proiect se menționează „Fundațiile înregistrate până la 
intrarea în vigoare a prezentei legi urmează să sereînregistreze până la 31.12.2018". În condițiile în care această 
prevedere se include în art.37 din Legea cuprivire la fundații, nu este clar dacă reglementarea se aplică în raport 
cu Legea cu privire la fundații sau cu legea de modificare a acesteia. 
 
În aceeași ordine de idei sunt interpretabile toate prevederile din proiect care urmează a substitui prevederile 
actuale ale art. 37 din Legea cu privire la fundații „Dispoziții finale și tranzitorii". 
 
Riscurile iminente ale normei expertizate sunt reprezentate de ambiguitatea normei, și anume la relațiile sociale 
pe care le reglementează: relațiile sociale vizate de Legea cu privire la fundații sau relațiile sociale vizate de legea 
de modificare a Legii cu privire la fundații. 
 
În acest context, se creează premise pentru aplicarea normei „convenabile" într-o situație concretă, pentru 
alegerea subiectivă și abuzivă a normei aplicabile. Prin urmare se recomandă ca „dispozițiile finale și tranzitorii" 
ale legii de modificare a Legii cu privire la fundații să nu substituie „dispozițiile finale și tranzitorii" ale Legii cu 
privire la fundații, deoarece acestea se referă la acte normative distincte și reglementează relații sociale distincte 
specifice timpului în care se adoptă. 

Riscuri identificate: ● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 
▪ influențare necorespunzătoare 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 

Statutul Proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costurile directe nu pot fi calculate la acesată etapă, costurile indirecte fiind de 
utilizare ale acestor resurse în scop politic. Acest proiect de act normativ nu 
conține elemente de cost în esența activităților sau costul activităților nu poate fi 
dedus din conținutul acestora, valoarea acesteia putând fi evaluată în cadrul unor 
exerciții mai mari și care presupun intervievarea principalilor beneficiari: partide 
politice, reprezentanții societății civile etc.  

 
Exemplu 3 :  Proiectul de lege privind indemnizațiile adresate familiilor cu mulți copii 

Autorul proiectului: Grup de deputați în Parlament 

Scopul proiectului: susținerea familiilor cu copii, promovarea suplimentară a natalității în Republica Moldova 

REA și expertul CNA: REA nr.ELO18/4830 din 12.03.2018 
Dorina GALAMAGA, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: Se semnalează că utilizarea sintagmei „bănuieli rezonabile" în conținutul normei, este incertă și va 
permite agentului public responsabil de verificarea utilizării conforme a indemnizației lunare de către părinți, în 
mod nejustificat să solicite schimbarea modalității de acordare a indemnizației. 
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La fel, în proiect nu este reglementat clar mecanismul de schimbare a modalității de acordare a indemnizației și 
nici actul normativ care urmează să pună în aplicare acest mecanism. Prin urmare, în cazul în care este 
reglementat insuficient sau ambiguu procedura administrativă de constatare a utilizării neconforme a 
indemnizației lunare, apare discreția periculoasă a agentului public responsabil de a dezvolta reguli procedurale 
convenabile propriilor sale interese. 
 
Astfel, formularea incertă și ambiguitatea procedurilor administrative pot favoriza săvârșirea actelor de corupție, 
făcând imposibilă atragerea la răspundere a agentului public responsabil pentru depășirea atribuțiilor de 
serviciu/abuzurilor de serviciu, deoarece formularea normei permite discreții de interpretare ce depășesc cadrul 
legal. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Legalizarea actelor de: 

▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costul acestor măsuri este 436 mii lei. Anual povară suplimentară BASS 

 
Exemplu 4: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice 
(art.65 alin.(4)) 

Autorul proiectului: Grup de deputați 

Scopul proiectului: facilitarea accesului agenților economici la procedura de achiziții publice prin completarea 
Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 cu noi prevederi. Conform acestor prevederi, autoritatea 
contractantă va aplica o marjă preferențială în favoarea ofertelor de bunuri indigene și lucrări efectuate de 
operatori micro și mici rezidenți ai țării 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO18/5044 din 21.05.2018 
Dorina GALAMAGA, inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Examinând norma prenotată prin prisma legislației în vigoare, se stabilesc conflicte normative internaționale, 
naționale și interne. 
 
Conflicte normative la nivel internațional: Achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor din bani publici de către 
autoritățile contractante trebuie să se realizeze în strictă corespundere cu rigorile legislației naționale și 
angajamentele asumatele de Republica Moldova prin Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, 
și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă 
parte, ratificat prin Legea nr.112/02.07.2014 și Acordul privind achizițiile publice, întocmit la Marrakech la 15 
aprilie 1994 și Acordul privind achizițiile publice, modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la 
Geneva la 30 martie 2012 (aderat prin Legea nr.125/02.06.2016). Conform art.8 al Constituției Republicii 
Moldova, adoptată la 29.07.94 „Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și 
tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale 
dreptului internațional.". În acest sens, art.2 al Legii nr.595/24.09.99 privind tratatele internaționale ale Republicii 
Moldova, explică termenul de „tratat internațional (denumit în continuare și tratat) - orice acord încheiat în scris 
de către Republica Moldova, destinat a produce efecte juridice și guvernat de normele dreptului internațional, 
perfectat fie într-un instrument unic, fie în două sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa 
particulară (tratat, acord, convenție, act general, pact, memorandum, schimb de note, protocol, declarație, statut, 
act final, modus vivend,i aranjament etc., toate avînd valoare juridică egală);". 
 
