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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 evaluarea corespunderii conținutului proiectelor de 
acte legislative și normative cu standardele anticorupție naționale și internaționale, în 
vederea identificării normelor care favorizează sau pot favoriza corupția și a elaborării 
recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora.  
 
Începînd cu anul 2006, CNA a întocmit 3020 rapoarte de expertiză anticorupție (REA).  
Doar în ultimii 6 ani (2010-2015) au fost întocmite 2739 REA pe marginea proiectelor 
de acte legislative și normative, ceea ce a presupus examinarea de către experții CNA a unui 
volum de 30563 pagini de proiecte.  
 
Pe parcursul mai multor ani, marea parte a proiectelor inițiate de instituțiile 
guvernamentale au eludat expertiza anticorupție: în 2010 doar 57% din totalul 
proiectelor Guvernului au trecut prin filtrul expertizei anticorupție; în 2012 doar 
43% din proiectele Guvernului au fost însoțite de REA. Din 2014 trendul se schimbă, 
astfel încît în anul 2014 – 25%, iar în anul 2015 doar 2% din proiectele emanate de la 
autoritățile guvernamentale au fost promovate în lipsa REA.  
 
Pînă în 2013 deputații au ignorat condiția expertizării obligatorii a proiectelor de legi, 
inițiate de ei ( în 2010-2013 doar 6% din proiectele deputaților au fost însoțite de 
REA). Anul 2014 este practic exemplar, în condițiile în care doar 5% din proiectele de legi 
inițiate de parlamentari au omis etapa expertizei anticorupție. 
 
Cea mai mare incidență în proiectele supuse EA au avut-o factorii de coruptibilitate din 
categoria ”Discreții excesive ale autorităților publice”, acestea înregistrînd o pondere 
totală de 42,2% din totalul riscurilor de coruptibilitate, următoarea în acest top fiind 
categoria ”Formulărilor lingvistice ambigui”, ponderea căreia este de 21,0%.   
 
66,5% din riscurile de coruptibilitate au fost înlăturate. Autorii proiectelor au fost mai 
receptivi în înlăturarea riscurilor din categoria ”Conflicte ale normelor de drept” (72,9%) 
și ”Formulărilor lingvistice ambigui” (71,6%), (riscuri care, de altfel, pot fi ușor 
remediate), și mai reticenți în eliminarea riscurilor din categoriile ”Accesul limitat la 
informații, lipsa transparenței” (60,5%) și ”Responsabilități și sancțiuni 
necorespunzătoare” (58,4%). 
 
În ultimii 6 ani se atestă o creștere a proiectelor de acte legislative și normative prin care 
se promovează anumite interese de la 6% în 2010 pînă la 36% în 2015. Cel mai intens 
s-au promovat interese particulare/corporatiste contrar interesului public în anii 2011 și 
2013 cînd ponderea acestei categorii de proiecte de acte normative și legislative a fost mai 
mare de 90%. Cel mai frecvent interesele au fost promovate în domeniul III ”Buget și 
finanțe” și domeniul IV ”Legislația muncii, asigurarea sociala, ocrotirea sănătății și 
familiei” și mai puțin în domeniul V ”Educație și învățământ, cultură, culte și mass-
media”. 
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În perioada 2010-2015 au existat multiple cazuri cînd expertiza a fost solicitată în termene 
extrem de restrînse, în unele cazuri chiar în cîteva ore. Atestăm faptul că acest fenomen 
este în creștere constantă. Dacă în anii 2010-2011 această stare de fapt părea a fi o practică 
disparată, în următorii ani  tendința negativă ia amploare, astfel încît în anii 2014 și 2015 o 
bună parte a proiectelor este expediată CNA cu solicitarea de a efectua expertiza 
anticorupție în termen de pînă la 10 zile. Astfel, proiecte voluminoase, extrem de 
importante, cu conotații strategice și implicații financiare și sociale majore au fost 
expediate CNA pentru a fi examinate în termene-record.  
 
Confruntarea numărului HG aprobate și publicate în Monitorul oficial și calificate de 
experții CNA ca pasibile de expertiza anticorupție cu numărul REA redactate în perioada de 
referință arată că 719 de HG au eludat expertiza anticorupție, ceea ce înseamnă în aspect 
procentual, că peste 36% din HG au eludat expertiza anticorupție, majoritatea din 
acestea emanând de la Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Agenția Resurse Funciare și Cadastru. În 
același timp, circa 140 (ceea ce reprezintă 18% din numărul total de 792) de proiecte 
de legi ale Guvernului, de asemenea, au fost promovate în lipsa unui REA. Buna parte a 
acestor proiecte de legi au vizat aspecte din domeniile economic, financiar, fiscal, vamal etc.  
 
Cea mai mare pondere a proiectelor - emanație a deputaților – , care au eludat EA, 
revine subiectelor legate de  stabilirea a varii derogări și scutiri de la achitarea taxelor 
fiscale și vamale pentru introducerea pe teritoriul R. Moldova a unor bunuri, preponderent 
autovehicule. Beneficiarii de bază ai acestor scutiri au fost autoritățile publice centrale și 
locale, diverse organizații neguvernamentale, dar și culte religioase. De asemenea, în 
vizorul deputaților au fost domeniul fiscal și domeniul social.  
 
Activitatea de EA pe parcursul a peste 10 ani a permis deducerea unei tipologii a  
intereselor private, grupată în 7 categorii: scutirea de taxe fiscale și vamale, iertarea 
datoriilor; schimbarea destinației terenurilor; parteneriatele public-private; derogările de 
la regulile de comerț; crearea parcurilor industriale; favorizarea bugetară a unor autorități 
publice; alte categorii.  
 
Analiza proiectelor, potrivit tipologiei intereselor promovate, arată că procesul de 
legiferare rămîne a fi afectat de carențe substanțiale în partea ce ține de suficiența 
argumentării soluțiilor normative, în special, argumentarea economico-financiară. 
Proiectele actelor normative și actelor legislative nu sînt 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 cînd a fost posibilă 
evaluarea) denotă că au fost evitate costuri evitate în valoare de 198340,946 mii lei 

(costuri aferente proiecte respinse/retrase/). În același timp, costuri în valoare de  
371187,304 mii lei nu au putut fi evitate (proiectele purtătoare de interese și cauzatoare 
de prejudicii fiind adoptate, în pofida riscurilor semnalate în REA ale CNA) 
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Concluziile și recomandările Studiului sînt formulate pentru a înlătura deficiențele de 
ordin general ale procesului de legiferare din Republica Moldova, precum și deficiențele din 
domeniile vulnerabile care au intrat în tipologia proiectelor promotoare de interese.  
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METODOLOGIA   

 
Prezentul Studiu este consacrat analizei impactului expertizei anticorupție pe parcursul a 6 
ani:  2010-2015.  
 
Studiul analizează fenomenul promovării prin proiectele actelor normative și actelor 
legislative 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 o primă tentativă de evaluare a costului 
prejudiciilor cauzate prin proiectele actelor normative și legislative promotoare de 
interese.  
 
Studiul se referă la două mari categorii de acte: acte normative (Hotărîrile 
Guvernului) și acte legislative (legi inițiate de Guvern 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/legislative; 

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. 

 
O serie de constatări ale Studiului se referă la eficiența EA a CNA  pentru perioada de 
referință.  Eficiența a fost măsurată prin raportarea numărului riscurilor de coruptibilitate 
formulate în REA la numărul riscurilor acceptate și eliminate de către autori din textul 
proiectelor aprobate/adoptate, retrase, respinse sau declarate nule (în dependență de 
categoria autorilor: Guvern sau deputați în Parlament). 
 
Tipologia intereselor private promovate prin proiectele de acte normative și acte 
legislative a fost dedusă de experții CNA în baza experienței de efectuare a EA pe parcursul 
a 10 ani - 2006-2015 - 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 nu are un caracter definitiv, aceasta ar putea să evolueze odată 
cu avansarea activității de EA și este în dependență directă de noile potențiale interese care 
pot apărea și în alte domenii. Pentru Studiul de față au fost identificate următoarele 
domenii vulnerabile: 
 

a. Scutirea de taxe fiscale și vamale, iertarea datoriilor  

b. Schimbarea destinației terenurilor  

c. Parteneriatele public-private  

d. Derogări de la regulile de comerț  

e. Crearea parcurilor industriale 

f. Favorizarea bugetară a unor autorități publice  

g. Alte categorii   
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Evaluarea costului prejudiciilor cauzate prin proiectele actelor normative/legislative 
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/legislativ 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; 

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. 4 la Studiu. Anexa conține evaluarea 
costurilor pentru exemplele din proiectele actelor normative/legislative, atunci cînd 
aceasta a fost posibilă, și lista datelor/informațiilor absente care au împiedicat evaluarea 
costurilor, atunci cînd evaluarea a fost imposibilă.  
 
Sinteza acestor informații lipsă a permis dezvoltarea unui șir de recomandări pentru 
autorii proiectelor actelor normative și legislative, în baza cărora, pentru fiecare tipologie a 
actelor normative/legislative, autorii vor fi obligați să prezinte informații și acte 
suplimentare care vor permite evaluarea adecvată a costurilor implicate de proiect și 
eventualul prejudiciu adus interesului public. Este important să se rețină că pentru 
fundamentarea concluziilor pe marginea unor proiecte importante, cu impact va fi necesară 
solicitarea de date suplimentare de la posesorii de informații (Inspectoratul Fiscal, 
Serviciul Vamal etc.) pentru perioade specifice. 
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Capitolul 1.  
CONSIDERAȚII PRELIMINARE 
 

Corupția presupune utilizarea funcției în interes personal. Creația legislativă presupune 
exercitarea funcțiilor actorilor din cadrul Guvernului și Parlamentului. Pot oare aceștia să-
și pună funcțiile de elaborare, promovare și adoptare a legilor în slujba intereselor private? 
Altfel spus, poate fi corupt procesul legislativ?  
 

Barometrul Global al Corupției (BGC) lansat de Transparency International la 16 noiembrie 
2016 (cu referire la situația din 2015) a stabilit că în Republica Moldova Legislativul este 
perceput de populație ca instituția cea mai afectată de corupție (76% din respondenți), 
în timp ce Președinția și Guvernul Moldovei sunt percepute astfel de 71% din respondenți1. 
Constatările Barometrului Opiniei Publice din octombrie 2016 al Institutului pentru Politici 
Publice privind încrederea cetățenilor în diverse autorități publice arată o scădere 
dramatică a gradului de încredere în aceste instituții pe parcursul ultimilor ani și converg 
spre aceleași concluzii: cea mai puțină încredere o inspiră Președintele țării (4%), urmat de 
Parlament (7%) și Guvern (10%)2.  
 
Avînd în vedere că autoritatea cu atribuția principală de legiferare este văzută ca fiind 
printre cele mai corupte, Centrul Național Anticorupție (CNA) și-a propus să studieze 
afectarea de interese private a importantei funcții de legiferare.  
 
Constatările incluse în acest studiu se bazează preponderent pe rapoartele de expertiză 
anticorupție (REA) ale CNA (secțiunea 1.1), depistarea cazurilor de promovare a intereselor 
private în cadrul procesului legislativ și descrierea consecințelor sociale ale legilor 
promovarea cărora este afectată de asemenea interese (secțiunea 1.2),  precum și proiectele 
de acte legislative și 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 1.3).  
 

1.1. Despre expertiza anticorupție  

Expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative și normative reprezintă procesul de 
evaluare a corespunderii conținutului proiectelor de acte legislative și normative cu 
standardele anticorupție naționale și internaționale, în vederea identificării normelor care 
favorizează sau pot favoriza corupția și a elaborării recomandărilor pentru excluderea sau 
diminuarea efectelor acestora.3  
 
Acest tip de expertiză a fost introdus în anul 2006 ca o expertiză obligatorie pentru toate 
proiectele de acte legislative și normative (cu excepția documentelor de politici și a actelor 
de aplicabilitate unică), astfel încît, înainte de transmiterea proiectului definitivat către 

                                                 
1 https://files.transparency.org/content/download/2039/13168/file/2016_GCB_ECA_EN.pdf  
2 A se vedea raportul ”Barometrul Opiniei Publice – octombrie 2016”, 
http://ipp.md/public/files/Barometru/BOP_10.2016.pdf  
3 Hotărîre nr.977/23.08.2006 privind expertiza anticorupție a proiectelor de acte legislative şi normative, pct.1. 

https://files.transparency.org/content/download/2039/13168/file/2016_GCB_ECA_EN.pdf
http://ipp.md/public/files/Barometru/BOP_10.2016.pdf
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Ministerul Justiției pentru întocmirea expertizei juridice, autorii proiectelor urmează să 
solicite efectuarea expertizei anticorupție din partea CNA4. Așa fiind, Centrul se poate 
expune doar asupra proiectelor definitivate prin prisma avizelor transmise din partea altor 
autorități publice și/sau părți interesate, și nicidecum nu se poate expune în cadrul 
expertizei concomitent cu acestea. Termenul prevăzut pentru efectuarea expertizei 
anticorupție este de 2 săptămâni (10 zile lucrătoare), iar în cazul proiectelor voluminoase 
ori complexe sau care impun studierea unor materiale suplimentare, termenul poate fi 
prelungit pînă la o lună.5 
 
Începînd cu anul 2006, CNA a întocmit 3020 REA. În Figura 1 de mai jos este redat tabloul 
statistic al REA din perioada 2006-2015, potrivit categoriei actului expertizat : HG sau lege,  
și  distribuția pe ani. 

 
Figura 1. REA ale CNA pe ani, cu delimitarea rapoartelor la HG si la legi 

 

 
 
Afara de proiectele de legi și HG, CNA a mai expertizat în această perioadă și 102 proiecte 
de acte departamentale.6 
 
Doar în ultimii 6 ani (2010-2015) au fost întocmite 2739 REA pe marginea proiectelor de 
acte legislative și normative, ceea ce a presupus examinarea de către experții CNA a unui 
volum de 30563 pagini de proiecte.7 

                                                 
4 Ibidem, pct.15. 
5 Ibidem, pct.9 și 10. 
6 HG nr. 1104 din 28 noiembrie 1997: acte normative departamentale – acte ale ministerelor, altor autorităţi 
administrative centrale şi instituţii publice, care vizează drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor sau cu caracter 
interdepartamental, cu excepţia celor ce conţin date atribuite secretului de stat  
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295684 . 
7 Aceasta cifră nu include numărul de pagini ale documentelor ce însoțesc proiectul (nota informativă, expertize și avize, 
tabelul divergențelor etc.), însă care la fel sunt examinate în procesul efectuării REA. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=295684
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În Figura 2 de mai jos este prezentat coraportul dintre REA și proiectele actelor normative 
expertizate, promovate de Guvern în perioada 2010-2015.  
 
 

Figura 2. Proiectele Guvernului: legi și HG vs. REA ale CNA în anii 2010-2015 

 
 
 
Datele incluse în această figură reprezintă numărul total al proiectelor de HG și legi, inițiate 
de autoritățile guvernamentale în fiecare an al perioadei de referință (2010-2015), 
calificate ca fiind pasibile de expertiza anticorupție și raportate la numărul efectiv al REA 
întocmite pe marginea lor. Analizând datele inserate în această figură deducem că pe 
parcursul mai multor ani,  marea parte a proiectelor inițiate de instituțiile guvernamentale 
au eludat expertiza anticorupție. În acest sens sînt relevanți anii 2010 și 2012: 
 

 în 2010 doar 293 din cele 510 proiecte inițiate de Guvern, pasibile de expertiză, au 

fost supuse expertizei anticorupție, respectiv, doar 57% din totalul proiectelor 

Guvernului au trecut prin filtrul expertizei anticorupție; 

 în 2012 din totalul celor 634 proiecte inițiate de Guvern (legi și HG) și pasibile de EA 

au trecut prin filtrul expertizei anticorupție doar 272 din proiecte, ceea ce semnifică 

că doar 43% din proiectele Guvernului au fost însoțite de REA.   

 
Acest trend negativ, pare să se schimbe după anul 2013 odată cu expedierea de către CNA a 
unui șir de demersuri către autorități prin care s-a insistat asupra necesității respectării 
rigorii expertizei anticorupție obligatorii pentru proiectele de acte normative. Astfel, 
atestăm că în anul 2014 – 191 proiecte (25%), iar în anul 2015 doar 12 proiecte (2%) 
emanate de la autoritățile guvernamentale au fost promovate în lipsa REA.  
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În secțiunile de mai jos, precum și în anexa acestui studiu vor fi prezentate exemple de HG, 
precum și legi inițiate de Guvern care au eludat expertiza anticorupție, precum și lista 
hotărîrilor, care au fost aprobate de Guvern și publicate în Monitorul oficial, fără să fi fost 
solicitată efectuarea expertizei anticorupție de către CNA.  
 