Astfel, Republica Moldova conform normelor constituționale se obligă să respecte și să execute acordurile 
internaționale cu bună credință , în conformitate cu principiul pacta sunt servanta. Autorii în nota informativă, 
fac referire la Art. V "Tratament special și diferențiat pentru țările în curs de dezvoltare" din Acordul privind 
achizițiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994 și la Acordul privind achizițiile publice, modificat prin 
Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012, prin care evidențiază și își 
argumentează amendamentele propuse în proiect. Analizând justificările amendamentelor propuse în corelare 
cu Art. III „Tratament Națională și Non-discriminare" al Acordului privind achizițiile publice, întocmit la Marrakech 
la 15 aprilie 1994, se constată o discrepanță de interpretare a normelor proiectului. În acest sens, specificăm: 
„1. În ceea ce privește toate legile, regulamentele, procedurile și practicile legate de achizițiile publice, acoperite 
de prezentul Acord, fiecare Parte va asigura imediat și necondiționat produselor, serviciilor și furnizorilor altor 
Părți, care oferă produse sau servicii ale Părților, un tratament nu mai puțin favorabil decât: 
(a) cel acordat produselor, serviciilor și furnizorilor autohtoni; și 
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(b) cel acordat produselor, serviciilor și furnizorilor oricărei alte Părți. 
2. În ceea ce privește toate legile, regulamentele, procedurile și practicile legate de achizițiile publice, 
acoperite de prezentul Acord, fiecare Parte va asigura: 
(a) ca entitățile sale să nu trateze un furnizor local mai puțin favorabil decât alt furnizor local în baza gradului de 
afiliere sau proprietate străină; și 
(b) ca entitățile sale să nu discrimineze furnizorii locali în baza țării de producere a bunului sau serviciului prestat, 
cu condiția ca țara de producere să fie Parte a Acordului în conformitate cu prevederile Articolului IV. 
3. Prevederile alineatelor 1 și 2 nu se vor aplica taxelor vamale și plăților de orice tip, impuse sau legate de import, 
de metoda colectării unor astfel de taxe și plăți, alte regulamente sau formalități de import și măsuri care 
afectează comerțul cu servicii, alte decât legile, regulamentele, procedurile și practicile cu privire la achizițiile 
publice acoperite de prezentul Acord. [...]" 
 
Astfel, se prevede expres că părțile trebuie să asigure oricărei alte Părți prin legi, regulamente, proceduri și practici 
legate de achizițiile publice un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat produselor, serviciilor și 
furnizorilor autohtoni, precum și entitățile sale să nu trateze un furnizor local mai puțin favorabil decât alt furnizor 
local în baza gradului de afiliere sau proprietate străină. La fel, concretizăm că prevederile proiectului vin în 
contradicție cu prevederile menționate în ceea ce privește favorizarea ofertelor depuse de către producători 
autohtoni, de întreprinderile Societății Orbilor, Societății Invalizilor și Asociației Surzilor, de Atelierul de Producție 
al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituțiile penitenciare, precum și operatorii economici care au depus 
ofertele de bunuri agroalimentare ecologice sau din perioada de conversiune la cele ecologice. Potrivit art.1 din 
Acordul de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, este expus că unele dintre 
obiective ale acestei asocieri sunt: 
„f) să susțină eforturile Republicii Moldova care vizează dezvoltarea potențialului său economic prin intermediul 
unei cooperări internaționale, precum și prin intermediul apropierii legislației sale de cea a UE; 
(g) să creeze condiții prielnice pentru îmbunătățirea relațiilor economice și comerciale, obiectivul final fiind 
integrarea treptată a Republicii Moldova în cadrul pieței interne a UE, astfel cum se prevede în prezentul acord, 
inclusiv prin instituirea unei zone de liber schimb complex și cuprinzător, ceea ce va permite realizarea bunei 
apropieri legislative și a liberalizării accesului la piață cu implicații majore, în conformitate cu drepturile și 
obligațiile care decurg din statutul de membre ale OMC al părților și cu aplicarea transparentă a acestor drepturi 
și obligații, precum și (h) să creeze condiții prielnice pentru o cooperare tot mai strânsă în alte domenii de interes 
reciproc. [...]" 
 
Capitolul 8 „Achiziții Publice" din Acordul de Asociere din 27.06.2014, arată că „Părțile recunosc contribuția pe 
care organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și deschise o are la 
dezvoltarea economică și își stabilesc ca obiectiv o deschidere efectivă, reciprocă și treptată a piețelor lor de 
achiziții publice." Totodată, se stabilește la alin.(1) al art.271 din Acord, că „părțile se conformează unui ansamblu 
de standarde de bază pentru atribuirea tuturor contractelor în conformitate cu alineatele (2)- (15). Aceste 
standarde de bază provin direct din normele și principiile achizițiilor publice, astfel cum au fost reglementate în 
acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice, inclusiv principiul nediscriminării, al egalității de tratament, al 
transparenței și al proporționalității." și alin.(5) al aceluiași articol, prevede că: (5) Toate contactele sunt atribuite 
prin intermediul unor proceduri transparente și imparțiale care previn practicile de corupție. Această 
imparțialitate este asigurată în special prin descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului, prin accesul 
egal al tuturor operatorilor economici, prin termene adecvate și o abordare transparentă și obiectivă.". 
 
Examinând cadrul normativ comunitar, la care este ajustată Legea nr.131/2015, precum Directiva 2004/18/CEa 
Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr.L 134 din 30 aprilie 2004 și Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr.L 94/65 din 28 martie 2014 , se constată lipsa temeiului legal European în care s-ar încadra 
prevederile proiectului. 
 
Conflicte normative naționale: Semnalăm că, anterior, prevederi similare celor din proiect, au fost reglementate 
la art.44 alin.(6) din Legea nr.96/13.04.2007 privind achizițiile publice. Aceste prevederi au fost abrogate prin 
Legea nr.267 din 23.12.2011 în rezultatul angajamentelor asumate față de partenerii europeni, stabilite în 
Memorandumul de înțelegere între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macrofinanciară 
și a Politicii Europene de Vecinătate. Reglementarea marjei preferențiale, permite favorizarea anumitor operatori 
economici. Aceste prevederi vin în contradicție și cu art.14 al Legii concurenței nr.183/11.07.2012, prin care se 
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interzice întreprinderilor să realizeze acțiuni de concurență neloială. Art.4 al Legii menționate, explică termenul 
de „concurență neloială - orice acțiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară 
uzanțelor oneste în activitatea economică". 
 
Mai mult, art.3 alin.(1) al Legii concurenței nr.183/11.07.2012, stabilește că: „Statul asigură libertatea activității 
de întreprinzător, protecția concurenței loiale și apărarea drepturilor și intereselor întreprinderilor și ale 
cetățenilor contra practicilor anticoncurențiale și concurenței neloiale". Conform Constituției Republicii Moldova, 
art.126, alin.(1) - „Economia Republicii Moldova este economie de piață, de orientare socială, bazată pe 
proprietatea privată și pe proprietate publică, antrenate în concurență loială"; și alin. (2) lit.b) - „Statul trebuie să 
asigure: b) libertatea comerțului și activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru 
favorabil valorificării tuturor factorilor de producție;". Sub acest aspect, menționăm că normele elaborate 
urmează să fie minuțios analizate de către toate părțile interesate (autoritățile publice), astfel încât să fie 
asigurată o concurență efectivă și loială tuturor operatorilor economici - furnizori de bunuri, executanți de lucrări 
și/sau prestatori de servicii, atât autohtoni, cât și străini, fiind asigurate condiții egale, certe, transparente, 
eficiente și legale, fără nici o discriminare. 
 
În altă ordine de idei, nu este clar mecanismul de evaluare și comparare a ofertelor, inclusiv prin instituirea 
plafonului de 2000000 lei a valorii contractelor, a căror valoare estimativă nu trebuie să depășească această sumă, 
astfel, fiind instituită o cerință excesivă. Totodată, este incertă și prevederea ce ține de aplicarea marjei 
preferențiale în favoarea ofertelor de bunuri autohtone și ofertelor de lucrări efectuate de entități rezidente ai 
Republicii Moldova, nefiind incluse ofertele de servicii oferite de către ofertanți autohtoni. 
 
Conflicte normative interne: Completarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice cu norma citată în proiect 
vine în contradicție cu principiile de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice (art.6 din Legea 
nr.131/2015), cum ar fi: asigurarea concurenței și combaterea concurenței neloiale în domeniul achizițiilor 
publice; liberalizarea și extinderea comerțului internațional și recunoașterea reciprocă. Astfel, menționăm că 
promovarea unei concurențe loiale și efective în domeniul achizițiilor publice reprezintă aplicarea directă a 
acesteia în coroborare cu principiul nediscriminării, tratamentului egal, precum și cu principiul transparenței. 
 
Totodată, evidențiem o neclaritate în ceea ce privește aplicarea marjei preferențiale în favoarea ofertelor 
autohtone și asupra prevederilor alin.(4²). În norma prenotată, determinăm trei tipuri de oferte privind bunurile 
care vor beneficia de marja preferențială ce nu va depăși 20 la sută din prețul ofertei cele mai bine clasate, acestea 
sunt: 
1) ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societății Orbilor, Societății Invalizilor și Asociației Surzilor, de 
Atelierul de Producție al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituțiile penitenciare; 
2) ofertele de bunuri agroalimentare ecologice; 
3) ofertele de bunuri agroalimentare din perioada de conversiune la cele ecologice. Din aceste prevederi, nu 
reiese clar dacă ofertele de bunuri sunt produse/oferite de către întreprinderile autohtone, fapt ce poate fi 
interpretat și aplicat discreționar de către grupurile de lucru de achiziții publice la evaluarea și compararea 
ofertelor. 
Similar, acestei situații neclare, s-a expus și Curtea de Conturi în Hotărârea nr.19 din 28.05.2009 privind Raportul 
auditului performanței „Unele obiective ale Legii privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, 
dar sunt necesare îmbunătățiri.". Reglementări asemănătoare au fost în vigoare în legislație până 2012. 
 
Prin urmare, Curtea de Conturi a relevat că: „Partea a doua din alin.(6) al art.44 din Legea nr.96-XVI prevede că 
autoritatea contractantă este obligată să aplice marja preferențială în mărime de pînă la 20% din prețul ofertei 
celei mai bine clasate pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile și instituțiile specializate și persoanele 
defavorizate. În rezultatul examinărilor, auditul a constatat că, în lipsa unui comentariu la acest articol, unii 
operatori economici și autoritățile contractante percep și aplică neunivoc prevederile părții a doua din alin.(6) al 
articolului indicat, fără a face legătura între cerințele din partea a doua și cerințele din prima parte a aceluiași 
alineat (care prevede că la evaluarea și compararea ofertelor, autoritatea contractantă va aplica marja 
preferențială de 15% în favoarea bunurilor indigene și ofertelor de lucrări efectuate de operatorii rezidenți ai 
Republicii Moldova, comparativ cu prețul celei mai bine clasate oferte), considerând că marja se aplică în toate 
cazurile, și nu numai la achizițiile la care se oferă marfă de import." 
 
Așadar, urmează să fie stabilit clar și precis în actele normative aplicarea uniformă a marjei preferențiale asupra 
ofertelor de bunuri/servicii/lucrări produse/prestate și efectuate de către ofertanți autohtoni. Lipsa unei 
reglementări precise privind modul și criteriile de aplicare a marjei preferențiale pentru ofertele de bunuri 
produse de întreprinderile și instituțiile specializate și persoanele defavorizate, limitează transparența funcționării 
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autorităților contractante. Astfel, lipsa transparenței la achiziționarea bunurilor și lucrărilor, va crește riscurile de 
trucare, mimare a procedurilor de atribuire a contractelor, precum și favorizarea anumitor subiecți „convenabili" 
la prețuri „avantajoase". 
 
Semnalăm neclaritate în ceea ce privește răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor normative propuse. 
Necesitatea unei reglementări ample, în ce privește răspunderea derivă din principiul preciziei și consecvenței 
textului normativ. Astfel, conform art.3 alin.(2) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative „Actul legislativ 
trebuie să întrunească condițiile legalității, accesibilității, preciziei și, o dată intrat în vigoare, este executoriu și 
opozabil tuturor subiectelor de drept". 
 
În acest sens, Curtea Constituțională menționează că „dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și 
îndatoririle sale", consacrat în art.23 alin.(2) din Constituție, implică adoptarea de către legiuitor a unor legi 
accesibile, previzibile și clare. Astfel, prin Hotărârea nr.26 din 23.11.2010, Curtea a statuat că „Pentru a 
corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate și claritate - norma de drept trebuie să fie 
formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, 
în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că 
legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde 
că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității 
este contrară art.23 din Constituție [...]." 
 