În partea ce ține de inițiativele legislative ale deputaților și gradul de respectare de către 
legislatori a obligației supunerii expertizei anticorupție a proiectelor lor, este valabil 
tabloul statistic ilustrat în Figura 3 de mai jos. În această figură a fost contrapus numărul 
total al inițiativelor legislative promovate de deputați și plasate pe pagina web a 
Parlamentului cu numărul REA ale CNA întocmite pe marginea acestora. Poate fi observat, 
la fel ca și în cazul Guvernului, că pînă în 2013 parlamentarii au ignorat condiția 
expertizării obligatorii a proiectelor de legi, inițiate de ei, în timp, acest trend negativ 
atestînd, totuși, evoluții pozitive.  
 
În anii 2010-2012 doar în  jur de 7% a inițiativelor deputaților au fost însoțite de REA, 
după cum urmează: 

 în 2010 doar 9 proiecte (6%) din cele 150 au fost însoțite de REA 

 în 2011, iarăși doar 9 proiecte (7%) din 123 au inclus REA în dosarul de însoțire a 

proiectului;   

 în 2012, 13 proiecte (6%) din totalul celor 197 înregistrate au fost supuse 

expertizei anticorupție.  

 
 Figura 3. Proiectele deputaților vs REA ale CNA în anii 2010-2015  

 
 
 
Din 2013 tabloul statistic se modifică substanțial, majoritatea inițiativelor deputaților fiind 
trecute prin filtrul expertizei anticorupție a CNA. Anul 2014 este practic exemplar, în 
condițiile în care doar 8 (5%) proiecte de legi inițiate de parlamentari au omis etapa 
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expertizei anticorupție. În același timp, anul 2015 arată o ușoară deteriorare a situației cu 
un punct procentual (16 proiecte, adică 6%) a ponderii proiectelor deputaților nesupuse 
expertizei anticorupție.  
 
Trebuie menționat că schimbarea procedurii parlamentare interne de înregistrare a 
proiectelor de legi doar după întrunirea cerinței de prezentare a tuturor expertizelor 
relevante, inclusiv a expertizei anticorupție, s-a datorat mai multor scrisori adresate 
conducerii Parlamentului de către CNA în perioada anilor 2007-20128.  
 
Se pare că forul legiuitor a fost receptiv la solicitările insistente ale CNA, iar obligativitatea 
REA pentru înregistrarea unui proiect de lege în Parlament a fost inclusă în Instrucțiunea 
privind circulația proiectelor de acte legislative în Parlament (p. 2.1.4, lit. d)9. P. 2.2.7.  din 
aceeași Instrucțiune a prevăzut că ”[…] în cazul în care se constată lipsa actelor obligatorii 
menționate în Instrucțiune, în fișa de înregistrare a proiectului de act legislativ se va 
consemna propunerea de restituire a proiectului de act legislativ autorului/autorilor, dacă 
Președintele Parlamentului nu va hotărî altfel”.  
 
Respectiv, observăm că limitele impuse și iminența neînregistrării unui proiect, inclusiv pe 
motivul lipsei REA, a disciplinat legiuitorii, aceștia apelînd practic de fiecare dată la 
expertiza anticorupție, cazurile de eludare a acestei etape fiind în descreștere.  
 

Luînd în calcul cele enunțate mai sus, în special evoluțiile pozitive la nivel de 
Parlament, opinăm că restricțiile de rigoare trebuie impuse și la nivel de 
Guvern: un proiect de act normativ (HG sau lege) nu va fi inclus pe agenda 
ședinței Guvernului în lipsa expertizei anticorupție. Chiar dacă frecvent se 
invocă faptul că este vorba despre proiecte tehnice, operaționale, minore etc. , 
este important ca acestea oricum să treacă filtrul expertizei anticorupție, 
deoarece în mai multe cazuri anume aceste proiecte ”inofensive, operaționale” 
au reprezentat mostre clasice de coruptibilitate, inclusiv de promovare a 
intereselor (a se vedea în acest sens secțiunile 1.2, 1.3 și capitolul 3 al 
prezentului Studiu). 
 

EA urmărește identificarea riscurilor de coruptibilitate care pot afecta eficiența aplicării 
actelor normative și legislative, comportamentul persoanelor care le aplică și cărora li se 
aplică aceste reguli. Aceste riscuri de coruptibilitate sînt grupate în șapte categorii, așa cum 
este reflectat în Tabelul nr. 1 de mai jos. Tabelul reflectă sinteza statistică a celor mai 
frecvente riscuri de coruptibilitate identificate în cadrul REA pe marginea proiectelor 

                                                 
8 Scrisorile cu nr.17/28 „c” din 06 aprilie 2007;  nr.17/2463 din 04 septembrie 2007;  nr. 17/1975 din 24 iulie 
2008;nr. 17/66 „c” din 18 august 2008; nr.17/99 din 12 octombrie 2012 
9 Instrucțiunea a fost aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului  nr. 30 din 7 noiembrie 
2012. Textul poate fi accesat la: 
http://www.parliament.md/CadrulLegal/Instruc%C5%A3iuneprivindcircula%C5%A3iaproiectelordeact/tab
id/197/language/ro-RO/Default.aspx  

http://www.parliament.md/CadrulLegal/Instruc%C5%A3iuneprivindcircula%C5%A3iaproiectelordeact/tabid/197/language/ro-RO/Default.aspx
http://www.parliament.md/CadrulLegal/Instruc%C5%A3iuneprivindcircula%C5%A3iaproiectelordeact/tabid/197/language/ro-RO/Default.aspx
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expertizate, precum și gradul de remediere a acestora prin excluderea lor din proiect de 
către autori10. 
 
 
Tabel nr. 1.  Eficiența identificării și remedierii riscurilor de coruptibilitate 

Categoriile riscurilor de coruptibilitate 

Ponderea riscurilor 
de coruptibilitate 
depistate în REA 

Frecvența înlăturării riscurilor 
de coruptibilitate în urma REA 

nr. % nr. % 

I. Formulări lingvistice ambigui 1164 21,0% 834 din 1164 71,6% 

II. Conflicte ale normelor de drept 859 15,4% 627 din 859 72,9% 

III. Norme de trimitere, de blanchetă și în alb 235 4,2% 148 din 235 62,9% 

IV. Discreții excesive ale autorităților publice 2340 42,2% 1487din 2340 63,5% 

V. Cerințe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor 240 4,4% 152 din 240 63,3% 

VI. Accesul limitat la informații, lipsa transparenței 190 3,4% 115 din 190 60,5% 

VII. Lipsa/insuficiența mecanismelor de control 275 5,0% 186 din 275 67,6% 

VIII. Responsabilități și sancțiuni necorespunzătoare 248 4,4% 145 din 248 58,4% 

TOTAL 5551 100% 3694 66,5% 

 
Din tabelul de mai sus poate fi observat că cea mai mare incidență în proiectele supuse EA 
au avut-o factorii de coruptibilitate din categoria ”Discreții excesive ale autorităților 
publice”, acestea înregistrînd o pondere totală de 42,2% din totalul riscurilor de 
coruptibilitate, următoarea în acest top fiind categoria ”Formulărilor lingvistice 
ambigui”, ponderea căreia este de 21,0%.   
 
Experții CNA au verificat în ce măsură autorii proiectelor actelor normative și legislative au 
ținut cont de obiecțiile formulate, atestînd că 66,5% din riscurile de coruptibilitate au 
fost înlăturate. Autorii proiectelor au fost mai receptivi în înlăturarea riscurilor din 
categoria ”Conflicte ale normelor de drept” (72,9%) și ”Formulărilor lingvistice 
ambigui” (71,6%), (riscuri care, de altfel, pot fi ușor remediate), și mai reticenți în 
eliminarea riscurilor din categoriile ”Accesul limitat la informații, lipsa transparenței” 
(60,5%) și ”Responsabilități și sancțiuni necorespunzătoare” (58,4%). 
 
Vom nota că această eficiență a fost calculată prin verificarea înlăturării riscurilor din 
proiectele deja adoptate și publicate în Monitorul oficial, proiectele retrase, respinse sau 
devenite nule.  
  

                                                 
10 Datele statistice incluse în tabel reflectă situația la 1 noiembrie 2016 fiind valabilă pentru perioada 2009-
2016, potrivit informației generate de modulul statistic al softului revăzut al CNA de redactare a rapoartelor 
de expertiză anticorupție. 
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Concomitent cu relevarea riscurilor de coruptibilitate în cadrul REA, experții CNA 
examinează și faptul promovării intereselor private (personale și/sau de grup) prin 
intermediul proiectelor de acte legislative și normative. Secțiunea 1.2 de mai jos elucidează 
incidența proiectelor promotoare de interese private în dezechilibru față de interesul 
public, precum și analizele suplimentare desfășurate cu aceste ocazii.  

 
 
1.2. Promovarea intereselor private în proiecte 

 
Punctul 2.1.5 din Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție11 prevede:   
 

”Orice act legislativ sau alt act normativ poate fi purtător de anumite 
interese/beneficii, iar acestea pot fi generale, de grup sau particulare. În procesul de 
evaluare este important să fie stabilite interesele promovate prin proiect. Totodată, 
necesită identificarea persoanelor care, eventual, vor beneficia sau vor fi prejudiciate 
în urma aplicării prevederilor proiectului. Informația despre aceste persoane și 
criteriile de selectare a lor urmează a fi clar expusă în proiect sau nota informativă. O 
atenție sporită necesită proiectele ce promovează un interes de grup sau individual. În 
cazul în care proiectul generează sau prejudiciază un interes de grup sau individual se 
va verifica dacă această măsură respectă interesul public”.  

 
În accepțiunea Metodologiei pre-citate, interesul public este definit ca ”interesul general al 
societății recunoscut de stat sau prin lege în vederea asigurării existenței și dezvoltării ei”.   
 
Chiar dacă Metodologia nu definește semnificația noțiunii de ”interes privat”, experiența 
CNA, inclusiv din perspectiva exercițiului expertizei anticorupție a permis deducerea 
înțelesului acesteia, asigurînd și definirea noțiunii de ”interes privat legitim” și dezvoltarea 
mai explicită a noțiunii de ”interes public”. Proiectul Legii integrității12, adoptat de către 
Parlament în I lectură la 28 iulie 2016 definește noțiunile în cauză, după cum urmează:  
 

Interes privat – interesul persoanelor fizice (personal sau de grup), a persoanelor 
apropiate acestora sau al persoanelor juridice (departamental, corporativ sau 
clientelar) de realizare a drepturilor și libertăților, inclusiv în vederea obținerii 
bunurilor, serviciilor, privilegiilor, avantajelor sub orice formă, a ofertei sau 
promisiunii lor; 
 
Interes privat legitim – interesul privat consacrat de Constituție, legislația națională și 
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și care nu aduc atingere 
interesului general de dezvoltare a bunăstării societății în ansamblu și de realizare a 
drepturilor și libertăților legitime ale altor persoane;  
 
Interes public – interesul general de dezvoltare a bunăstării societății în ansamblu și 
de realizare a intereselor private legitime, garantat prin funcționarea entităților 
publice și private, precum și prin exercitarea atribuțiilor de serviciu ale agenților 

                                                 
11 http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf  
12 Proiectul legii integrității, înregistrat în Parlament cu nr. 267 din 15 iunie 2016. Poate fi accesat la: 
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-
RO/Default.aspx  

http://cna.md/sites/default/files/expertiza_anticoruptie/metod.exp_.ant_.ordin62.cna_.pdf
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3288/language/ro-RO/Default.aspx
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entităților date în strictă conformitate cu prevederile legale, în mod eficient și econom 
din punct de vedere a utilizării resurselor. 

 
Astfel, REA urmăresc îndeaproape respectarea de către autorii proiectelor de acte 
normative a interesului public, dacă sunt promovate interese private și dacă aceste interese 
sunt compatibile interesului public.  
 
Potrivit datelor generate de modulul statistic al SOFT-ului CNA, în ultimii 6 ani se atestă o 
creștere a proiectelor de acte legislative și normative prin care se promovează anumite 
interese de la 6% în 2010 pînă la 36% în 2015.  
 
În Figura 4 de mai jos este redată evoluția ponderii proiectelor promotoare de interese în 
perioada 2010-2015 și ponderea proiectelor în care aceste interese sînt contrare 
interesului public. Poate fi observat că cel mai intens s-au promovat interese 
particulare/corporatiste contrar interesului public în anii 2011 și 2013 cînd ponderea 
acestei categorii de proiecte de acte normative și legislative a fost mai mare de 90%. În 
2014-2015 atestăm că intensitatea promovării  intereselor a scăzut cu 20%.   
 

Figura nr. 4. Ponderea proiectelor promotoare de interese 

 
 
Din perspectiva domeniilor13 și autorilor nemijlociți ai proiectelor actelor normative și 
legislative promotoare de interese contrare interesului public,  constatăm situația arătată 
în Figura 5 și anume că: 
 

 cel mai frecvent interesele au fost promovate în domeniul III ”Buget și finanțe” și 

domeniul IV ”Legislația muncii, asigurarea sociala, ocrotirea sănătății și 

                                                 
13 Potrivit Metodologiei CNA au fost stabilite cinci domenii ale EA: I. Drept constituțional şi administrativ, justiție şi afaceri 
interne, drepturile si libertățile omului; II. ”Economie si comerț”; III ”Buget și finanțe”; IV ”Legislația muncii, asigurarea 
sociala, ocrotirea sănătății şi familiei”; V ”Educație si învățământ, cultură, culte şi mass-media”. 
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familiei” și mai puțin în domeniul V ”Educație si învățământ, cultură, culte și 

mass-media”; 

 deputații s-au preocupat mai mult de domeniile II, III și IV: ”Buget și finanțe”, 

”Economie si comerț”, ”Legislația muncii, asigurarea sociala, ocrotirea 

sănătății și familiei”, în timp ce Guvernul a fost relativ constant, fiind interesat 

practic de toate domeniile, dar mai puțin de domeniul V ”Educație si învățământ, 

cultură, culte și mass-media”. 
 
 

Figura nr. 5. Promovarea intereselor contrar interesului public: domenii și autori 

 
 
 

1.3. Procese asociate promovării intereselor private în proiecte 

 

Efectuarea expertizei anticorupție este obligatorie în virtutea articolului 22 din Legea 
privind actele legislative și articolul 41 din Legea privind actele normative ale Guvernului și 
ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale. De cele mai multe ori, 
proiectele care ascund anumite interese sunt promovate fără a fi respectate prevederile 
legale, cum ar fi: transparența în procesul decizional, respectarea termenului de avizare 
și/sau de expertizare a proiectelor de acte legislative și normative, completarea neonestă a 
sintezei obiecțiilor și propunerilor la proiecte, omiterea în general a etapei EA din 
parcursul proiectului de act normativ ș.a.  
 
De obicei, proiectele promotoare de interese private sunt înaintate fără a fi respectat 
termenul de efectuare a expertizei anticorupție de 2 săptămâni, stabilit de lege, sau de o 
lună, în cazul unor proiecte voluminoase sau complexe. Astfel, se atestă cazuri cînd autorul 
proiectului solicită efectuarea expertizei anticorupție în 2-3 zile, dar și într-o zi, ba chiar și 
câteva ore, motivând de cele mai dese ori includerea acestora în ordinea de zi a ședințelor 
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de Guvern. Solicitările și somările de efectuare a expertizei anticorupție în termene strînse 
sau de expertize ”favorabile” autorilor proiectelor de acte normative reprezintă o practică 
reprobabilă. Asemenea interferențe sînt calificate de experții CNA ca influențe 
necorespunzătoare și sînt înregistrate de fiecare dată în Registrul CNA. Respectiv, orice 
solicitări de urgentare sînt neavenite și chiar ilegale.  
 
În Tabelul nr. 2 de mai jos poate fi observat că în perioada de referință (2010-2015) au 
existat multiple cazuri cînd expertiza a fost solicitată în termene extrem de restrînse, în 
unele cazuri chiar cîteva ore. Atestăm faptul că acest fenomen este în creștere constantă. 
Dacă în anii 2010-2011 această stare de fapt părea a fi o practică disparată, în următorii ani  
tendința negativă ia amploare, astfel încît în anul 2014 o bună parte a proiectelor este 
expediată CNA cu solicitarea de a efectua expertiza anticorupție în termen de pînă la 10 
zile, fără a ține cont de volumul și complexitatea proiectelor și a materialelor de însoțire.  
 
De regulă, solicitările respective au venit de la Cancelaria de Stat, însă la acest capitol au 
excelat și unele APC (Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și 
Ministerul Sănătății). Unele proiecte au fost înregistrate în CNA deja la expirarea 
termenului în  care autorii solicitau REA. 
 
Tabel nr. 2.  Numărul proiectelor actelor normative examinate în regim de urgență 

Anul HG (nr. proiecte/ nr. zile pentru expertiză) Legi (nr. proiecte/nr. zile pentru expertiză) 

2010 4 proiecte   

2 proiecte   

2- 5 zile 

6-10  zile   

3 proiecte    2-5 zile 

 

 

2011 

1 proiect     1 zi 1 proiect       1 zi  

5 proiecte 2-5 zile 11 proiecte 2-5 zile 

4 proiecte 6-10 zile  1 proiect     6-10 zile 

2012 2 proiecte    1 zi 11 proiecte   2-5 zile  

1 proiect    2-5 zile 2 proiecte  6-10 zile 

2013 3 proiecte    2-5 zile 10 proiecte   2-5 zile 

7 proiecte      6-10 zile 

2014 1 proiect       ≤ de 1 zi 1 proiect      ≤ de 1 zi 

3 proiecte  1 zi 5 proiecte    1 zi  

24 proiecte  2-5 zile 20 proiecte   2-5 zile 

15 proiecte  6-10 zile 10 proiecte   6-10 zile 

2015  25 proiecte  1 zi 2 proiecte ≤ de 1 zi 

12 proiecte 2-5 zile 11 proiecte  1 zi 

13 proiecte  6-10 zile 12 proiecte  2-5 zile 

  13 proiecte 6-10 zile 

 
Analiza activității de expertiză a CNA denotă încă un fapt consternant: unii promotori ai 
proiectelor de acte normative au solicitat REA nu doar în termene restrânse, dar chiar post-
factum, după aprobarea proiectelor de către Guvern sau, dispunând deja de REA al CNA, în 
tabelul de sinteză a obiecțiilor și recomandărilor la proiecte, făceau mențiunea despre lipsa 
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obiecțiilor sau propunerilor CNA. Mai jos sînt prezentate cîteva mostre de ignorare a 
termenului de expertiză și a constatărilor REA pentru perioada de referință. 
 

Exemplul 1. Autorul proiectului - Ministerul Economiei. Proiectul hotărîrii de Guvern privind 
aprobarea concesionării activelor Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor 
concesionării acestora a fost supus expertizei anticorupție în câteva ore (înregistrat la CNA la 
28.05.2013 (la amiază), expertiza anticorupție efectuata pe 28.05.2013 – REA pe 7 file 
(seara), aprobat în ședința de Guvern din 29 mai 2013 fără a ține cont de obiecțiile expuse 
în REA și publicat în Monitorul Oficial a doua zi, la 30 mai 2013. 
 
Exemplul 2. Autorul proiectului – Ministerul Sănătății. Proiectul de lege privind modificarea 
și completarea unor acte legislative (conține norme ce reglementează domeniul controlului 
tutunului) – 28 file. Intrat în Centru la 14 decembrie 2013 (sâmbătă orele 16.00) Expertiza 
efectuată la 16 decembrie 2013 (luni) – REA pe10 file. Examinat în ședință de Guvern marți, 
pe 17 decembrie 2013 și aprobat de principiu. La 23.12.2013 a fost înregistrat în Centru 
demersul Guvernului nr. 1123-721 din 20.12.213 privind reexaminarea în termen de 10 zile a 
proiectului prenotat. CNA s-a expus suplimentar în al doilea REA pe încă 7 file. În ședința de 
Guvern nu s-a ținut cont de obiecțiile CNA nici din primul, nici din al doilea REA.   
 
Exemplul 3. Autorul proiectului - Academia de Științe a Moldovei. Proiectul hotărârii de 
Guvern pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Guvern și Academia de Științe a 
Moldovei pentru anii 2013-2016, 71 file. Înregistrat la CNA la 2 aprilie 2013. Expertiza 
efectuata la 09.04.2013 – REA pe 11 file. Obiecțiile din REA nu au fost luate în considerare. 
 
Exemplul 4. Autorul proiectului – Cancelaria de Stat. Proiect pentru modificarea și 
completarea unor acte legislative (din domeniul administrației publice locale, proiect foarte 
complex, pe 16 file). Intrat în Centru la 28.08.2013. Autorul a impus termen de 5 zile. 
Raportul anticorupție a fost întocmit la 06.09.2013 pe 10 file cu mai multe obiecții și 
recomandări. Însă, autorul în tabelul de divergențe, la rubrica obiecțiile Centrului Național 
Anticorupție, a scris lipsă de propuneri și obiecții. 

 
Astfel, proiecte voluminoase, extrem de importante, cu conotații strategice și implicații 
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.  
 
Analiza actelor normative adoptate în perioada 2010-2015 (legi și HG) demonstrează că 
obligația de supunere proiectelor EA este privită de autorități mai degrabă ca una 
discreționară și formală, fiind ignorată frecvent de autorii proiectelor actelor normative.  În 
Anexa nr. 1 a prezentului Studiu este inclusă lista HG care au eludat expertiza anticorupție 
în perioada 2010-2015.  
 
Confruntarea numărului HG aprobate și publicate în Monitorul oficial și calificate de 
experții CNA ca pasibile de expertiza anticorupție cu REA redactate în perioada de referință 
arată că 719 de HG au eludat expertiza anticorupție, ceea ce înseamnă în aspect 
procentual, că peste 36% din HG au eludat expertiza anticorupție.  
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În Figura 6 de mai jos este prezentat coraportul pe ani dintre numărul HG aprobate, 
numărul HG calificate de experții CNA ca pasibile de expertiza anticorupție și numărul HG 
care nu au fost remise CNA pentru EA. Se poate observa că cea mai gravă situație se atestă 
în anul 2011, cînd practic 77% din HG nu au trecut EA, precum și anii 2010 și 2014, cînd 
49% și, respectiv, 45% din proiecte nu au fost însoțite de REA. O situație relativ mai bună 
din perspectiva respectării obligativității EA se relevă în anul 2012 și 2015, atunci cînd 
doar în jur din 20% din proiecte au eludat expertiza anticorupție. 
 

Figura 6. HG aprobate vs HG pasibile de EA vs. HG nesupuse EA 

 
 
Examinarea listei HG nesupuse EA din Anexa nr. 1 arată că multe HG care urmau să treacă 
prin filtrul EA, ținînd cont de caracterul, impactul, interesele, precum și riscurile lor 
potențiale nu au fost prezentate pentru examinare CNA. Cu titlu de exemplu am putea 
invoca următoarele HG, care prezentau importanță incontestabilă din perspectiva 
exercițiului EA: 
 

1. HG nr. 449 din 02.06.2010 cu privire la crearea Comitetului Național pentru Stabilitatea 

Financiară 

2. HG nr.1050 din 10.11.2010 cu privire la transmiterea unui pachet de acțiuni ale statului,  

3. HG nr.1069 din 12.11.2010 pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006,  

4. HG nr.1137 din 15.12.2010 privind completarea Listei organizațiilor și întreprinderilor 

societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de TVA la importul 

materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare procesului 

propriu de producție,  

5. HG nr.586 din 29.07.2011 cu privire la unele măsuri ce țin de eficientizarea procesului de 

administrare și deetatizare a bunurilor proprietate publică de stat 

6. HG nr.431 din 14.06.2011 privind scutirea unor agenți economici de la plata dividendelor în 

bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2010 

7. HG nr.194 din 24.03.2011 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat și 

transmiterea patrimoniului proprietate publică a statului din gestiunea economică a unor 

societăți pe acțiuni;  
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8. HG nr.69 din 02.02.2012 cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru 

Societatea pe Acțiuni "Termocom";   

9. HG nr.139 din 29.02.2012 pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la 

Zona Economică Liberă "Ungheni-Business"; 

10. HG nr.919 din 18.11.2013 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul 

termoenergetic; 

11. HG nr.790 din 07.10.2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind 

restituirea taxei pe valoarea adăugată;   

12. HG nr.780 din 04.10.2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. 

"Aeroportul Internațional Chișinău" și a condițiilor concesionării acestora; 

13. HG nr.778 din 04.10.2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în 

desfășurarea activității de întreprinzător;  

14. HG nr.611 din 19.09.2013 cu privire la modificarea destinației unor terenuri;  

15. HG nr.737 din 18.09.2013 cu privire la încheierea unui contract și alocarea mijloacelor 

financiare;  

16. HG nr.318 din 30.05.2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la 

vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente; 

17. HG nr.203 din 18.03.2013 cu privire la transmiterea unor terenuri și inițierea proiectului de 

parteneriat public-privat pentru asigurarea colaboratorilor Academiei de Științe a Moldovei cu 

spațiu locativ;  

18. HG nr.185 din 13.03.2013 cu privire la transmiterea unei instituții rezidențiale;  

19. HG nr.183 din 13.03.2013 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind 

restituirea taxei pe valoarea adăugată; 

20. HG nr.182 din 13.03.2013 privind aprobarea Listei organizațiilor și întreprinderilor 

societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de vărsare la buget a 

TVA aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate;  

21. HG nr.124 din 15.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare 

a unor categorii de facilități privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal 

nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 și art.4 alin.(18) lit.a) și lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 

decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal; 

22. HG nr.12 din 10.01.2013 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat; 

23. HG nr.19 din 18.01.2014 cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri; 

24. HG nr.135 din 24.02.2014 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de 

subvenționare a producătorilor agricoli; 

25. HG nr.244 din 02.04.2014 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea 

și completarea Hotărârii Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției “Moldsilva”, structurii și 

efectivului-limită ale aparatului central al acesteia;   

26. HG nr.422 din 09.06.2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de declarare a 

valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova; 

27. HG nr. 485 din 26.06.2014 cu privire la modificarea destinației unor terenuri; 

28. HG nr.501 din 01.07.2014 cu privire la fondarea Întreprinderii de Stat “Vestmoldtransgaz”; 

29. HG nr.611 din 21.07.2014 privind scutirea unui agent economic de la defalcarea în bugetul 

de stat a unei părți din profitul net obținut în anul 2013; 

30. HG  nr.735 din 10.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a 

sprijinului financiar producătorilor de fructe;   

31. HG nr.782 din 25.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire 

de TVA, taxa vamală și taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) 

importate și/sau livrate pe teritoriul țării, destinate proiectului “Reabilitarea străzilor centrale 

și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinău” și Programului de 

Investiții Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă și 

tratare a apelor uzate în municipiul Chișinău; 
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32. HG nr.184 din 05.05.2014 cu privire la lichidarea unor întreprinderi de stat; 

33. HG nr.72 din 31.01.2014 pentru modificarea punctului 5 din Regulamentul cu privire la 

vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente;   

34. HG nr.923 din 12.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Parcului 

Național „Orhei”;  

35. HG nr.947 din 17.11.2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de acordare a 

sprijinului financiar producătorilor de fructe;  

36. HG nr.952 din 17.11.2014 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire și plată a ajutorului social; 

37. HG nr.385 din 16.06.2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secțiunii 34/2 din Codul 

vamal al Republicii Moldova;  

38. HG nr.854 din 16.12.2015 cu privire la aprobarea Listei mărfurilor și serviciilor importate 

și/sau livrate pentru construcția grădiniței de copii în satul Cișmichioi, unitatea teritorială 

autonomă Găgăuzia, cu scutire de TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor 

vamale 

 

Majoritatea HG incluse în lista de mai sus au emanat de la Ministerul Finanțelor, Cancelaria 
de Stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Agenția 
Resurse Funciare și Cadastru. Menționăm că în lista de mai sus nu au fost indicate HG 
privind schimbarea destinației terenurilor, un domeniu care este calificat de CNA ca unul 
extrem de vulnerabil din perspectiva potențialelor interese și a eventualului prejudiciu.  
Vom nota doar că 38 (5%) din HG incluse în Anexa nr. 1 a Studiului s-au referit la 
modificarea destinației terenurilor, niciuna din aceste HG din listă nefiind supusă EA. De 
asemenea, nu au fost incluse toate HG care au stabilit varii scutiri (plata TVA, accize etc.) 
pentru agenții economici, un domeniu care la fel face parte din tipologia actelor normative 
potențial promotoare de interese și cauzatoare de prejudicii.  
 
Afară de HG, în perioada de referință Guvernul a promovat un număr impunător de legi 
(pentru detalii a se vedea Figura 2 a Studiului) o bună parte a cărora, la fel, a eludat EA. 
Lista legilor inițiate de Guvern și adoptate de Parlament, dar care nu au fost supuse EA, este 
inclusă la Anexa nr. 2 a acestui Studiu. Evaluarea realizată ne permite să concluzionăm că 
circa 140 (ceea ce reprezintă 18% din numărul total de 792) de proiecte de legi ale 
Guvernului au fost promovate în lipsa unui REA. Printre cele mai relevante exemple din 
perspectiva acestui Studiu considerăm următoarele legi:  
 

1. Legea nr.177 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 113-XV din 13 

martie 2003 cu privire la măsurile de redresare a situației economico-financiare a 

întreprinderilor zootehnice 

2. Legea nr.72 din 04.05.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

cu privire la Guvern, Regulamentul Parlamentului, aspecte de transparență) 

3. Legea nr.56 din 25.03.2010 pentru modificarea unor acte legislative (introducerea și 

scoaterea bunurilor de pe teritoriul R. Moldova, Codul vamal) 

4. Legea nr.138 din 01.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 

aprilie 1999 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic 

5. Legea nr.73 din 15.04.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(societățile pe acțiuni, piața valorilor mobiliare) 

6. Legea nr.161 din 22.07.2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea 

activității de întreprinzător 

7. Legea nr.190 din 30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilității 

financiare 
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8. Legea nr.184 din 27.08.2011 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(instituțiile financiare, piața valorilor mobiliare; CPC etc.; declarată neconstituțională)  

9. Legea nr.5  din 15.01.2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea instituțiilor 

financiare, piața valorilor mobiliare, CPC, Codul de executare etc.) (raideri) 

10.  Legea nr.42 din 15.03.2012 privind transmiterea în folosință a unui imobil 

11.  Legea nr.197 din 19.11.2015 privind importul unor mijloace de transport (Centru creștin)  

12.  Legea nr.31 din 07.03.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 

instituțiilor financiare, Legea BNM etc.) 

13.  Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(politica bugetar-fiscală) 

14.  Legea nr.204 din 12.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 121-XVI din 4 

mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice 

15.  Legea nr.89 din 29.05.2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 419-XVI  din 22 

decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanțiile de stat și recreditarea de stat 

16.  Legea nr.184 din 28.09.2014 privind modificarea și completarea unor acte legislative 

(Codul fiscal) 

 
Marea parte a proiectelor de legi din lista de mai sus au vizat aspecte legate de domeniile 
economic, financiar, fiscal, vamal etc. Poate fi observat că seria de inițiative legislative 
care vizau funcționarea sistemului financiar-bancar au fost promovate în afara 
expertizei anticorupție (p. 7-9, 12 din lista de mai sus). Totodată, Guvernul a ezitat de 
fiecare dată să remită spre expertiza anticorupție proiectele de legi privind bugetul de stat, 
privind bugetul asigurărilor sociale și asigurărilor medicale (inclusiv cele de rectificare), 
precum și legile prin care se reglementa politica bugetar-fiscală anuală. Chiar dacă, aparent, 
aceste inițiative ar avea un caracter foarte tehnic și nu ar genera riscuri de corupție, totuși 
EA are un caracter obligatoriu și proiectele din domeniul planificării bugetare și fiscale 
anuale trebuie să fie prezentate CNA pentru expertiză, or, legile respective au un impact 
puternic asupra dezvoltării societății, securității și stabilității mediului de afaceri, 
sistemului de impozitare și, implicit, asupra bunăstării cetățenilor.  
 
În Anexa nr. 3 a Studiului este redată lista legilor, inițiate de deputații în Parlament în 
perioada 2010-2015, legi care au fost adoptate în lipsa REA. Mai jos sînt listate unele din 
legile relevante care au eludat EA: 
 

1. Legea nr.116 din 17.07.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 62-XVI din 21 

martie 2008 privind reglementarea valutară 

2. Legea nr.42 din 17.03.2011 cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 

2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (cazinourile) 

3. Legea nr.195 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(secretul bancar) 

4. Legea nr.193 din 15.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(declarată neconstituțională) 

5. Legea nr.101 din 28.05.2010 privind importul unor unități de transport specializate pentru 

Aeroportul Internațional Liber „Mărculești” 

6. Legea nr.177 din 28.07.2011 privind importul unor bunuri (biserică Fălești, clopote, 8) 

7. Legea nr.269 din 30.11.2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135-XVI din 14 

iunie 2007 privind societățile cu răspundere limitată 

8. Legea nr.243 din 02.12.2011 privind importul unui autovehicul (pentru biserica 

evanghelistă Rîșcani) 
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9. Legea nr.10 din 22.03.2013 privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul 

construcției Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier – Formare, 

Expoziție și Simpozion 

10.  Legea nr.209 din 04.10.2012 privind importul unor clopote 

11.  Legea nr.113 din 16.05.2013 privind importul unor autovehicule (15) 

 
Cea mai mare pondere a proiectelor - emanație a deputaților – revine subiectelor legate de  
stabilirea a varii derogări și scutiri de la achitarea taxelor fiscale și vamale pentru 
introducerea pe teritoriul R. Moldova a unor bunuri, preponderent autovehicule. 
Beneficiarii de bază ai acestor scutiri au fost autoritățile publice centrale și locale, diverse 
organizații neguvernamentale, dar și culte religioase. De asemenea, în vizorul deputaților 
au fost domeniul fiscal (în special, în legislatura din perioada 2010-2014, a se vedea în 
acest sens și lista legilor din Anexa nr. 3) și domeniul social. Unele proiecte controversate, 
ulterior contestate la Curtea Constituțională, dar și care au avut un impact negativ asupra 
bugetului de stat, de asemenea au fost adoptate de legiuitori în lipsa REA. Vom reliefa în 
special Legea nr.42 din 17.03.2011 cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV din 
30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, prin care 
a fost micșorată de o manieră ”surprinzătoare” taxa pentru întreținerea cazinourilor. În 
capitolul II și III vom prezenta o analiză mai detaliată privitor la tipologia intereselor 
promovate prin proiectele de lege, ”costul” acestor interese, precum și domeniile de 
preocupare ale deputaților, în special în campaniile electorale.  
 