Prin urmare, lipsa stipulărilor clare a responsabilităților și a sancțiunilor pentru subiecții implicați la atribuirea 
contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri/lucrări potrivit reglementărilor din proiect, potavea drept 
consecință săvârșirea încălcărilor ilegale și a abuzurilor în domeniu. Astfel, răspunderea pentru încălcarea 
prevederilor este un element prioritar în disciplinarea subiecților responsabili de aplicarea normelor. 
 
În final, normele proiectului vin în contradicție cu angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordul 
de Asociere, cu prevederile acquis-ul Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice, cu Acordurile 
internaționale privind achizițiile publice, precum și cu principiile de reglementare din domeniul achizițiilor publice, 
stabilite în Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Instituirea obligativității autorităților contractante de a 
favoriza anumiți ofertanți, fără a stabili prevederi clare în acest sens, se creează posibilități de a interpreta abuziv 
aplicarea marjei preferențiale. Există riscul, ca în legislația din domeniul achizițiilor publice, sub pretextul 
promovării „bunurilor autohtone" și „lucrări efectuate de rezidenți" să fie admisă încă o „portiță legală" ca 
persoanele interesate de favorizarea anumitor ofertanți să recurgă la aplicarea discreționară a prevederilor legale. 
 
Într-o altă ordine de idei, favorizarea întreprinderilor și instituțiilor menționate în proiect, nefiind clar stabilite în 
legislație condițiile de creare, de eligibilitate, de participare în cadrul procedurilor de achiziție publică ale acestora, 
precum și mecanismul de evaluare și aplicare a marjei preferențiale în cazurile respective, instituindu-se o 
procedură administrativă obscură și echivocă, va genera încurajarea sau facilitarea comiterii actelor de corupție, 
făcând imposibilă atragerea acestora la răspundere juridică. 
 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ dare de mită 
▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 

● Legalizarea actelor de: 
▪ trafic de influență 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Deși la etapa actuală valoarea costurilor de corupție este una relativ joasă, de circa 
10 Mil.lei (valoarea bunurilor achiziționate în 2017), aceasta poate servi drept 
distorsionare viitoare și abuzuri necontrolate și de fapt legalizate prin cadrul 
normativ. 
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N.6  Achiziții Publice 
 
Exemplu 1 : Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 al Legii nr.131 din 3  iulie 2015 privind achizițiile publice 

Autorul proiectului: Grup de deputați 

Scopul proiectului: asigurarea funcționalității Instituției create, inclusiv în vederea creării subdiviziunilor - centre 
multifuncționale. 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO 17/451 din 31.10.2017 
Oxana VAMEȘ , Șef secție al Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Din analiza normei formulate de proiect, aceasta poate admite abuzuri la aplicare. În conformitate cu art.268 
alin.(1) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de alta, din 27.06.2014, "Părțile recunosc 
contribuția pe care organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și 
deschise o are la dezvoltarea economică și își stabilesc ca obiectiv o deschidere efectivă, reciprocă și treptată a 
piețelor lor de achiziții publice.", iar potrivit art.271 alin.(5) din Acord, "Toate contactele sunt atribuite prin 
intermediul unor proceduri transparente și imparțiale care previn practicile de corupție. Această imparțialitate 
este asigurată în special prin descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului, prin accesul egal al tuturor 
operatorilor economici, prin termene adecvate și o abordare transparentă și obiectivă." 
 
Totodată, conform Directivei 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31.03.2004 privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și servicii, publicată 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 134 din 30.04.2014 și Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 26.02.2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 94/65 din 28.03.2014, se constată lipsa excepției de la procedura de 
achiziții publice a contractelor invocate în proiect sau similare de la aplicarea acestor directive. 
 
Mai mult, conform pct.12 al Statutului Instituției Publice "Agenția Servicii Publice", aprobat prin Hotărâre  
Guvernului nr.314/2017, "Consiliul Agenției exercită următoarele atribuții: [...] 7) ia decizii privind asigurarea 
transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor destinate atât acoperirii necesitaților, 
cât și asigurării bazei tehnico-materiale a Agenției." 
 
În temeiul cadrului normativ național în vigoare precitat, a angajamentelor asumate de către Republica Moldova 
în Acordul de Asociere, precum și prevederile acquis-ul Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice, rezultă 
că prevederile proiectului contravin acestora și instituie excepție de la regula generală, ce va facilita atribuirea 
contractelor de bunuri, servicii și lucrări în vederea creării subdiviziunilor IP "Agenția Servicii Publice" prin 
intermediul unei proceduri netransparente, fapt ce contravine normelor și principiilor achizițiilor publice. 
 
Exceptarea de la procedura de achiziții publice în condițiile Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice a 
contractelor care au ca obiect procurarea de bunuri, servicii și lucrări în vederea creării centrelor multifuncționale 
ale Agenției determină lipsa unui mecanism transparent de funcționare a entității publice, responsabilităților și a 
mecanismului de supraveghere și control privind activitatea acesteia, deoarece lipsește informația în baza căror 
proceduri administrative se vor achiziționa bunurile, serviciile și lucrările. Or, conform art.6 din Legea nr.131/2015 
"Reglementarea relațiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea 
eficientă a banilor publici [...]; c) asigurarea concurentei și combaterea concurenței neloiale în domeniul 
achizițiilor publice; [...] h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și 
operatorilor economici." Astfel, apare discreția periculoasă a persoanelor responsabile de implementarea 
prevederilor proiectului de a stabili reguli convenabile propriilor sale interese, prejudiciind bugetul instituției prin 
utilizarea netransparentă/neconformă a banilor publici, precum și favorizând anumiți agenți economici prin 
stimularea concurenței neloiale. 
 