În concluzia acestui capitol reținem următoarele CONSTATĂRI:  
 

 volumul de muncă al CNA în desfășurarea activității de EA este în 
creștere constantă de la an la an; 

 respectiv, numărul proiectelor de acte normative și legislative care 
eludează expertiza anticorupție este în descreștere, cu unele excepții pentru actele 
care emană de la Guvern. În cazul Guvernului este extrem de dificil de a urmări 
parcursul proiectelor promovate de autorități, înregistrate și puse pe agenda 
Guvernului. De regulă, proiectele incluse pe agenda Guvernului pot fi accesate doar 
cu o zi-două înainte de ședința propriu-zisă a Cabinetului de Miniștri; 

 eficiența remedierii riscurilor de coruptibilitate atestă un trend bun, dar 
există restanțe în partea ce ține de factorii de coruptibilitate din cadrul categoriilor 
”Accesul limitat la informații, lipsa transparenței” și  ”Responsabilități și sancțiuni 
necorespunzătoare”; 

 chiar dacă numărul proiectelor promotoare de interese este în creștere 
constantă, totuși, ponderea proiectelor care promovează interese private/de 
grup/corporatiste în detrimentul interesului public este în scădere; 

 un trend negativ se manifestă tot mai pregnant în ultimii ani (2014-
2015): crește numărul de solicitări de a examina proiectele în regim de urgență, în 
termene record, mai mici de termenul de 10 zile. Acest fapt afectează indirect atît 
calitatea REA, cît și eficiența înlăturării riscurilor de coruptibilitate de către autorii 
proiectelor (în cazul proiectelor promovate în regim de urgență și condiții quasi-
transparente gradul de remediere a riscurilor de coruptibilitate identificate în REA 
este destul de mic, iar în unele cazuri autorii chiar trec sub tăcere și ignoră 
obiecțiile/propunerile formulate în REA; uneori autorii proiectelor chiar ”trișează”, 
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invocînd în sinteza obiecțiilor și recomandărilor la proiecte lipsa oricăror obiecții 
din partea CNA); 

 majoritatea proiectelor promotoare de interese private continuă a fi 
înaintate anume prin asemenea proceduri urgentate și lipsite de transparență.  

 
 

Luînd în calcul cele constatate în cadrul acestui capitol se impun următoarele 
RECOMANDĂRI:  
 

 dezvoltarea unei secțiuni pe pagina web a Guvernului special consacrate 
proiectelor de acte normative promovate de către autorități (ca model poate servi 
pagina web a Parlamentului care permite monitorizarea stadiului proiectelor 
înregistrate în Legislativ); 

 excluderea practicii vicioase aplicate de autorii proiectelor actelor 
normative și legislative de solicitare a REA în termene mai mici decît cele stabilite 
de lege; 

 stabilirea expresă a obligativității REA pentru proiectele actelor 
normative pasibile de EA: proiectul nu va fi inclus pe agenda ședinței Guvernului 
în lipsa expertizei anticorupție, astfel va fi exclusă practica eludării etapei EA în 
promovarea proiectelor. 
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Capitolul 2.  
TIPOLOGIA INTERESELOR PRIVATE PROMOVATE ÎN PROIECTE. COSTUL 
INTERESELOR 
 

Prezentul capitol tratează tipologia intereselor promovate prin proiectele de legi și acte 
normative, tipologie desprinsă din analiza REA pe parcursul a șase ani – 2010-2015. În 
secțiunile de mai jos ale acestui capitol sînt prezentate cele mai frecvente manifestări de 
promovare a intereselor în detrimentul interesului public, grupate după cum urmează: 
scutirea de taxe fiscale și vamale, iertarea datoriilor; schimbarea destinației terenurilor; 
parteneriatele public-private; derogările de la regulile de comerț; crearea parcurilor 
industriale; favorizarea bugetară a unor autorități publice; alte categorii.  
 
Capitolul este complinit și de Anexa nr. 4 la acest Studiu care listează o serie de exemple 
concludente extrase din REA pe marginea proiectelor purtătoare de interese, cu 
specificarea autorilor proiectelor, scopului invocat de ei, a constatărilor formulate, 
prejudiciilor și riscurilor depistate de experți, precum și evaluarea costului prejudiciului 
(atunci cînd a fost posibil). 
 
 

2.1. Scutirea de taxe fiscale și vamale, iertarea datoriilor 
 

Prima categorie din tipologia intereselor promovate prin proiecte este stabilirea prin legi 
a derogărilor și scutirilor de taxe, accize, alte plăți, precum și iertarea datoriilor 
anumitor categorii de subiecți. Trebuie menționat că favorizarea anumitor categorii de 
subiecți de drept prin acordarea scutirii de taxe fiscale/vamale discriminează alți subiecți 
de drept aflați într-o situație juridică similară.  
 
În timp, astfel de acte legislative/normative, în mod inevitabil duc la o periclitare a aplicării 
cadrului legal național în domeniu Actul de excepție în multe cazuri devine o cutumă 
pentru unele părți/grupuri din societate care încearcă, prin diverse căi, să promoveze unul 
sau alt proiect, eschivându-se, în final, de la plata taxelor legale ce se impun în asemenea 
situații. Odată cu trecerea timpului, avantajele unor asemenea proiecte (elaborate în 
interesul unui grup de persoane prin invocarea unui aparent interes public) se reduc, iar 
dezavantajele cresc (neplata taxelor legale în bugetul național), astfel încât eliminarea a 
astfel de practici este inevitabilă.   
 
Actualmente nu există un mecanism corespunzător de monitorizare a bunurilor importate 
conform scopului propus (în cazul actelor legislative care permit introducerea în Republica 
Moldova a unor bunuri prin derogare de la cadrul legal național – prin scutirea de la plata 
drepturilor de import – există riscul apariției unor abuzuri prin înstrăinarea în final a 
bunurilor importate).  
 
Analiza activității de EA pe parcursul a 6 ani denotă că cel mai proeminent scutirea de taxe 
fiscale și vamale se manifestă la importul unor bunuri și autovehicule.  
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Tabel nr. 3 Autovehicule introduse cu scutiri: nr., ani 
Nr. 
d/o 

Anul 
promovării 
proiectelor 

Nr. de 
autovehicule 
introduse în 

țară cu scutiri 

Nr. de 
inițiative 

legislative/an 

1. 2010 35 11 
2. 2011 105 16 
3. 2012 33 10 
4 2013 30 14 
5. 2014 13 6 
6. 2015 12 10 

TOTAL 228 67 
 

Din tabel poate fi observat că 
pe parcursul a șase ani au fost 
introduse pe teritoriul țării în 
regim ”favorizat” 228 
autovehicule, pentru aceasta 
fiind necesară adoptarea a 67 
de legi. Cel mai prolific an, se 
pare, că a fost anul 2011 cînd 
prin adoptarea a 16 legi 
Parlamentul a permis intrarea 
cu scutiri a 105 autovehicule.  

 
Notăm că această practică a scutirilor de taxe fiscale și vamale este constant criticată în 
REA, de fiecare dată fiind invocat faptul că ” […] normele date stabilesc derogări de la 
regula generală și favorizează o anumită categorie de subiecți de drept, fiind discriminați 
alți subiecți aflați într-o situație juridică similară și care se conformează legislației 
naționale prin prisma achitării drepturilor de import. Considerăm că exceptarea frecventă 
și abuzivă de la normele legislației în vigoare nu reprezintă un remediu oportun pentru 
susținerea unor sau altor categorii de subiecți, iar din alt punct de vedere – se răsfrânge 
negativ asupra bugetului public. În acest context, atragem atenția asupra faptului că în 
ultimul timp se observă tot mai frecvent promovarea unor proiecte ce au obiect de 
reglementare derogări de la Codul vamal și Codul fiscal. Prin astfel de derogări, de fapt, 
cetățenii sunt încurajați să încalce norma generală și sub diverse pretexte identifică 
mijloace legale de eludare a cadrului legal general”14. 
 
O analiză efectuată de Direcția analitică a CNA privind soarta unităților de transport 
importate cu derogări de la Codul fiscal și Codul vamal a stabilit cazuri când autovehiculul 
importat era pentru o asociație obștească, dar pe lângă proprietarul nominalizat, a fost 
eliberat mandat și încă pentru o persoană fizică, alta decât cea indicată în lege. În alt caz, 
autovehiculul introdus fără plata plăților pe teritoriul RM a fost trecut către un alt 
proprietar decât cel nominalizat în lege ș.a.  
 
Din perspectiva costurilor prejudiciilor cauzate prin această categorie de scutiri, de 
fiecare dată este necesară analiza unor date statistice dezagregate la nivel de mijloace de 
transport aflate la evidență permanentă în alte state pe perioada anului de referință (anul 
importului) sau valoarea medie anuală pe anii precedenți, în vederea identificării valorii 
de bază și ariei de aplicabilitate a modificărilor legale. De asemenea este necesară 
precizarea valorii taxelor achitate pînă la introducerea scutirilor, informații care nu sînt, 
de regulă, identificate în notele informative ale actelor normative și, respectiv, calcularea 
costului prejudiciului potențial în asemenea condiții este practic imposibilă. 
 
Totodată, valoarea estimativă a mijloacelor care nu vor fi acumulate la bugetul de stat în 
urma aplicării prevederilor de scutire este calculată ca diferența între valoarea estimată 
pentru a fi încasată din achitarea vinietei  și diminuarea estimativă a impozitelor încasate 
privind drepturile de import și alte taxe legale. Diminuarea estimativă a impozitelor 

                                                 
14 REA nr. 257-G-15  din 04.05.2015 la proiectul Legii privind importul unui autovehicul 
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încasate privind drepturile de import și alte taxe legale sunt calculate ca diferența între 
valoarea încasată a impozitelor și taxelor încasate în anul precedent și valoarea 
estimativă pentru a fi încasată în anul introducerii modificărilor. 
 
O altă categorie în interiorul acestei tipologii de acte normative/legislative o reprezintă 
actele normative prin care întreprinderi, structuri din sectorul privat sînt scutite (iertate 
datoriile) de anumite plăți față de bugetul public național. O mostră elocventă de 
proiect aducător de prejudicii în acest sens este Legea privind preluarea unor datorii de 
către stat, nr. 167 din 21 iulie 2014. În exemplul de mai jos sînt reflectate constatările 
REA la etapa promovării proiectului.  
 

Exemplu: Proiectul de lege privind stingerea unor datorii față de bugetul public național, 
transmis pentru REA la CNA la data de 6 iunie 2014. 

Autorul proiectului: Un grup de deputați din Parlament (V.Ioniță, A.Dimitriu, N.Olaru, 
A.Aghache, Iu.Chiorescu, V.Streleț, O.Bodrug ș.a.) 

Scopul proiectului:  
Scopul proiectului de lege constă în preluarea de către stat a datoriei în sumă de 25 milioane lei 
a Complexului monastic „Curchi” față de Societatea cu Răspundere Limitată „Glorinal”, precum și 
dispunerea stingerii acestei datorii față de S.R.L. „Glorinal” de către stat. Totodată, se dispune 
stingerea datoriilor S.R.L. „Glorinal” față de bugetul public național la impozitul pe venit, la 
contribuțiile de asigurări sociale, la contribuțiile individuale de asigurări sociale, la primele de 
asigurare obligatorie de asistență medicală, la defalcările pentru elaborarea documentelor 
normative în construcții, la taxa pe valoarea adăugată în sumă de 14 milioane lei, în contul 
stingerii datoriilor formate în procesul de executare a lucrărilor de reconstrucție și restaurare 
(25 mln. lei) a Complexului Monastic „Curchi” cu monumente de arhitectură de importanță 
națională din satul Curchi, raionul Orhei.  
Un alt scop propus în proiect este anularea penalităților și sancțiunilor fiscale (amenzilor) 
calculate SRL „Glorinal” conform situației la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru 
nevărsarea în termen a plăților la bugetele respective. Întru realizarea scopurilor enunțate supra 
se promovează derogări de la un șir extins de acte legislative, printre care și Codul fiscal al 
Republicii Moldova, Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 
08.07.1999, Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală nr.1593-XV din 26.12.2002, Legea privind calitatea în 
construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 ș.a. 
REA și expertul CNA: Nr.324 din 10 iulie 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA:  
„Acest proiect este perceput ca unul ce promovează interesele S.R.L. „Glorinal”. În contextul 
respectării interesului public considerăm primordial de a elucida următoarele: La data de 
12.07.2013, de către Parlamentul Republicii Moldova, a fost adoptată Legea nr.199 „Privind 
scutirea de la plata unor impozite, contribuții, prime și defalcări, precum și privind anularea 
majorărilor de întârziere și a amenzilor aferente acestora”, care ulterior a fost declarată 
neconstituțională de către Curtea Constituțională prin Hotărârea nr.6 din 13.02.2014. Drept temei 
pentru declararea neconstituționalității legii respective, Curtea a invocat nerespectarea 
prevederilor alin.(4) al art.131 din Constituție, conform căruia orice amendament care atrage 
reducerea veniturilor bugetare, poate fi adoptat numai după ce este acceptat de Guvern. S-a atras 
atenția că amnistierea fiscală, cu titlu nominal, a unui agent economic de la plata taxelor și 
impozitelor legiuitorul a instituit, în fapt o diferență de tratament în privința unei societăți în 
raport cu alte persoane juridice care desfășoară același gen de activitate. Prin prevederile 
legii, prin care doar un singur agent economic a fost amnistiat fiscal, se creează o situație 
privilegiată pentru o întreprindere care activează pe o piață deschisă concurenței. Or, scutirea de 



29 

 

T.V.A. a agentului economic din speță nu poate fi raportată la datoriile formate în procesul de 
executare a lucrărilor de reconstrucție și restaurare a complexului monastic ș.a. […] 
Autorul nu a expus argumente care să fortifice justificarea promovării proiectului, să prezinte 
careva informații analitice a datoriilor formate între subiecți (Complexul monastic, societatea 
comercială, statul), spre exemplu – un audit al situației per ansamblu. Or, nu au fost relevate 
clauzele contractului de renovare a complexului în vederea constatării dacă în condițiile aplicării 
uniforme și respectării acestora ar fi fost posibilă acumularea unor datorii exagerate și 
impunătoare pentru bugetul statului. Autorul, nu a abordat oportunitatea identificării altor căi de 
alternativă pentru remedierea/soluționarea situației în cauză, spre exemplu – reeșalonarea 
achitării datoriilor ș.a., însă, a optat pentru scutirea, în genere, de la plata acestor datorii generând 
astfel riscul compromiterii/periclitării aplicării principiului liberei concurențe. […] 
Considerăm că se creează un precedent judiciar care va permite și altor agenți economici să nu se 
conformeze cadrului legal fiscal privind obligativitatea achitării impozitelor și taxelor și va atrage 
după sine încălcarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. c) al Codului fiscal – echitatea fiscală, care 
prevede tratarea egală a persoanelor fizice și juridice, care activează în condiții similare în vederea 
asigurării unei sarcini fiscale egale. Or, instituirea unui astfel de precedent va constitui drept 
premisă pentru eludarea cadrului legal în vederea necontribuirii la bugetul public național și/sau 
la neonorarea angajamentelor și obligațiunilor diferitor contribuabili interesați. […] 
Prevederile proiectului au impact negativ asupra bugetului public național, iar operarea sumelor 
invocate, conform legislației, trebuie corelată cu legea bugetului pe anul corespunzător.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, prejudicierea bugetului public național, 

avantajarea și promovarea intereselor unui agent economic, 
încălcarea principiului echității fiscale, crearea unui precedent 
judiciar defectuos. 

Statutul proiectului: Adoptat. Legea nr.167 din 21.07.201415 
Evaluare costuri Datorie complex monastic ”Curchi” către S.R.L. ”Glorinal”  - 

25000000 lei 
Datorie S.R.L. ”Glorinal”  către bugetul public național – 14000000 
lei 
Penalități și sancțiuni fiscale ale  S.R.L. ”Glorinal” pentru nevărsarea 
la buget a plăților de mai sus - ? lei (nota informativă nu a inclus nici 
o informație referitoare la volumul penalităților și sancțiunilor 
aplicate)  
 
Costul total: 11000000 lei + penalități și sancțiuni fiscale ale S.R.L. 
”Glorinal”  

 

Riscurile inerente pentru proiectele care stabilesc derogări de la regulile generale, scutesc 
varii agenții publice și structuri private de plata unor taxe, impozite, precum și le iartă 
datoriile se referă la: 
 

 prejudicierea bugetului public național; 

 neargumentarea pierderilor pentru bugetul public național urmare a adoptării 

unui astfel de proiect de decizie – nu sunt prezentate calculele estimative ale taxelor care 

nu se vor vărsa în bugetul de stat; 

 lipsa argumentării adecvate a proiectelor derogatorii; 

                                                 
15 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354339  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354339
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 avantajarea și promovarea intereselor agenților economici/organizațiilor 

neguvernamentale/creștine; 

 încălcarea principiului echității fiscale; 

 lipsa mecanismelor de control; 

 responsabilitate și sancțiuni neadecvate; 

 crearea precedentelor defectuoase. 
 
 

2.2. Schimbarea destinației terenurilor 
 

Un alt subiect de interes atît pentru Guvern, cît și pentru deputați îl prezintă schimbarea 
destinației terenurilor. Capitolul XI din Codul funciar, nr. 828 din 25 decembrie 199116, 
prevede condițiile de bază și subiecții care decid: schimbarea destinației terenurilor 
agricole; schimbarea destinației terenurilor de calitate superioară; schimbarea modului de 
folosință a terenurilor agricole; retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol 
sau silvic; schimbarea categoriei terenurilor cu destinație specială.  
 
Vom nota că schimbarea destinației terenurilor este importantă din perspectiva prețului 
ulterior al acestor terenuri, care variază în dependență de destinația acestuia, respectiv, 
costurile unui teren pot să scadă sau să crească substanțial, odată cu transferarea acestuia 
dintr-o categorie în alta. În acest context, este relevantă Legea nr. 1308 din 25 iulie 1997 
privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului și Anexa la această 
lege (tarifele pentru calcularea prețului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-
hectar) în lei)17.  Mai jos reproducem cu titlu de exemplu rezumatul REA la un proiect de 
lege care a avut în vizor schimbarea destinației unui teren, proiect care, odată adoptat, ar fi 
generat prejudicii în valoare de 1 mln. de Euro. 
 

Exemplu: Proiectul de lege 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, transmis pentru REA la CNA la data de 13 martie 2014. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 
Scopul proiectului: 
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, pentru 
aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea 
statului este elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în scopul excluderii unui 
teren cu suprafața de 1.5 ha din gestiunea Institutului de Pomicultură, or. Codru, mun. Chișinău 
și înstrăinarea acestuia ca teren aferent SRL „Beto-Plus”. 
REA și expertul CNA: Nr.181 m din 24 aprilie 2014, inspector principal Ion Pruteanu 
Extrase din REA: 
„Considerăm că argumentele invocate de autor în nota de argumentare nu justifică necesitatea 
elaborării și promovării proiectului. […]” 
Proiectul a trezit suspiciunile expertului, din considerentul că proiectul promova, în mod 
evident, interesul unui agent economic concret în modificarea cadrului legal pentru excluderea 
din domeniul public exclusiv al statului a unui teren cu destinație agricolă, gestionat de către 
Institutul de Cercetări pentru Pomicultură. Solicitînd informații suplimentare de la autorul 

                                                 
16 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313324  
17 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313289  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313324
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313289
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proiectului, s-a stabilit că Institutul de Cercetări pentru Pomicultură încheiase în anul 2006 un 
contract de arendă cu SRL „Beto-Plus”a terenurilor vizate în proiect pe un termen de 10 ani, cu 
încălcarea prevederilor legale, care nu permit exploatarea unor asemenea terenuri în alte 
scopuri decît agricole. CNA a mai stabilit că numărul cadastral indicat în contract era greșit. În 
legătură cu aceste fapte, de la MAIA au fost solicitate mai multe clarificări, pe care acesta însă a 
evitat să le facă.  
În cadrul REA au fost reținute următoarele precizări pe marginea proiectului dat:  
„În vederea elucidării situației create, Centrul a inițiat investigațiile proprii și vine cu următoarele 
concluzii: 
     1. Deși terenul respectiv are statut de teren agricol, prin Contractul de arendă a terenurilor nr.A-
49-06 din 24 mai 2006, conform capit. I „Obiectul contractului”, pct.1, pct.2 s-a stipulat că 
terenurile arendate vor fi folosite pentru amplasarea obiectelor industriale - instalații de 
prepararea betonului și uscarea lemnului”. Astfel, din start, factorii de decizie a Institutului de 
Cercetări pentru Pomicultură, în persoana domnului director - M. Rapcea a încălcat legislația în 
vigoare privind modul de folosire a terenului agricol, acceptând o activitate ce nu are tangență cu 
domeniul agricol. În acest sens, art.36 al Codului Funciar din 25.12.1991 expres prevede că 
„terenurile cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate, sînt folosite pentru 
desfășurarea activității în scopul obținerii de produse agricole și pentru amplasarea obiectivelor de 
infrastructură a agriculturii”. 
     2. La solicitarea angajaților CNA a actelor ce țin de organizarea și desfășurarea licitației din 
14.11.2011 pentru cumpărarea bunurilor imobile (construcții, depozit, cîntar) amplasate pe 
terenul vizat în proiect, reprezentanții SRL „Beto-Plus” și a Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare nu au putut pune la dispoziție acte confirmative privitor la legalitatea petrecerii 
licitației. Din informația acumulată, s-a constatat că la momentul organizării licitației, bunurile 
amplasate pe teritoriul dat, din care făcea parte și depozitul cu subsol pentru păstrarea fructelor și 
alte clădiri, cît și terenul cu suprafața de 1,5 ha erau folosite în procesul agricol de institut și nu a 
fost necesar darea în arendă a teritoriului dat. Referitor la modul de organizare și desfășurarea a 
licitației, CNA verifică veridicitatea informației cu privire la faptul că la licitație a participat doar a 
unui singur agent economic – SRL „Beto-Plus” și dacă a fost încălcată procedura stabilită prin lege. 
     3. În cadrul examinării cu deplasare la fața locului, s-a constatat că aria aproximativă de 1,5 ha 
este folosită pentru depozitarea materiei prime pentru fabricarea betonului, parcarea tehnicii 
speciale de carieră, amplasarea cu fundații capitale a utilajului pentru fabricarea betonului. Astfel, 
terenul agricol cu strat fertil a fost acoperit totalmente cu materiale de construcție, materiale 
pentru fabricarea betonului, fapt ce va îngrădi pe viitor folosirea acestuia în scopuri agricole 
(fotografiile se anexează)18. 
     4. Prin contractul menționat de arendă, arendatorul a dat, iar arendașul a preluat terenul 
aferent atelierului de tîmplărie și a clădirii brigăzii de producere nr.1 din str. Costiujeni, 14 orășelul 
Codrul cu suprafața de 1,5 ha. Deși obiectele menționate nu fac parte din acest contract, acestea au 
fost folosite pe parcursul perioadei de referință în mod gratuit de SRL „Beto-Plus”. […]  
Reieșind din cele menționate mai sus, considerăm inoportun promovarea proiectul de lege 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 și a cărui scop este 
excluderea terenului cu suprafața de 1.5 ha din gestiunea Institutului de Pomicultură, or.Codru, 
mun.Chișinău și înstrăinarea acestuia ca teren aferent SRL „Beto-Plus”. Astfel, prin proceduri care 
la prima vedere par legale (inițial arenda teritoriului, apoi procurarea obiectelor și mai tîrziu 
procurarea pământului), se încearcă de a deposeda statul de 1,5 ha, la un preț derizoriu. Dacă lotul 
dat va fi comercializat conform Legii nr.1308 din 25.07.1997 privind prețul normativ și modul de 
vînzare-cumpărare a pămîntului, cumpărătorul va achita suma de 39.126 lei sau 2111 euro. […] 
Proiectul este purtător de interese și prejudiciază interesul public. Beneficiarul proiectului este SRL 

                                                 
18 Fotografiile au fost anexate la REA transmis autorului proiectului. 
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„Beto-Plus”, care tinde să procure lotul de 1,5 ha la preț normativ, ca ulterior să-l comercializeze la 
preț de piață sau să-l folosească în interes personal, prejudiciind statul cu circa 1 milion de 
euro. Pe altă parte, nu este clară poziția și interesul Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare care promovează acest proiect. În cazul modificării Legii nr.668-XIII din 23.11.1995 și 
comercializării acestui teren S.C. „Beto-Plus” SRL, prețul normativ pentru o unitate grad-hectar 
teren agricol ar constitui 621,05 lei (conform tarifelor stabilite prin Legea nr.1308-XIII din 
25.07.1997 privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului). Inclusiv, 
suprafața terenului demarcat ca aferent 1,5 ha este exagerată în comparație cu suprafața totală a 
construcțiilor de 0,05 ha. 
Reieșind din cele expuse mai sus, considerăm că excluderea terenului dat din lista terenurilor 
agricole ce rămân în proprietara statului și vânzarea acestuia S.C. „Beto-Plus” la prețul normativ 
ar prejudicia interesele statului prin ratarea unui venit considerabil.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă și prezentarea informațiilor eronate de 

către autor proiectului, promovarea intereselor private ale unui 
agent economic (SRL „Beto-Plus”) și prejudicierea interesului public. 
Exercitarea influențelor necorespunzătoare asupra expertului CNA 
în cadrul efectuării REA. 

Statutul proiectului: Retras de autor (Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare) 
Alte comentarii: În perioada aflării la expertiza CNA a proiectului dat, un procuror 

din cadrul Procuraturii Generale a încercat să intervină, în vederea 
determinării expertului CNA de a întocmi un REA pozitiv. Influența 
necorespunzătoare a fost denunțată la subdiviziunea de securitate 
internă a CNA, fiind sesizată asupra cazului și subdiviziunea de 
securitate internă a procuraturii. 
Faptele elucidate cu privire la proiect au fost transmise pentru 
efectuarea investigațiilor speciale altor subdiviziuni CNA. 

Evaluare costuri Costul normativ al acțiunilor  - 1,5 ha  teren agricol  = 39126 lei/ 
2111 Euro 
Costul de piață al acțiunilor – 1,5 ha teren aferent construcțiilor =  
18540000 lei/1000000 Euro 

 
 
Așa cum poate fi observat din rezumatul REA arătat în tabelul de mai sus, procesul de EA a 
permis identificarea unei scheme de promovare a intereselor unor persoane private în 
detrimentul interesului public. Schematic, interesele acestui proiect de lege pot fi ilustrate 
după cum urmează mai jos.  
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În perioada supusă analizei de prezentul Studiu, CNA a elaborat mai multe REA pe 
marginea proiectelor de schimbare a destinației terenurilor un șir de exemple, 
suplimentare celui expus mai sus, fiind incluse în secțiunea 2.2 din Anexa nr. 4. 
 
Cu titlu special, ținem să invocăm încă un exemplu și anume proiectul HG cu privire la 
trecerea dintr-un domeniu în altul și schimbul de terenuri (proiect inițiat de Academia de 
Științe a Moldovei)19. În REA s-a reținut că: ”Din analiza efectuată reiese că în cazul 
schimbului dat de teren (0.005 ha și 0,0850 ha), statul Republica Moldova poate fi prejudiciat 
aproximativ cu 3.963.948.7 lei sau 222.500euro. Același calcul este valabil și pentru schimbul 
terenului dintre ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL 0,053 ha – 79.500 euro sau 1.416.332.3 lei 
vizavi de terenul AȘM 0,0725 ha – 253.750 euro sau 4.520.683.1 lei. Prejudiciu estimat al 
statului constituie –3.104.350.8 sau 174.250 euro. În total, estimând ambele tranzacții, statul 
Republica Moldova poate fi prejudiciat cu circa 8.404.462.1 lei sau 471.750 euro. În 
final, din analiza proiectului putem conchide că scopul lui este de a forma un sector consolidat 
pentru construcția blocurilor locative, constituit din sectoarele propuse la schimb de AȘM, în 
favoarea agentului economic ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL, fără a ține cont de prejudiciul 
adus statului Republica Moldova.” 
 
Cele mai frecvente și proeminente riscuri de coruptibilitate atestate în această 
categorie de proiecte se referă la:  

 argumentarea insuficientă și vădit eronată (chiar intenționată, în unele cazuri) a 

proiectelor; 

 încălcarea rigorilor transparenței în procesul decizional; 

 discreții excesive a autorităților în stabilirea unor proceduri aferente; 

 insuficiența mecanismelor de control ulterior; 

 promovarea intereselor private ale persoanelor fizice și juridice;  

 prejudicierea interesului public. 

                                                 
19 Mai detaliat a se vedea Exemplul 1 din secțiunea 2.2 a Anexei nr. 4 la Studiu  
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În unele cazuri, aceste riscuri au fost însoțite și de exercitarea influențelor 
necorespunzătoare asupra experților CNA în cadrul efectuării REA. 
 
 

2.3. Parteneriatele public-private 
 

Domeniul parteneriatului public-privat este unul primordial în creșterea economică a țării. 
Scopul statului și a unităților administrativ-teritoriale în stabilirea parteneriatelor public-
private este de a asigura o gestionare eficientă a proprietății publice în diverse domenii de 
activitate, în condițiile unei finanțări deficitare și a bugetelor austere ale instituțiilor 
publice.  
Creșterea calității serviciilor sau a bunurilor propuse parteneriatului public-privat este 
pusă uneori la îndoială din considerentul elaborării, în cele mai dese cazuri, a proiectelor 
de parteneriat public-privat „în viteză” prin promovarea unor interese de grup/individuale   
în adoptarea unor astfel de acte normative, fără a fi susținute de argumente concludente 
din care să reiasă oportunitatea acestora. La fel, promovarea este efectuată prin eludarea 
cadrului legal care reglementează procedura inițierii unui proiect de parteneriat public-
privat. În multe cazuri proiectele privind parteneriatele public-private au fost aprobate, 
fără a fi susținute de studii de fezabilitate argumentate, fără includerea bunurilor propuse 
parteneriatului public-privat în lista bunurilor aprobate la nivel de Guvern (Hotărârea de 
Guvern 476/201220), fără a avea un sprijin din partea autorităților direct implicate în 
procesul de implementare și, ce e mai grav, fără a avea o viziune clară asupra consecințelor 
juridice în urma derulării proiectului de parteneriat public-privat.  
 
Unul din cele mai relevante exemple privind parteneriate public-private promovate în 
condiții de netransparență și fără a respecta condițiile legale este proiectul actului 
normativ al Guvernului în baza căruia a fost decisă concesionarea Î.S. ”Aeroportul 
Internațional Chișinău”. Proiectul a fost supus EA fiind reținute următoarele constatări: 
 

Exemplu: Proiectul HG cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul 
Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora, transmis pentru REA la CNA 
la data de 28 mai 2013 

Autorul proiectului: Guvernul RM, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Proiectul a fost elaborat în scopul aprobării concesionării activelor aflate în gestiunea economică 
a Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a condițiilor concesionării acestora. Totodată, 
proiectul conține norme care reglementează procedura și condițiile de organizare și desfășurare 
a concursului închis de selectare a concesionarului. 
Autorul consideră că prin promovarea normelor respective vor fi create condițiile necesare 
atragerii investițiilor în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. 
REA și expertul CNA: Nr. 297 din 28.05.2013, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
„In nota informativă anexată la proiect, autorul face o referință superficială la existența unui 
studiu elaborat de NACO, dar din analiza notei nu se pot distinge toate elementele cheie ale 
unui studiu de fezabilitate […]. 