Stabilirea unui drept în loc de o obligație pentru Instituția Publică "Agenția Servicii Publice" de a nu aplica cerințele 
Legii nr.131/2015, exceptând procedura de achiziții publice, determină posibilitatea creării unor "pârghii legale" 
de activitate care va admite derogări și interpretări abuzive a atribuțiile sale, precum și va face imposibil tragerea 
la răspundere a factorilor de decizii, care la implementare vor conștientiza impunitatea lor pentru abuzurile 
săvârșite în procesul de aplicare, și deci astfel va perpetua săvârșirea actelor de abuz și depășiri ale atribuțiilor de 
serviciu, precum și delapidarea fondurilor financiare. 
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Riscuri identificate: Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere activă 
▪ dare de mită 
▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ trafic de influență 

● Legalizarea actelor de: 
▪ delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ abuz de serviciu 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Acte normative cu imposibilitate de identificare a costurilor. Aceste acte normative 
sau nu conțin elemente de cost în esența activităților sau costul activităților nu 
poate fi dedus din conținutul acestora, valoarea acesteia putând fi evaluată în 
cadrul unor exerciții mai mari și care presupun intervievarea principalilor 
beneficiari: încrederea în instituții, competitivitatea și evoluția ei pe anumite 
sectoare, atentat la demnitatea personal a persoanei, atentat la dreptul de 
proprietate, pierderi de imagine etc.  

 
Exemplu 2: Proiectul de lege pentru completarea articolului 4 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice 

Autorul proiectului: Parlamentul RM, Direcției legislație și expertiză anticorupție 

Scopul proiectului: Atât în nota informativă, cât și în proiect nu este menționat expres scopul proiectului. 
Analizând normele elaborate, se stabilește că prin proiect se propune completarea art.4 alin.(1) al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achizițiile publice cu o nouă prevedere care să excepteze de la aplicarea acestei legi, contractele 
care au ca obiect achiziții publice de bunuri și servicii în sănătate încheiate de către Centrul pentru Achiziții Publice 
Centralizate în Sănătate și atribuite prin intermediul unei platforme internaționale, agențiilor internaționale 
pentru achiziții. 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO18/5169 din 28.06.2018  
Dorina GALAMAGA, Inspector superior, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții:  
Analizând norma prenotată prin prisma legislației naționale și internaționale, s-au constatat următoarele.  
Capitolul 8 „Achiziții Publice" din Acordul de Asociere din 27.06.2014 între Republica Moldova, pe de o 
parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de 
altă parte, stabilește că „Părțile recunosc contribuția pe care organizarea unor proceduri de achiziții transparente, 
nediscriminatorii, competitive și deschise o are la dezvoltarea economică și își stabilesc ca obiectiv o deschidere 
efectivă, reciprocă și treptată a piețelor lor de achiziții publice." 
 
Totodată, se stabilește la alin.(1) al art.271 din Acord, că „părțile se conformează unui ansamblu de standarde de 
bază pentru atribuirea tuturor contractelor în conformitate cu alineatele (2)- (15). Aceste standarde de bază 
provin direct din normele și principiile achizițiilor publice, astfel cum au fost reglementate în acquis-ul Uniunii în 
domeniul achizițiilor publice, inclusiv principiul nediscriminării, al egalității de tratament, al transparenței și al 
proporționalității." și alin.(5) al aceluiași articol, prevede că: (5) Toate contactele sunt atribuite prin intermediul 
unor proceduri transparente și imparțiale care previn practicile de corupție. Această imparțialitate este asigurată 
în special prin descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului, prin accesul egal al tuturor operatorilor 
economici, prin termene adecvate și o abordare transparentă și obiectivă.". 
 
Examinând cadrul normativ comunitar, precum Directiva 2004/18/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 
31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de 
bunuri și de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 134 din 30 aprilie 2004 și Directiva 
2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 94/65 din 28 martie 2014 
se constată lipsa excepției privind contractele prenotate în proiect sau similare de la aplicarea acestor directive. 
Luând în considerare angajamentele asumate de către Republica Moldova în Acordul de Asociere și prevederile 
acquis-ul Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice, precum și Acordurile internaționale privind achizițiile 
publice se stabilește că proiectul promovează instituirea unei excepții în domeniul achizițiilor publice care va 
facilita atribuirea contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate prin intermediul unei 
proceduri netransparente, fapt ce va spori frauda și corupția în acest domeniu. 
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Prevederile Legii nr.131/2015, asigură aplicarea clară, uniformă și transparentă a procedurilor de achiziții publice, 
inclusiv în sănătate. Însă, prevederile prezentului proiectul, exclud de la aplicarea acestei legi, fapt ce va reduce 
transparența funcționării Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate și accesului la informație de interes public 
la atribuirea contactelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate, deoarece nu este clar 
mecanismul de informare a celor interesați despre inițierea, lista bunurilor și organizarea procedurilor de achiziție 
în acest sens. Prin transparența și publicitatea informației, s-ar asigura integritatea, obiectivitatea și 
imparțialitatea agenților publici responsabili de organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție; utilizarea 
eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor de corupție; stimularea unei concurențe loiale între operatori 
economici; promovarea unei dezvoltări durabile, și nu în ultimul rând, garantarea siguranței publice, ocrotirii 
sănătății, protejării vieții oamenilor, florei și faunei. Astfel, lipsa transparenței la achiziționarea bunurilor, va duce 
la creșterea riscurilor de trucare, mimare a procedurilor de atribuire a contractelor, precum și favorizarea 
anumitor subiecți „convenabili" la prețuri „avantajoase" în defavoarea și prejudicierea interesului public. 
 
Semnalăm neclaritate în ceea ce privește răspunderea juridică pentru încălcarea prevederilor normative propuse. 
Necesitatea unei reglementări ample, în ce privește răspunderea derivă din principiul precizie și consecvenței 
textului normativ. Astfel, conform art.3 alin.(2) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative „Actul legislativ 
trebuie să întrunească condițiile legalității, accesibilității, preciziei și, o dată intrat în vigoare, este executoriu și 
opozabil tuturor subiectelor de drept". 
 
În acest sens, Curtea Constituțională menționează că „dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și 
îndatoririle sale", consacrat în art.23 alin.(2) din Constituție, implică adoptarea de către legiuitor a unor legi 
accesibile, previzibile și clare. Astfel, prin Hotărârea nr.26 din 23.11.2010, Curtea a statuat că „Pentru a 
corespunde celor trei criterii de calitate - accesibilitate, previzibilitate și claritate - norma de drept trebuie să fie 
formulată cu suficientă precizie, astfel încât să permită persoanei să decidă asupra conduitei sale și să prevadă, 
în mod rezonabil, în funcție de circumstanțele cauzei, consecințele acestei conduite. În caz contrar, cu toate că 
legea conține o normă de drept care aparent descrie conduita persoanei în situația dată, persoana poate pretinde 
că nu-și cunoaște drepturile și obligațiile. Într-o astfel de interpretare, norma ce nu corespunde criteriilor clarității 
este contrară art.23 din Constituție [...]." 
 
Prin urmare, lipsa stipulărilor clare a responsabilităților și a sancțiunilor pentru subiecții implicați la atribuirea 
contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate, poate avea drept consecință săvârșirea în 
continuare a încălcărilor ilegale și a abuzurilor în domeniu. Astfel, răspunderea pentru încălcarea prevederilor 
este un element prioritar în disciplinarea subiecților responsabili de aplicarea normelor. 
 
Concluzionând, prin stabilirea dreptului Centrului pentru Achiziții Publice centralizate în Sănătate de a nu aplica 
prevederile Legii nr.131/2015 la atribuirea contractelor care au ca obiect achiziția de bunuri și servicii în sănătate 
în loc de obligație, se generează posibilități de a deroga și interpreta abuziv aplicarea ulterioară a mecanismului 
de atribuire a acestor tipuri de contracte. Există riscul să fie creată o procedură administrativă netransparentă și 
obscură la achiziționarea bunurilor și serviciilor în sănătate, prin care agenții publici să favorizeze doar anumiți 
subiecți la încheierea contractelor, fapt ce va încuraja sau facilita comiterea actelor de corupție, actelor conexe 
actelor de corupție și faptelor coruptibile, făcând imposibilă atragerea acestora la răspundere juridică. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere pasivă 
▪ luare de mită 
▪ dare de mită 
▪ îmbogățire ilicită 
▪ obținere frauduloasă a fondurilor din asistență externă 
▪ influențare necorespunzătoare 
▪ corupere activă 
▪ utilizare neconformă a fondurilor și/sau a patrimoniului 

● Legalizarea actelor de: 
▪ trafic de influență 
▪ abuz de serviciu 
▪ delapidarea fondurilor și/sau a patrimoniului 
▪ depășire a atribuțiilor de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Retras 
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Evaluare costuri: Acesta reprezintă un act cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și 
evaluate din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc în 
documentele prezentate (de exemplu: valorile inițiale ale unei caracteristici 
(numărul beneficiarilor de patenta de întreprinzător pe anul x, mijloacele financiare 
acumulate în urma aplicării amenzilor pentru operațiuni fără utilizarea aparatului 
de casă) sau valori de bază ale acestora (capacitatea cilindrică la un automobil, 
valoarea amenzilor pasibile anulării ale unui agent economic etc.).  

 

 

N.8 Alte categorii  
Exemplu 1: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la schimbul unor bunuri (bd.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.200, 
Uniunea Societăților Tehnico Științifice din Moldova) 

Autorul proiectului: Ministerul Justiției 

Scopul proiectului: nu este indicat expres, însă poate fi dedus din nota informativă unde se menționează 
următoarele: „Drept urmare, cota-parte în mărime de 48,08% din bunul imobil cu nr. cadastral 0100518.157.01, 
care aparține Republicii Moldova și aflată în gestiunea Ministerului Justiției urmează a fi transmisă în proprietatea 
U.S.T.S. din Moldova în schimbul a 8% din cota-parte în mărime de 26,71% care aparține U.S.T.S. din Moldova din 
bunul imobil cu nr. cadastral 0100518.157.02". 

REA și expertul CNA: REA nr.EHG 18/4787 din 23.02.2018 
Ilie Creciun , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Fiind menționate adresele și numerele cadastrale ale bunurilor care urmează a fi schimbate, proiectul nu prevede 
nici-o caracteristică a acestor imobile, cum ar fi, spre exemplu, cele referitoare la: starea tehnică, birouri, mobilier, 
datorii, vicii, suprafața imobilelor ș.a. Având în vedere faptul că prin acest schimb se urmărește obținerea unor 
încăperi nelocative (birouri), care nu vor necesita careva investiții pentru a fi utilizate conform destinației, 
urmează a fi menționate în proiect sau într-o anexă a proiectului, lista principalelor caracteristici a imobilelor în 
prezența cărora se realizează schimbul. Lipsa acestor mențiuni creează cadrul favorabil manifestărilor de corupție, 
atât a entității publice, cât și celei private. Totodată, reglementarea lacunară și confuză a condițiilor în care se 
realizează schimbul lasă loc pentru interpretări abuzive din partea funcționarilor publici.  
 
În conformitate cu prevederile proiectului, Ministrul Justiției este împuternicit să semneze toate actele necesare 
pentru executarea și realizarea schimbului de bunuri. Având în vedere faptul că la pct. 1 din proiect se conțin 
prevederi generale privind aprobarea schimbului, fără a menționa careva condiții, Ministrului Justiției îi revine 
sarcina de a stabili de sinestătător condițiile realizării raportului juridic de schimb. Lipsa unor indicatori în limitele 
cărora se va realiza schimbul, constituie un factor de risc al interpretărilor discreționare, al abuzurilor și, respectiv, 
comiterea actelor de corupție. 
 
Urmare a faptului că nu sunt menționate principalele caracteristici al bunurilor expuse schimbului, atribuțiile cu 
care este investit Ministrul Justiției sunt formulate de o manieră ambiguă, determinând posibilitatea de a le 
interpreta diferit în diferite situații, inclusiv de a le interpreta în versiunea preferată sau de a deroga de ele. 
Formularea neclară a atribuției de a semna actele necesare aferente tranzacției de schimb, raportate la celelalte 
prevederi ale proiectului, generează posibilitatea alegerii de către funcționar a interpretării celei mai convenabile 
a atribuțiilor sale, fără a ține seama de alte interese legitime și spiritul legii, executarea căreia urmează să o asigure 
prin activitatea sa. 