                                                 
20 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344004  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=344004
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Autorul nu face referire în nota informativă asupra faptului dacă implementarea proiectului va 
necesita alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat […]. 
Potrivit proiectului „riscurile aferente realizării concesiunii prevăzute de contractul de concesiune 
vor fi partajate între părțile contractante conform prevederilor legale pe toată perioada de 
valabilitate al contractului de concesiune”. Astfel, nu este exclusă situația când statul sau 
autoritatea contractantă – Ministerul Economiei va fi în situația compensării unor daune 
care au survenit urmare a unor riscuri de implementare a contractului. În aceste condiții, 
organul emitent urmează sa identifice aceste riscuri ale contractului și să se expună asupra 
existenței sau inexistenței resurselor financiare disponibile la moment pentru acoperirea acestora. 
[…] 
Există riscul ca elaborarea și promovarea proiectului să fie dictată de anumite interese de 
grup, manifestate prin desfășurarea unei proceduri netransparente de selecție bazate pe 
criterii și condiții care nu sunt obiectiv justificate în raport cu unii din ofertanți care să nu 
asigure o egalitate deplină și efectivă în drepturi ale acestora. […] 
Toată procedura de inițiere, desfășurare și executare a contractului de parteneriat public-privat 
urmează să se desfășoare într-un mod transparent, iar organul emitent (Guvernul) urmează să 
atragă o atenție deosebită asupra conținutului studiului de fezabilitate și asupra viabilității, per 
ansamblu, a proiectului de parteneriat public-privat.” 
Riscuri identificate: Urgența promovării proiectului denotă riscul desfășurării unei 

proceduri netransparente de selectare bazate pe criterii și condiții 
care nu sunt obiectiv justificate ci dictate de anumite interese de 
grup; 
Prejudicierea bugetului statului – conform proiectului – riscurile 
aferente realizări concesiunii vor fi partajate între părțile 
contractante; 
Prejudicierea bugetului statului – proiectul nu face referire la 
situația creanțelor și datoriilor creditoare ale AIC, deoarece acestea 
nu fac parte din obiectul concesiunii; 
Discreții în privința modului de percepere a taxei de participare și a 
garanției de participare; 
Discreții acordate Comisiei de selectare de stabilire a condițiilor și a 
criteriilor de selectare; 
Discreții privind desfășurarea concursului repetat doar în prezența 
unui ofertant – netransparența concursului. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG nr.321 din 30 mai 201321  
Alte comentarii: REA a fost întocmit timp de doua ore. Expertul a fost „impus” să se 

conformeze într-un timp record, în caz contrar, proiectul se 
promova fără REA. 

Evaluare costuri Evaluarea costurilor poate fi făcută numai în cazul prezentării 
studiului de fezabilitate cu includerea informațiilor financiare de 
bază. 

 
EA a identificat o serie de riscuri, inclusiv de coruptibilitate, care, practic, de fiecare dată 
sînt prezente în proiectele care țin de stabilirea parteneriatelor public-private. În 
special, este vorba de următoarele:  
 

                                                 
21 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348166  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348166
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 lipsa studiilor de fezabilitate, fie nepublicarea sau neasigurarea accesului la 

aceste studii;  

 lipsa avizelor Agenției Proprietății Publice22; 

 evitarea coordonării proiectelor cu Consiliul Național pentru parteneriatul 

public-privat23. De altfel, din experiența CNA în domeniul EA se atestă o ineficiență a 

acestui organ consultativ, instituit special pentru consolidarea eforturilor în organizarea 

eficientă a parteneriatelor public-private, una din atribuțiile căruia este coordonarea 

proiectelor de parteneriat public-privat de interes național;  

 condițiile de netransparență, ulterior încheierii parteneriatelor public-
private, or, partenerul public instituie Comisia de selectare a partenerului privat, precum 
și elaborează documentația necesară organizării concursului de selectare a partenerului 
privat, care include: comunicatul informativ, caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
de parteneriat public-privat (descrierea obiectului de parteneriat public-privat, condițiile 
realizării proiectului de parteneriat public-privat) și proiectul de contract24;  

 lipsa unui mecanism eficient de monitorizare și control din partea organelor 

abilitate ale statului în privința implementării uniforme a cadrului legal ce reglementează 

procedura demarării și desfășurării parteneriatului public-privat; 

 indolența și chiar în unele cazuri abuzurile funcționarilor publici de diferit 

nivel, reprezentanți ai varii organe ale statului menite să verifice și să contracareze cazurile 

de încălcare a legislației privind parteneriatele public-private. 

 
2.4. Derogări de la regulile de comerț 
 

Legea nr. 231 din  23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior25 reglementează 
cadrul juridic corespunzător desfășurării  activităților de comerț prin dezvoltarea rețelei de 
distribuție a produselor și serviciilor comerciale în condițiile respectării liberei concurențe, 
protecției vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. Reguli 
privind organizarea comerțului, a comercializării unor categorii de produse se conțin și în 
alte acte legislative conexe, care trebuie respectate de către autorii proiectelor actelor 
normative/legislative și trebuie atent monitorizate de către experți în procesul efectuării 
EA.  
 
În activitatea de expertiză a CNA au fost depistate frecvent proiecte care instituiau derogări 
de la regulile generale de comerț care, prin esența sa, periclitau regulile economiei de piață.  

                                                 
22 Conform art. 14 alin. (1) lit. b¹ din Legea nr. 179/2008 cu privire la parteneriatul public-privat – de competența 
Agenției este avizarea studiilor de fezabilitate pentru parteneriatele publice private 
23 constituit în conformitate cu art. 16 din Legea 179-XVI din 10.07.2008 cu privire la parteneriatul public-privat şi care 
activează în temeiul Regulamentului nr. prin Hotărârea de Guvern 245 din 19.04.2012 
24 CNA efectuează EA a proiectelor HG cu privire la aprobarea obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat de 
interes național şi a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condițiilor parteneriatului 
public-privat, iar clauzele contractuale şi normele conținute în caietul de sarcini, Centrul nu are în atribuție de a le 
expertiza şi nici nu îi sunt cunoscute. La fel, aceste clauze nu sunt cunoscute nici autorităților direct responsabile în 
domeniu. 
25 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366254
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Exemple a constatărilor REA din această categorie sînt redate în secțiunea 2.4 a Anexei nr. 
4 a Studiului.  Mai jos reproducem doar unul din exemplele de instituire a derogărilor de la 
regulile de comerț: 
 

Exemplu: Proiectul legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea 
nr.461/2001, Codul fiscal),  inițiativa legislativă nr. 442 din 07.11.2013, transmis pentru REA 
la CNA la data de 13 noiembrie 2013. 

Autorii proiectului: deputați în Parlament: Ion Balan, Veaceslav Ioniță 
Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, proiectul este elaborat în scopul creării de către stat a unui climat favorabil de 
prețuri la carburanți pentru impulsionarea dezvoltării întreprinderilor autohtone, care va 
permite agenților economici reinvestirea banilor economisiți în rulajul propriilor companii. 
REA și expertul CNA: Nr.672 - G din 22 noiembrie 2013, inspector principal Vadim 

Gheorghiță 
Extrase din REA:  
„Proiectul este lacunar în ceea ce privește rolul și locul agenților economici în calitate de utilizatori 
finali pe piața internă a produselor petroliere, conform dispozițiilor Legii privind piața produselor 
petroliere. […] 
Potrivit dispozițiilor proiectului, sancțiunea pentru încălcarea prevederilor privind interdicția 
înstrăinării produselor petroliere, importate în baza autorizației de utilizator final, va consta doar 
în anularea acestei autorizații, cu acordarea dreptului de obținere a unei noi autorizații peste o 
perioadă de 2 ani, când agenții economici vor avea posibilitatea repetării ilegalității comise. Însă, 
chiar și în cazul anulării autorizației de utilizator final, autorul a prevăzut dreptul Agenției 
Naționale de Reglementare în Energetică de a indica în decizia de anulare o anumită dată de la 
care decizia va produce efecte juridice, spre exemplu peste una sau câteva luni, perioadă în care 
agentul economic, în baza autorizației de utilizator final, în continuare va desfășura nestingherit 
acțiuni de contrabandă cu produse petroliere. […] 
Autorul, în mod superficial, menționează în proiect despre monitorizarea utilizării produselor 
petroliere importate în baza autorizației de utilizator final, care se pune în sarcina Ministerului 
Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și a Inspectoratului Fiscal Principal de 
Stat. Din punct de vedere practic, prevederea nu are aplicabilitate, deoarece agenților economici 
„beneficiari” ai prevederilor  proiectului nu le sunt opozabile obligațiile stabilite pentru 
participanții la piața produselor petroliere, și anume: protecția drepturilor și intereselor legitime 
ale consumatorului de produse petroliere (art.5 al  Legii  nr.461/2001; transportul produselor 
petroliere (art.17 din lege); păstrarea produselor petroliere (art.18 din lege); evidența produselor 
petroliere (art.22 din lege).” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă și eronată. Promovare de interese, 

favorizarea contrabandei cu produse petroliere, periclitarea 
securității economice și ecologice a statului, precum și securității 
cetățenilor Republicii Moldova. 

Statutul proiectului: Proiect de lege devenit nul26 
Evaluare costuri Pentru a efectua evaluarea costurilor este nevoie de a identifica 

volumul produselor petroliere consumate de categoria de agenți 
economici,  care ar putea aplica pentru obținerea autorizației de 
consumatori finali din totalul consumatorilor de produse petroliere 
la data efectuării EA. Totodată, pentru a susține argumentele REA cu 
valoarea prejudiciului estimat în cazul ilegalităților posibile, în 
procesul de anulare a autorizațiilor este necesar de identificat cel 

                                                 
26http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-
RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
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puțin numărul estimat de autorizații emise și numărul estimat de 
autorizații anulate.  
 

 
În cazul proiectelor care au stabilit derogări de la regulile generale de comerț, cele mai 
frecvente riscuri identificate în REA s-au referit la: 
 

 argumentare insuficientă și eronată; 

 promovare de interese; 

 favorizarea manifestărilor economiei subterane (contrabandei cu produse 

petroliere); 

 admiterea unor lacune în drept, nereglementarea activității unor agenți 

economici care prin activitatea sa, practică de fapt, un comerț combinat între cel cu ridicata 

și cel cu amănuntul; 

 lipsa unor proceduri administrative detaliate; 

 crearea premiselor pentru eschivarea plăților la bugetul de stat (în special fiind 

vorba despre deținătorii de patentă; 

 prejudicierea interesului public general – neplata taxelor legale; 

 diminuarea colectării la buget a taxelor; 

 periclitarea securității economice și ecologice a statului, precum și securității 

cetățenilor Republicii Moldova. 

 
 
2.5. Crearea parcurilor industriale 
 

Constituirea parcurilor industriale a devenit posibilă odată cu adoptarea de către 
Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile 
industriale27. Potrivit legii, scopul parcurilor industriale este: a) atragerea investițiilor 
autohtone și străine; b) formarea unor sectoare competitive în industrie pe baza 
tehnologiilor moderne și inovaționale; c) desfășurarea activităților economice în 
concordanță cu oportunitățile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea 
mai eficientă a patrimoniului public; d) dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii; e) 
crearea locurilor de muncă. 
 
Legea stabilește că parcul industrial este un teritoriu delimitat ce dispune de infrastructură 
tehnică și de producție, în care se desfășoară activități economice, preponderent producție 
industrială, prestare de servicii, valorificare a cercetărilor științifice și/sau dezvoltare 
tehnologică într-un regim de facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman 
și material al unei regiuni. În septembrie 2011 Guvernul, prin hotărîrea 652 a aprobat 
Regulamentul privind modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a 
proiectelor investiționale pentru parcul industrial, precum și Raportul-model privind 
activitatea desfășurată în cadrul parcului industrial.  
 

                                                 
27 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335841  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335841
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Facilitățile oferite de parcurile industriale fac ca numărul acestora să fie în creștere. Inter 
alia, pot fi enunțate facilitățile unice ca: scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de 
excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă; înstrăinarea cu titlu 
gratuit sau darea în comodat a bunurilor proprietate publică întreprinderii 
administratoare; dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcțiilor; 
facilități fiscale; alocări financiare; periodice: aplicarea de către întreprinderea 
administratoare a coeficientului de micșorare pînă la 0,3 a tarifului la plata anuală pentru 
arenda terenului proprietate publică sau a tarifului de bază pentru chiria anuală a 
bunurilor proprietate publică, stabilit prin legea bugetului de stat pe anul respectiv; 
optimizarea controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale prin 
efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de 
Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform 
legislației în vigoare; alocarea, după caz, a mijloacelor financiare pentru crearea 
infrastructurii tehnice și de producție etc.  
 
Modul în care au fost elaborate, fundamentate și promovate proiectele actelor normative 
privind crearea și administrarea parcurilor industriale, de asemenea reprezintă un 
domeniu vulnerabil, constant criticat în REA (a se vedea secțiunea 2.5 a Anexei nr. 4 a 
Studiului). 
 

  Exemplul: Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc industrial 
SRL "Venador-Prim" și modificarea destinației unor terenuri 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect este impulsionarea dezvoltării 
sectorului industrial național prin crearea unui nou parc industrial (“FAIP”), care urmează a fi 
administrat ulterior de către SRL “Venador-Prim”. 
REA și expertul CNA: Nr.791 din 28 august 2014, inspector Cristina Chistol 
Extrase din REA: 
„Prevederile proiectului promovează interesele individuale ale SRL “Venador-Prim” (căruia i se 
acordă titlul de parc industrial și dreptul de administrare ulterioară a acestuia). În acest sens, 
buna-credința și solvabilitatea societății comerciale evidențiate, poate fi doar prezumată, dat fiind 
faptul că capitalul statutar al acesteia este minimal (corespunzător formei de organizare juridică – 
SRL), fiind fondată recent în 2013, ea nu are o istorie creditară ce poate fi apreciată. […] 
Promovarea proiectului în redacția propusă, creează avantaje sigure doar pentru SRL 
„Venador-Prim” pentru o perioadă de 30 de ani de funcționare a parcului industrial „FAIP” 
(scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri 
cu destinație agricolă conform Legii privind prețul normativ și modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului; acordarea facilităților fiscale; optimizarea controalelor de stat asupra activității 
rezidenților parcurilor industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului 
anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul 
Ministerului Economiei conform legislației în vigoare, etc.). […] 
Buna-credința și solvabilitatea SRL „Venador-Prim” poate fi doar prezumată, deoarece capitalul 
statutar al acesteia este minimal (corespunzător formei de organizare juridică – SRL), fiind 
fondată recent în 2013, ea nu are o istorie creditară ce poate fi apreciată. Totodată, realizarea 
beneficiilor scontate de stat nu este sigură, iar în eventualitatea în care SRL „Venador-Prim” i se 
retrage titlul de parc industrial, există riscul de prejudiciere a intereselor Statului, dat fiind faptul 
că, deși SRL „Venador-Prim” nu și-a onorat obligațiile asumate în fața statului prin obținerea 
titlului de parc industrial, acesta a beneficiat de scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de 
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excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă conform Legii privind prețul 
normativ și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. […] 
Sintagma “în cazul în care pe parcursul a doi ani de la data publicării prezentei hotărîri nu va fi 
inițiată” conferă normei, per ansamblu, un caracter general, fiind imposibilă delimitarea acțiunilor 
care urmează a fi realizate de către administrație. În consecință, se face imposibilă calificarea 
suficienței acțiunilor întreprinse de administrația parcului și sancționarea acesteia în cazul în care 
nu își onorează angajamentele asumate la acordarea titlului de parc industrial. Interpretînd “ad 
literam” norma propusă de autor, se atestă o reglementare disproporțională a volumului de 
responsabilități și activități ce revin administrației pe parcursului perioadei de 2 ani, ori termenul 
stabilit este mai mult decît suficient nu doar pentru inițierea creării infrastructurii parcului 
industrial, dar și pentru realizarea lucrărilor nemijlocite, într-un anumit volum prestabilit. […] 
Considerăm oportună și logică stabilirea răspunderii SRL “Venador-Prim“ și instituirea normei prin 
care aceasta va fi sancționată (prin retragerea titlului de parc industrial), în cazul în care pe 
parcursul a doi ani nu va fi inițiată crearea infrastructurii tehnice și de producție a parcului 
industrial “FAIP”. Totodată, sesizăm faptul că la momentul acordării titlului de parc industrial, SRL 
“Venador-Prim“ va beneficia de scutire (potrivit art.12 alin. (1) lit.a) al Legii nr. 182 din 15.07.2010 
cu privire la parcurile industriale), de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea 
terenurilor din categoria de terenuri cu destinație agricolă conform Legii privind prețul normativ 
și modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. În eventualitatea retragerii titlului de parc 
industrial, prevăzută de prevederile proiectului, părțile nu vor fi repuse în situația preexistentă 
emiterii deciziei cu privire la crearea parcului industrial, dat fiind faptul că deși destinația 
terenurilor în speță a fost modificată, acesta nu va fi utilizat pentru edificarea infrastructurii 
parcului. 
În acest caz proprietarii terenurilor date, continuă să beneficieze de facilități (nu sunt compensate 
cheltuielile pentru excluderea din circuitul agricol), deși nu și-au onorat obligațiile asumate în fața 
statului, în legătură cu acordarea titlului de parc industrial. În consecință în situația în care 
autoritatea competentă retrage titlul de parc industrial, beneficierea de facilitatea dată de către 
SRL “Venador-Prim“ nu este justificată și inechitabilă, iar bugetul de stat va fi prejudiciat.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă și inadecvată, prejudicierea intereselor 

statului, prejudicierea bugetului public, promovare de interese, 
facilități fiscale pentru un anumit agent economic. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG 918 din 7 noiembrie 2014 28 
Evaluare costuri 5 ha teren construcții x 10000 Euro/ar = 5,000,000 Euro 

Scutiri de la compensarea cheltuielilor pentru excluderea din 
circuitul agricol 
Scutiri de taxe și impozite 
Facilități la efectuarea controalelor  
 

 
Sinteza constatărilor și obiecțiilor REA evidențiază următoarele riscuri asociate 
proiectelor prin care se instituie parcurile industriale: 

 argumentare insuficientă și inadecvată; 

 prejudicierea intereselor statului și bugetului public; 

 promovare de interese;  

 facilități fiscale pentru un anumit agent economic; 

 lipsa responsabilității și sancțiunilor pentru încălcarea condițiilor: 

                                                 
28 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355621  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355621
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 dezechilibru substanțial între interesele statului și interesele 

subiective ale ex-administratorului parcului industrial care este vădit favorizat; 

 carențe de ordin legislativ, care creează premise de eludare a cadrului 

normativ și beneficiere cu rea-credință de către unii subiecții de condiții facilitare de 

activitate29; 

 lacune și disfuncționalități instituționale ce pot determina sub-

performanță în gestiunea proiectelor investiționale și prejudicia interesului public 

general. 