Riscuri identificate: ● Generale 

Statutul proiectului: Retras 

Evaluare costuri: Costurile potențiale de corupție o reprezintă valoarea imobilului  în cota 
parte. Dat fiind faptul că suprafața minimă este de 5 mii m.p, iar costul 
nominal al imobilului era evaluat ca având o valoare de 13 Mil lei, valoarea 
potențială a pierderii este de 11.05 Mil.lei 

 
 
Exemplu 2: Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul 
public de alimentare cu apă și de canalizare 

Autorul proiectului: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Scopul proiectului: Potrivit notei informative prin proiect „a fost inițiat procesul de modificare și completare a 
Legii nr.303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în scopul 
îmbunătățirii cadrului juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea funcționării în 
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localități a serviciului public de alimentare cu apă potabilă, industrială și de canalizare a apelor uzate menajere 
[...]". 

REA și expertul CNA: REA nr. ELO 17/4436 din 22.09.2017 
Cristina DIACENCO , Inspector principal, Direcția legislație și expertiză anticorupție 

Obiecții: 
Potrivit normei propuse Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenție) va fi 
autoritatea împuternicită de aprobarea Regulamentului-cadru sus-menționat. Totodată, potrivit pct.22 din 
proiect „Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
stabilește cadrul juridic unitar privind organizarea și funcționarea serviciilor de apă și de canalizare, definind 
condițiile-cadru și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare, precum și relațiile dintre operatorii și utilizatorii. De asemenea, Regulamentul-cadru reglementează 
aspecte privind proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor din sistemul public 
de alimentare cu apă și de canalizare". Ținând cont de importanța și impactul actului sus-citat asupra procesului 
de furnizare/prestare a serviciilor, precum și faptul că acesta va reglementa relațiile dintre operatori și utilizatori 
(adică, consumatorii finali) considerăm bine-venit ca Regulamentul-cadru să fie elaborat de către ministerul de 
resort și aprobat prin hotărâre de Guvern.  
 
Totodată, reieșind din competențele vaste acordate Agenției de a elibera licențe pentru operatori, precum și de 
a efectua controale asupra acestora, este oportun de a implica mai mulți actori în procesul de elaborare și 
reglementare a rapoartelor juridice privind organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă și 
de canalizare, pentru a evita cumularea competențelor într-o singură entitate publică. La fel, aprobarea prin 
hotărâre de Guvern implicarea tuturor celor interesați în procesul de eliberare și definitivare a proiectului. 
 
Prevederile propuse redau procedura controlului, efectuat de către Agenție asupra subiecților licențiați întrun 
mod general, fără o reglementare detaliată sub toată complexitatea. Deși potrivit titlului articolului, norma 
urmează să reglementeze drepturile și obligațiile operatorilor în cadrul desfășurării controlului de stat, analizând 
întreaga reglementare se constată lipsa acestor drepturi/obligații. Totodată, autorul nu indică exact actul 
normativ în vigoare care reglementează nemijlocit procedura controlului, optând pentru sintagma „alte 
competențe acordate prin legislația în vigoare". 
 
Formularea dată acordă oportunitatea aplicării normei în interpretare preferențială, în dependență de interesele 
persoanelor responsabile de efectuarea controlului. La fel, lipsa drepturilor/obligațiilor operatorilor, precum și 
ambiguitatea expunerii va genera imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de efectuarea 
controalelor în mod nejustificat/abuziv. Lipsa reglementărilor clare și complexe a procedurii controlului va 
determina operatorii să corupă entitatea menționată pentru a minimaliza acțiunile de control și al transforma 
într-o procedură formală. 
Astfel, prin stabilirea unor proceduri generale, fără o finalitate în reglementare, precum și trimiterile generale, se 
afectează interesul public, în special interesul consumatorului, în ceea ce privește calitatea furnizării/prestării 
serviciului. 
 
În prezent, nu există un act legislativ în vigoare care ar pune bazele reglementării „Asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară", ceea ce implică riscuri asupra structurii date de organizare. În proiectul propus nu se indică cu 
exactitate toate drepturile/obligațiile Asociațiilor, limitele competențelor, dacă aceste asociații vor fi în drept să 
creeze sau să fie fondatoare a altor structuri organizatorice, iar dacă da, atunci ce statut vor avea acestea fie cu 
caracter comercial/non-comercial etc. În lipsa reglementării acestor aspecte este riscant atribuirea competenței 
de a semna și a încheia contracte de delegare de către Asociații, în numele unităților administrativ-teritoriale. 
 
Inițial trebuie să se creeze baza legală, pentru a determina expres limitele de acțiune și responsabilitățile 
Asociațiilor sus-menționate, ca ulterior să li se atribuie drepturile expuse în norma sus-analizată. Riscul unei 
asemenea reglementări constă în posibilitatea Asociațiilor de a crea/fonda societăți comerciale „fictive", iar 
acestea să devină un intermediar pe care le va promova în mod preferențial, întru obținerea contractelor de 
delegare a furnizării/serviciilor de alimentare cu apă/canalizare. 
 
Astfel, deși autorul își propune scopul creării unor structuri de cooperare, în realitate creează premisele unei 
rețele de intermediari în procesul concret de prestare a serviciilor publice către populație. Traducerea în viață a 
reglementărilor va înființa următorul lanț al subiectelor implicate în procesul de prestare a serviciilor: 
administrația publică locală - asociația de dezvoltare intercomunitară - societatea pe acțiuni, care după cum reiese 
din normele analizate, va putea concesiona gestiunea serviciului către un agent privat. 
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Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prevede expres la art.1 
„Scopul prezentei legi este crearea cadrului legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea, reglementarea și 
monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă potabilă, tehnologică, de canalizare și de epurare 
a apelor uzate menajere și industriale [...]în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, 
competitivitate, transparență, cu respectarea normelor de calitate, de securitate și de protecție a mediului". 
Totodată, art.13 alin.(2) din lege prevede „Acordarea dreptului de gestiune delegate operatorului se efectuează 
în condiții de transparență, printr-o licitație organizată în conformitate cu legislația în vigoare.". Prin proiect, se 
propune să fie exceptați de la regula generală anumiți subiecți, care să eludeze procedurile de achiziție publică, 
astfel fiind limitată transparența atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor pentru anumite categorii 
de operatori licențiați. 
 