2.6. Favorizarea bugetară a unor autorități publice 
 

O altă categorie a tipologiei proiectelor promotoare de interese o constituie proiectele prin 
care se instituie reguli sau condiții facilitare, beneficii suplimentare în favoarea unei 
autorități publice în raport cu altele, dar și cu interesul public. 
 
Facilitarea respectivă se poate manifesta prin crearea neargumentată a unor instituții, 
structuri, entități, în subordinea autorității publice și transmiterea către acestea a unor 
competențe care țin domeniul nemijlocit de administrare al autorității publice. Exemple 
privind această tipologie de interese sînt incluse la secțiunea 2.6 a Anexei nr.4 a Studiului.  
 
Cu titlu de exemplu a favorizării unei autorități reproducem mai jos un extras din REA la  
proiectul HG cu privire la crearea ÎS „Centrul de Instruire în Finanțe”. 
 
 Autorul proiectului: Ministerul Finanțelor 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, scopul proiectului constă în asigurarea continuității dezvoltării capacităților 
instituționale durabile de instruire, în vederea ajustării cunoștințelor la modificările operate în 
actele normative și legislative și consolidării abilităților specialiștilor în domeniul 
managementului finanțelor publice. Rezultatele scontate urmare a creării Centrului în cauză, 
potrivit analizei efectuate de către Ministerul Finanțelor, este implementarea efectivă a 
modificărilor realizate în cadrul reformei managementului finanțelor publice prin instruirea 
specialiștilor din domeniul managementului finanțelor publice, precum și asigurarea 
continuității dezvoltării capacităților instituționale durabile de instruire. 
REA și expertul CNA: Nr.547-m-1 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
„Considerăm nejustificată opinia autorului care în nota informativă specifică că „în Republica 
Moldova instruirea funcționarilor publici este la un nivel scăzut, deoarece instituțiile de 

                                                 
29 Potrivit Legii nr.182/2010 retragerea titlului de parc industrial presupune doar încetarea regimului de facilități 
acordate parcului industrial conform legii. Întreprinderea administratoare este obligată de a achita contravaloarea plății 
pentru facilitățile acordate conform art.12 alin.(1) al Legii nr.182/2010 doar în cazul în care întreprinderea 
administratoare nu îşi îndeplinește atribuțiile şi obligațiile prevăzute de Legea nr.182 din 15 iulie 2010 şi în cazul 
existenței unei decizii definitive şi irevocabile a instanței de judecată prin care s-a stabilit că majoritatea deținătorilor 
titlului de rezident al parcului industrial nu realizează obiectivele asumate prin contractele încheiate cu întreprinderea 
administratoare. Întreprinderea administratoare, chiar dacă i se retrage titlul de parc industrial va dispune în continuare 
de „rezultatele” facilităților de care a beneficiat anterior potrivit statutului de întreprindere administratoare de parc 
industrial. Acestea pot fi după caz: terenuri pentru construcții (a căror destinație a fost modificată simultan/în rezultatul 
acordării titlului de parc industrial unui subiect, care potrivit legii-cadru a fost scutit de compensarea prejudiciilor legate 
de excluderea acestuia din circuitul agricol), bunuri imobile proprietate publică care au fost înstrăinate cu titlul gratuit 
întreprinderii administratoare la crearea parcului industrial, facilități privind privatizarea terenului aferent 
construcțiilor, beneficierea de un regim facilitar a controlului de stat asupra activității cît şi a unor facilități fiscale, 
mijloace financiare alocate pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice şi de producție. 
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învățământ prestează servicii de instruire de ordin teoretic în cadrul administrației publice 
centrale și locale, precum și că la moment nu există o instituție de învățământ care ar putea 
asigura o instruire practică în domeniul financiar”. Reieșind din cele expuse, precum și ca argument 
în favoarea celor invocate, constatăm că în Republica Moldova există un șir de instituții și asociații 
de învățământ competente care instruiesc specialiști în domeniul finanțelor publice: Academia de 
Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova, Academia de Studii Economice, 
Centrul de Consultanță, Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice, Centrul de Analiză 
Financiară și Bugetară, Institutul de Informare Continuă etc. Prin urmare, de serviciile acestor 
instituții și centre beneficiază mii de specialiști din cele mai diverse domenii ale economiei 
naționale, care la rândul său sunt instruiți de specialiști de înaltă calificare cu capacitatea de a 
organiza și desfășura instruirea continuă a specialiștilor din domeniul managementului finanțelor 
publice la cel mai înalt nivel. […] 
Ținând cont că politicile satului pledează pentru optimizarea activităților funcționale și reducerea 
cheltuielilor administrative, aceasta presupune excluderea posibilității instituirii unui organ nou 
subordonat Ministerului Finanțelor. […] 
De asemenea, aspectul economico-financiar al proiectului nu este unul justificat. Potrivit calculelor 
efectuate de autor, pentru funcționarea Întreprinderii de Stat "Centrul de Instruire în Finanțe", 
sunt necesare mijloace bănești în sumă de 632 000 lei, dintre care 105 000 lei sunt repartizate 
pentru cheltuieli de întreținere și 527 000 cheltuieli de personal.  În viziunea noastră nu este 
justificată sursa de finanțare. Autorul specifică că, în primul an de activitate Centrul urmează să fie 
finanțat din investiții și donații, fapt care nu se prezintă a fi un argument în stabilirea sursei de 
finanțare a Întreprinderii de Stat, întrucât activitatea acestui organ se prezintă ca un proces 
continuu și nu pentru o perioadă anumită (cum ar fi prin proiect). […] 
Potrivit Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar, autoritățile 
publice nu pot admite efectuarea de cheltuieli neprevăzute în legea bugetară anuală.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, eronată și nejustificată, cheltuieli 

financiare nejustificate, instituirea atribuțiilor paralele.  
Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Cheltuieli minime - 632 000 lei, anual 

Nu sunt specificate: 
- Cheltuieli de constituire 

- Amplasament 

- Infrastructura 

- Echipament 

- Materiale de lucru/birotica 

 

 
Riscurile aferente tipologiei proiectelor care favorizează autoritățile publice, 
identificate în REA sînt următoarele: 

 argumentare insuficientă, eronată și nejustificată; 

 cheltuieli financiare nejustificate; 

 instituirea atribuțiilor paralele; 

 prejudicierea interesului public; 

 conflicte de norme de drept; 

 lipsa clarității în partea ce ține de termene și proceduri; 

 atribuții discreționare; 

 promovarea intereselor contrar interesului public; 

 lipsa transparenței în funcționarea instituției; 
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 drepturi excesive;  

 lezarea intereselor persoanelor fizice;  

 nerespectarea standardelor internaționale,  

 prejudicierea bugetului național. 

 
 

2.7. Alte categorii  
 

Suplimentar domeniilor de interes arătate în secțiunile 2.1-2.6 ale acestui capitol, au fost 
identificate riscuri/vulnerabilități și în alte sectoare, dar care nu pot fi grupate într-o 
categorie distinctă, separată. Subiectele abordate de proiectele din alte categorii au vizat: 
transmiterea pentru valorificare industrială a unui zăcămînt amplasat pe o suprafață de 
21,2 ha; abilitarea MAI cu competențe de a presta contra-plată un set de servicii 
suplimentare (a se vedea și în exemplul de mai jos), o lege a petrolului, modificarea 
competențelor autorităților din UTA Găgăuzia etc. 
 
În linii mari, proiectele respective au apărut ad-hoc și nu au avut nici o tangență cu 
programele de guvernare, dar și cu realitățile existente. În fond, am putea admite că aceste 
proiecte chiar reprezintă mostre clasice de promovare a intereselor particulare, 
corporatiste, instituționale, fiind evident contrare interesului public.  
 

Exemplu: Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Nomenclatorului actelor 
permisive eliberate persoanelor fizice și persoanelor juridice și a tarifelor la acestea, 
Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată și a tarifelor la acestea, precum și a 
Regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale 
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, transmis pentru REA la CNA la data de 7 
noiembrie 2013. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne 
Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, scopul proiectului este asigurarea realizării Legii nr.320 din 27 decembrie 
2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, la capitolul reglementării 
atribuțiilor de prestare către solicitanți a serviciilor contra plată și a Legii nr.160 din 22 iulie 
2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 
REA și expertul CNA: Nr.904-m din 19 noiembrie 2013, inspector principal Ion Pruteanu 
Extrase din REA:  
„În argumentarea necesității aprobării acestui proiect de hotărâre, autorul face trimitere la unele 
acte legislative și normative, care în viziunea noastră nu pot servi temei juridic pentru legalizarea 
activităților de prestare a serviciilor contra plată de către subdiviziunile MAI și anume: 
alin.(1)art.10 Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliției și statutului polițistului, care 
prevede că „Poliția este finanțată de la bugetul de stat și din alte surse neinterzise de lege și pct. 25 
din Hotărârea Guvernului nr. 778/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii și efectivului-limită ale 
aparatului central al acestuia, care stabilește că “Finanțarea activității MAI se efectuează din 
contul bugetului de stat, bugetelor unităților administrativ-teritoriale și alte surse de finanțare, în 
conformitate cu legislația.” […] 
Proiectul conține un șir de norme care prevăd dreptul angajaților MAI de a presta anumite servicii 
contra cost. Din analiza serviciilor propuse de a fi prestate, rezultă că unele subdiviziuni 
(Departamentul Trupelor de Carabinieri, Serviciul achiziții și logistică al IGP, Serviciul 
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Protecției Civile și Situații Excepționale, Brigada de Poliție cu Destinație Specială “Fulger”, 
Departamentul Poliției de Frontieră) se ocupă cu activități de antreprenoriat (creșterea și 
comercializarea producției, colectarea și comercializarea metalului uzat, a maculaturii și a 
deșeurilor, reparația mijloacelor de transport, impresariat, etc.). […] 
Unele din aceste activități sunt binevenite de realizat în limita necesităților interne ale 
subdiviziunilor militare, iar militarii trebuie implicați nemijlocit în instruiri, în menținerea ordinii 
publice, dar nu în activități agricole, zootehnice sau de reparație a mașinilor.  
Cu atât mai mult, legalizarea acestor activități prin hotărâre de Guvern este doar o mascare a 
schemelor de obținere a unor venituri ilegale de către responsabilii de aceste sectoare. De 
exemplu, darea în arendă a automobilelor MAI, procurate din bani publici în detrimentul 
acoperirii altor necesități ale statului, poate fi calificată ca o folosire irațională a banilor 
publici și ca o planificare bugetară defectuoasă a MAI. […] 
Un alt exemplu relevant constituie Normele ce vizează serviciile ce urmează să le presteze Serviciul 
Protecției Civile și Situații Excepționale: 
- Elaborarea, examinarea și aprobarea proiectelor instrucțiunilor și regulamentelor tehnice 
privind protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor; 
-  Prestarea, la solicitarea agenților economici și persoanelor fizice, a serviciilor de protecție civilă 
și apărarea împotriva incendiilor;  
- Prestarea, la solicitarea agenților economici și persoanelor fizice, a controalelor tehnice de 
specialitate la obiecte; 
- Examinarea la cererea solicitantului a documentației de proiect care nu se supune examinării 
obligatorie conform legii și acordarea ajutorului consultativ pentru elaborarea ei etc.  
Acestea sunt unele din propuneri de prestare a serviciilor cu plată de către serviciile MAI care, 
analizate în ansamblu, fac parte din atribuțiile funcționale și nu necesită a fi prestate cu plată. Cu 
atât mai mult că unele prevederi direct creează premise pentru comiterea actelor de corupție de 
către funcționarii responsabili de examinarea documentațiilor de proiect, care pot respinge actele 
prezentate de solicitanți, invocând nereguli în întocmirea lor și astfel creând artificial situații de a 
impune agentul economic sau persoana interesată să „convingă” funcționarul să-i acorde ajutorul 
consultativ pentru elaborarea acestuia. ” 
Riscuri identificate: Conținut ambiguu, argumentare insuficientă, discreții excesive,  

promovare de interese, prejudicierea bugetului public, îngrădirea 
cetățenilor la servicii publice gratuite. 

Statutul proiectului: Proiectul nu a fost promovat ulterior 
Evaluare costuri Pentru evaluarea costurilor este necesar de analizat nomenclatorul 

serviciilor prestate, mărimea taxelor pentru aceste servicii și 
volumul serviciilor planificate pentru a fi prestate. Totodată pentru 
estimarea prejudiciului sau volumul utilizării iraționale a 
mijloacelor publice este necesar de identificat ponderea utilizării 
mijloacelor publice în scopuri diferite funcțiilor de bază. 
 

 
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; 
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 îngrădirea cetățenilor la servicii publice gratuite; 
 lipsa sancțiunilor administrative; 
 formulări lingvistice ambigui și defectuoase. 
 

 
 
2.8. Costul intereselor 
 

Așa cum am menționat mai sus, acest Studiu și-a propus ca obiectiv să evalueze costurile 
prejudiciilor care au fost sau pot fi cauzate prin proiectele promotoare de interese. Acest 
exercițiu a reprezentat o provocare majoră pentru autorii acestui Studiu, în condițiile unor 
proceduri opace de promovare a proiectelor actelor normative și legislative, în special, 
atunci cînd 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 nr. 4 a Studiului).  
 
Anexa nr. 4 a Studiului înglobează 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. Notăm cu titlu special că acestea sînt doar o parte 
din proiectele purtătoare de interese și nu acoperă integral toate proiectele de acte 
normative și legislative supuse EA și calificate de experții CNA ca promotoare de interese. 
 
În urma analizei costurilor pentru proiectele de acte normative/legislative listate în Anexa 
nr. 4  Studiului, a fost dedusă o serie de aspecte care au influențat calitatea procesului de 
evaluare. Procesul de analiză a identificat 3 categorii mari de  acte normative/legislative. 
 

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 nr. 4). 
 

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.).  
 

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, din motive de ambiguitate sau 

din lipsa unor elemente concrete și clare ale activităților prezentate.  
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Vom nota că aspectele problematice arătate mai sus sînt valabile pentru proiectele de acte 
normative/legislative din toate categoriile tipologiei intereselor. S-a observat, totuși, că în  
categoria 3 pot fi atribuite proiectele de acte normative/legislative care țin de scutirea de 
taxe fiscale și vamale și favorizarea bugetară a unor autorități publice.  
 
În condițiile celor enunțate atestăm că procesul de legiferare rămîne a fi afectat de carențe 
substanțiale în partea ce ține de suficiența argumentării soluțiilor normative, în special, 
argumentarea economico-financiară. Proiectele actelor normative și actelor legislative nu 
sînt 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 cînd a fost posibilă 
evaluarea) denotă următoarele: 
 

1. Costuri evitate - Valoarea totală a costurilor calculate pe proiecte respinse: 

198340,946 mii lei 
 
2. Costuri iminente - Valoarea totală a costurilor pe proiectele adoptate:  

371187,304 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.  
 

CONCLUZIILE care derivă din acest capitol sînt următoarele: 
 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; 
 nici unul din proiectele promotoare de interese nu au avut o argumentare 

relevantă, adecvată și suficientă; 
 atunci cînd a fost necesar, proiectele nu au fost însoțite de analiza 

impactului de reglementare; 
 majoritatea proiectelor promotoare de interese nu conțin  mecanisme de 

control ulterior; 
 lipsa responsabilității și sancțiunilor este, de asemenea, tipică pentru 

categoria proiectelor promotoare de interese; 
 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; 

 în cazul proiectelor actelor normative prin care s-a decis crearea 
parcurilor industriale se atestă o serie de lacune la nivel de legislație, în special, în 
partea ce ține de coraportul beneficii acordate administratorilor parcurilor 
industriale versus responsabilitatea pe care aceștia o poartă; 
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 promovarea intereselor în alte categorii, 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; 

 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; 

 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. 