Totodată, norma stabilește condiții inegale pentru operatorii/operatorii regionali licențiați la acordarea dreptului 
de gestiune delegată, creând condiții preferențiale pentru anumiți subiecți astfel, stimulând concurența neloială. 
 
Sintagma „operatorul este în drept să înlăture orice obstacol (construcție, plantații etc.), amplasat neautorizat în 
zona respectivă" permite interpretarea abuzivă a acțiunilor care trebuie luate de către operatori vis-a-vis de 
construcțiile/plantele neautorizate din zona de protecție sanitară. 
 
În acest sens, art.10 alin.(3) din Legea cu privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999 prevede „Responsabilă 
de efectuarea măsurilor și de respectarea regimului stabilit în zona I de protecție sanitară (cu regim sever) este 
administrația întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă, iar în zonele II și III (cu 
regim de restricție) responsabile sunt autoritățile administrației publice locale, persoanele juridice și fizice care 
desfășoară activități în aceste zone. Orice gen de lucrări în zona de protecție sanitară se efectuează numai cu 
acordul întreprinderilor care exploatează sistemele de alimentare cu apă potabilă". Astfel, orice demolare 
neautorizată trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile publice locale, acesta fiind un subiect responsabil de 
sectorul dat. Totodată, implicarea mai multor actori în acest proces va garanta respectarea interesului public, 
evitarea demolărilor abuzive și menținerea ordinii în zona de protecție sanitară. 
 
Prin urmare, acordarea competenței exclusiv operatorului de a demola construcțiilor neautorizate, zonele de 
protecție sanitară, depășește limitele cadrului legal și poate provoca abuzuri din partea acestuia. Totodată, 
formularea propusă va genera imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate deorice demolare 
nejustificată/abuzivă. 
 
Norma este redată cu inexactitate în ceea ce privește utilizarea resurselor provenite din „amortizarea 
imobilizărilor corporale și necorporale primite în gestiune economică". Astfel, se contată că prima parte a normei 
propuse se contrazice cu reglementările din propoziția a doua. Inițial autorul statuează expres și exhaustiv 
direcțiile în care vor fi investite resursele obținute din amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 
(efectuarea de noi investiții destinate extinderii, reconstrucție, modernizare, renovare și reabilitarea rețelelor), 
ca ulterior să se admită utilizarea acestora în alte scopuri cu posibilitatea diminuării tarifelor pentru anul următor. 
O asemenea abordare generală/flexibilă va permite utilizarea resurselor obținute în alte scopuri, de cât cele 
prioretizate de lege. Astfel, caracterul imperativ al normei se diminuează considerabil, iar sumele obținute riscă 
să fie investite la latitudinea operatorului, fără careva restricții. 
 
În acest context, sintagma „tarifele pot fi diminuate" se prezintă discreționară, întrucât norma nu prevede 
obligativitatea diminuării tarifelor, ca o măsură restrictivă pentru utilizarea neconformă a resurselor financiare, 
ci doar stabilește posibilitatea unei eventuale diminuări. Prin urmare, norma propusă acordă discreții excesive 
operatorului la stabilirea tarifelor și modul de utilizare în ce privește „amortizarea imobilizărilor corporale și 
necorporale primite în gestiune economică", iar consumatorul final va achita tariful stabilit, fără a avea garanția 
că acesta va fi ulterior, reinvestit în serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. 
 
Similar obiecției expuse la cap.III pct.7, riscul norme date constă în posibilitatea utilizării adaosului stability prin 
decizia autorității administrației publice locale (până la 30% din valoarea totală a tarifului) în alte scopuri de cât 
cel declarat. 
 
În loc să se ofere o măsură restrictivă, demotivantă pentru subiecții ce vor abuza de adaosul indicat în normă prin 
utilizarea în alte scopuri, de facto, aceasta oferă o alternativă de soluționare și anume: „tarifele pot fi diminuate 
pentru anul următor corespunzător mijloacelor utilizate în alte scopur"i. Astfel, repetat atenționăm că sintagma 
„tarifele pot fi diminuate" comportă un caracter volitiv, ceea ce nu garantează diminuarea tarifelor pentru anul 
următor. 
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Norma legală ar trebui să prevadă obligativitatea autorității publice locale de a monitoriza utilizarea acestui 
coeficient stabilit de până la 30% pentru a exclude orice posibilitate de utilizare în alte scopuri, de cât cel declarat. 
 
Ambiguitatea reglementării va genera imposibilitatea tragerii la răspundere a persoanelor vinovate de 
utilizarea abuzivă a resurselor financiare obținute din tariful propus. Totodată, prevederea sus-citată va 
prejudicia interesele consumatorului final care va achita tarif impus, indiferent de scopul utilizării acestora. 

Riscuri identificate: ● Generale 
● Legalizarea actelor de: 

▪ conflict de interese și/sau favoritism 
● Încurajarea sau facilitarea actelor de: 

▪ corupere pasivă 
▪ corupere activă 

● Legalizarea actelor de: 
▪ abuz de serviciu 
▪ conflict de interese și/sau favoritism 

Statutul proiectului: Adoptat 

Evaluare costuri: Acesta reprezintă un act cu elemente de cost, dar care nu pot fi identificate și 
evaluate din cauza faptului că informațiile suplimentare necesare lipsesc în 
documentele prezentate (de exemplu: valorile inițiale ale unei caracteristici 
(numărul beneficiarilor formarea tarifului) sau valori de bază ale acestora 
(valoarea amenzilor pasibile anulării ale unui agent economic etc.).  

 

 

 