 
RECOMANDĂRILE acestui capitol se referă la: 

  necesitatea respectării de către autorii proiectelor actelor normative și 
legislative 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 necesar ca: 
 toate proiectele 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 manifestat, 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 urmare a derulării 
parteneriatului public-privat; 

 toate proiectele de parteneriat public-privat de interes național să 
fie coordonate cu Consiliul Național pentru parteneriatul public-
privat; 

 pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat să fie elaborate 
studiile de fezabilitate; 

 să fie asigurată avizarea în mod obligatoriu, conform procedurii 
legale, a studiului de fezabilitate pentru proiectele de interes 
național, precum și de interes local de către Agenția Proprietății 
Publice; 

 să fie modificat cadrul legal ce reglementează domeniul 
parteneriatului public-privat prin obligativitatea examinării 
caietului de sarcini, precum și a proiectului de contract între 
partenerul public și partenerul privat elaborat de către Comisia de 
selectare a partenerului privat de către autoritățile cu atribuții în 
domeniu (de exemplu, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, 
Agenția Proprietății Publice, Consiliul Concurenței ș.a.); 

 să fie implementat un sistem eficient și transparent de realizare, 
evidență și control al derulării parteneriatelor publice-private – 
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intensificarea activității Agenției Proprietății Publice prin 
informarea societății privind parteneriatele public-private 
desfășurate, identificarea deficiențelor și barierelor din calea 
realizării eficiente a parteneriatelor publice-private și prezentarea 
anuală către Guvern și societății civile a unor rapoarte consolidate; 

 sporirea transparenței procedurii de elaborare și adoptare a 
caietului de sarcini și a contractului de parteneriat public-privat, 
pentru a se dovedi că normele conținute în aceste acte respectă 
interesul public general și nu promovează interese de grup sau 
individuale în lipsa justificării interesului public general; 

  în domeniul proiectelor prin care sînt create parcuri industriale, este 
necesară eliminarea carențelor de ordin legislativ, care creează premise de eludare 
a cadrului normativ și beneficiere cu rea-credință de către unii subiecții de condiții 
facilitare de activitate.  În special urmează a fi instituite  reglementări 
comprehensive, care vor garanta respectarea și echilibrul dintre interesele 
patrimoniale ale statului și volumul și natura facilităților de care dispune 
administratorul și rezidentul parcului industrial, cît și reglementarea situațiilor 
post-retragere a titlului de parc industrial prin prisma constatărilor anterioare 
privind acest subiect; 

  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 și legislative. 
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Capitolul 3.  
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 
 

În cadrul acestui capitol reiterăm concluziile și recomandările formulate la capitolele 1 și 2 
ale acestui Studiu. 
 

CONCLUZII: 

 
 volumul de muncă al CNA în desfășurarea activității de EA este în creștere 

constantă de la an la an; 

• respectiv, numărul proiectelor de acte normative și legislative care eludează 
expertiza anticorupție este în descreștere, cu unele excepții pentru actele care emană de la 
Guvern. În cazul Guvernului este extrem de dificil de a urmări parcursul proiectelor 
promovate de autorități, înregistrate și puse pe agenda Guvernului. De regulă, proiectele 
incluse pe agenda Guvernului pot fi accesate doar cu o zi-două înainte de ședința propriu-
zisă a Cabinetului de Miniștri; 

• eficiența remedierii riscurilor de coruptibilitate atestă un trend bun, dar există 
restanțe în partea ce ține de factorii de coruptibilitate din cadrul categoriilor ”Accesul 
limitat la informații, lipsa transparenței” și ”Responsabilități și sancțiuni 
necorespunzătoare”; 

• chiar dacă numărul proiectelor promotoare de interese este în creștere 
constantă, totuși, ponderea proiectelor care promovează interese private/de 
grup/corporatiste în detrimentul interesului public este în scădere; 

• un trend negativ se manifestă tot mai pregnant în ultimii ani (2014-2015): crește 
numărul de solicitări de a examina proiectele în regim de urgență, în termene record, mai 
mici de termenul de 10 zile. Acest fapt afectează indirect atît calitatea REA, cît și eficiența 
înlăturării riscurilor de coruptibilitate de către autorii proiectelor (în cazul proiectelor 
promovate în regim de urgență și condiții quasi-transparente gradul de remediere a 
riscurilor de coruptibilitate identificate în REA este destul de mic, iar în unele cazuri autorii 
chiar trec sub tăcere și ignoră obiecțiile/propunerile formulate în REA; uneori autorii 
proiectelor chiar ”trișează”, invocînd în sinteza obiecțiilor și recomandărilor la proiecte 
lipsa oricăror obiecții din partea CNA); 

• majoritatea proiectelor promotoare de interese private continuă a fi înaintate 
anume prin asemenea proceduri urgentate și lipsite de transparență; 

• proiectele din toate categoriile tipologiei arătate mai sus au fost promotoare de 
interese în detrimentul interesului public; 

• toate proiectele promotoare de interese au în comun elementul prejudicierii 
bugetului public național; 

• nici unul din proiectele promotoare de interese nu a avut o argumentare 
relevantă, adecvată și suficientă; 

• atunci cînd a fost necesar, proiectele nu au fost însoțite de analiza impactului de 
reglementare; 

• majoritatea proiectelor promotoare de interese nu conțin prevederi privind 
mecanismele de control ulterior; 
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• lipsa responsabilității și sancțiunilor este, de asemenea, tipică pentru categoria 
proiectelor promotoare de interese; 

• 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; 

• în cazul proiectelor actelor normative prin care s-a decis crearea parcurilor 
industriale se atestă o serie de lacune la nivel de legislație, în special, în partea ce ține de 
coraportul beneficii acordate administratorilor parcurilor industriale versus 
responsabilitatea pe care aceștia o poartă; 

• promovarea intereselor în alte categorii, 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; 

• 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; 

• 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. 

 

RECOMANDĂRI: 

 
• dezvoltarea unei secțiuni pe pagina web a Guvernului special consacrate proiectelor 

de acte normative promovate de către autorități (ca model poate servi pagina web a 
Parlamentului care permite monitorizarea stadiului proiectelor înregistrate în Legislativ); 

• excluderea practicii vicioase aplicate de autorii proiectelor actelor normative și 
legislative de solicitare a REA în termene mai mici decît cele stabilite de lege; 

• stabilirea expresă a obligativității REA pentru proiectele actelor normative pasibile 
de EA: proiectul nu va fi inclus pe agenda ședinței Guvernului în lipsa expertizei 
anticorupție. Chiar dacă frecvent se invocă faptul că este vorba despre proiecte tehnice, 
operaționale, minore etc. , este important ca acestea oricum să treacă filtrul expertizei 
anticorupție, deoarece în mai multe cazuri anume aceste proiecte ”inofensive, 
operaționale” au reprezentat mostre clasice de coruptibilitate, inclusiv de promovare a 
intereselor;  

•  trebuie stabilită condiția respectării de către autorii proiectelor actelor normative 
și legislative 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 fundamentare; 

•  în domeniul parteneriatului public-privat este necesar ca: 

 toate proiectele 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 manifestat, în 
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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 urmare a derulării parteneriatului public-

privat; 

 toate proiectele de parteneriat public-privat de interes național să fie 

coordonate cu Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat; 

 pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat să fie elaborate studiile de 

fezabilitate; 

 să fie asigurată avizarea în mod obligatoriu, conform procedurii legale, a 

studiului de fezabilitate pentru proiectele de interes național, precum și de 

interes local de către Agenția Proprietății Publice; 

 să fie modificat cadrul legal ce reglementează domeniul parteneriatului public-

privat prin obligativitatea examinării caietului de sarcini, precum și a 

proiectului de contract între partenerul public și partenerul privat elaborat de 

către Comisia de selectare a partenerului privat de către autoritățile cu 

atribuții în domeniu (de exemplu, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, 

Agenția Proprietății Publice, Consiliul Concurenței ș.a.); 

 să fie implementat un sistem eficient și transparent de realizare, evidență și 

control al derulării parteneriatelor public-private – intensificarea activității 

Agenției Proprietății Publice prin informarea societății privind parteneriatele 

desfășurate, identificarea deficiențelor și barierelor din calea realizării 

eficiente a parteneriatelor public-private și prezentarea anuală către Guvern și 

societății civile a unor rapoarte consolidate; 

 sporirea transparenței procedurii de elaborare și adoptare a caietului de 

sarcini și a contractului de parteneriat public-privat, pentru a se dovedi că 

normele conținute în aceste acte respectă interesul public general și nu 

promovează interese de grup sau individuale în lipsa justificării interesului 

public general; 

 
•  în domeniul proiectelor prin care sînt create parcuri industriale, este necesară 

eliminarea carențelor de ordin legislativ, care creează premise de eludare a cadrului 
normativ și beneficiere cu rea-credință de către unii subiecții de condiții facilitare de 
activitate.  În special, urmează a fi instituite  reglementări comprehensive, care vor garanta 
respectarea și echilibrul dintre interesele patrimoniale ale statului și volumul și natura 
facilităților de care dispune administratorul și rezidentul parcului industrial, cît și 
reglementarea situațiilor post-retragere a titlului de parc industrial prin prisma 
constatărilor anterioare privind acest subiect; 

 

•  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 și legislative. 



52 

 

  



53 

 

Anexa nr. 1. Lista HG care au eludat EA în anii 2010-2015 
 

# Denumirea HG, numărul și data adoptării 
 

2010 
 

1.  Hotărîre privind aprobarea unor măsuri de susţinere a activităţilor pentru tineret, nr. 1213/27.12.2010 

2.  Hotărîre cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei 
publice centrale, nr. 1211/27/12.2010 

3.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind instituţiile de învăţămînt complementar 
(extraşcolar), nr. 1204/27.12.2010  

4.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr. 1199/23.12.2010 

5.   Hotărîre pentru completarea Regulamentului cu privire la modul de funcţionare a organelor Serviciului 
Fiscal de Stat, nr. 1198/23.12.2010 

6.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.236 din 7 aprilie 2010, 
nr.1197/23.12.2010 

7.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 
1194/23.12.2010 

8.  Hotărîre cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de 
produse principale pentru perioada 2011-2015, nr. 1184/22.12.2010 

9.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul 
medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 
5 ani la domiciliu, nr. 1182/22.12.2010 

10.  Hotărîre privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei, nr. 1181/22.12.2010 

11.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006, nr.1180 
din 22.12.2010  

12.  Hotărîre privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor 
surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de 
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, nr.1179/22.12.2010 

13.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.965 din 18 octombrie 2010, 
nr.1178/22.12.2010 

14.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor 
publice şi a altor persoane juridice, nr. 1176/22.12.2010 

15.  Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1018 din 5 septembrie 2006, nr.1169/22.12.2010 

16.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1287 din 26 noiembrie 2007, nr.1167/22.12.2010  

17.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr. 1161/20.12.2010 

18.  Hotărîre cu privire la Comisia naţională pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, 
nr.1155/20.12.2010 

19.  Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului anual de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în 
medicină pentru anul 2011, nr.1139/15.12.2010  

20.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.243 din 8 aprilie 2010, 
nr.1138/15.12.2010 

21.  Hotărîre privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor 
surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de 
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, nr. 1137/15.12.2010 

22.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.525 din 16 mai 2006, 
nr.1136/15.12.2010 

23.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de intensificare a activităţii de prevenire şi combatere a spălării 
banilor şi finanţării terorismului, nr.1131/15.12.2010 

24.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.101 din 
17 februarie 2010, nr.1119/09.12.2010  
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# Denumirea HG, numărul și data adoptării 
 

25.  Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din administraţia 
publică în anul 2011, nr. 1114/06.12.2010  

26.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, 
nr.1105/06.12.2010 

27.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.633 din 14 iulie 2010, nr. 1100/02.12.2010 

28.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.256 din 9 martie 2006, 
nr.1091/26.11.2010  

29.  Hotărîre privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor 
şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de 
completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie, nr.1085/22.11.2010 

30.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 
2006, nr. 1084/22.11.2010 

31.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.1071/12.11.2010 

32.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006, nr.1069/12.11.2010  

33.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui pachet de acţiuni ale statului, nr.1050/10.11.2010  

34.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.167 din 9 martie 2010, nr. 
1046/08.11.2010  

35.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr. 
1045/08.11.2010 

36.  Hotărîre cu privire la dizolvarea prin lichidare a Întreprinderii de Stat "Satul Moldovenesc "Buciumul", 
nr.1038/04.11.2010  

37.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de 
instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la 
frontiera de stat a Republicii Moldova, nr. 1034/03.11.2010 

38.  Hotărîre privind organizarea activităţii de inspectare financiară, nr. 1026/02.11.2010  

39.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr. 1025/01.11.2010 

40.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, nr. 
1024/01.11.2010 

41.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale 
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr.1007/27.10.1010  

42.  Hotărîre cu privire la crearea Instituţiei Publice "Unitatea consolidată pentru implementarea şi 
monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol", nr.1005/26.10.2010  

43.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr. 1001/20.10.2010  

44.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la 
Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.999/19.10.2010  

45.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 
nr.1253 din 25 septembrie 2002, nr. 997/19.10.2010 

46.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.989/19.10.2010  

47.  Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006, 
nr.985/19.10.2010 

48.  Hotărîre pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate, contra plată, de Serviciul de Protecţie şi 
Pază de Stat şi mărimea tarifelor la acestea şi a Regulamentului privind modul de formare şi direcţiile de 
utilizare a mijloacelor speciale, nr.982/19.10.2010  

49.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi 
efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, 
nr.979/19.10.2010  

50.  Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011, 
nr.968/18.10.2010 
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51.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate 
hranei animalelor, nr. 967/18.10.2010 

52.  Hotărîre privind modificarea pct.1 din Hotărîrea Guvernului nr.349 din 4 mai 2010, nr. 962/15.10.2010   

53.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.161 din 4 martie 2010, 
nr.961/15.10.2010  

54.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, 
nr.958/15.10.2010  

55.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 
compensaţiei sociale pentru perioada rece a anului 2010, nr. 955/15.10.2010  

56.  Hotărîre cu privire la aprobarea modelului Contractului individual de muncă al personalului încadrat în 
cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, nr.943/11.10.2010 

57.  Hotărîre privind modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la 
locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de 
compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, nr. 937/08.10.2010  

58.  Hotărîre cu privire la transmiterea Întreprinderii de Stat "Direcţia parcurilor cultură şi odihnă", nr. 
933/08.10.2010  

59.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 
2008, nr. 931/08.10.2010  

60.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.723 din 10 august 2010, nr. 930/08.10.2010 

61.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi exercitare a supravegherii de 
stat în domeniul protecţiei civile, nr. 928/08.10.2010 

62.   Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 919/05.10.2010 

63.  Hotărîre cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.917/01.10.2010  

64.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr. 915/30.09.2010  

65.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.596 din 2 iulie 2010, nr.913/30.09.2010  

66.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.898/24.09.2010  

67.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.548 din 28 iunie 2010, 
nr.891/24.09.2010  

68.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004, nr. 887/24.09.2010 

69.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în 
instituţiile de învăţămînt superior, nr.854/21.09.2010 

70.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 853/21.09.2010 

71.  Hotărîre cu privire la dezvoltarea infrastructurii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae 
Testemiţanu", nr.847/21.09.2010 

72.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.664 din 3 iunie 2008, nr. 843/21.09.2010 

73.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.6, 7, 8 şi 9 la 
Hotărîrea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010, nr. 837/14.09.2010 

74.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.472 
din 26 martie 2008, nr.835/13.09.2010  

75.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.980 din 25 septembrie 2000, 
nr.833/10.09.2010 

76.  Hotărîre cu privire la completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.781 din 19 august 1999, nr. 
833/10.09.2010  

77.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.234 din 25 februarie 2005, 
nr.806/08.09.2010  

78.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind evidenţa 
şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale, nr. 801/06.09.2010 

79.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1018 din 5 septembrie 2006, 
nr.791/03.09.2010  
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80.  Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animalele 
vii şi din produsele de origine animală, nr.782/01.09.2010 

81.  Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea 
consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, nr. 765/20.08.2010 

82.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la 
instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, nr. prin 
Hotărîrea Guvernului nr.746 din 21 iunie 2003, nr. 764/19.08.2010 

83.  Hotărîre cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), nr. 
760/18.08.2010 

84.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional, 
nr.749/18.08.2010 

85.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.743/18.08.2010 

86.  Hotărîre cu privire la instituirea premiilor pentru rezultatele obţinute la recoltarea culturilor cerealiere şi 
leguminoase de prima grupă în anul 2010, nr. 739/16.08.2010  

87.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.3-5 la 
Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000, nr. 737/11.08.2010 

88.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.603 din 2 iulie 1997, nr. 720/10.08.2010 

89.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.1507 din 31 decembrie 2008, nr. 717/10.08.2010 

90.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.633 din 14 iulie 2010, nr. 716/10.08.2010 

91.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.709/06.08.2010  

92.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.201 din 11 martie 2009, nr. 697/05.08.2010 

93.  Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Carne - materie primă. Producerea, importul şi 
comercializarea", nr. 696/04.08.2010 

94.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr. 691/02.08.2010 

95.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr. 679/30.07.2010 

96.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui sistem meteorologic, nr. 673/30.07.2010 

97.  Hotărîre privind crearea Comisiei pentru elaborarea sistemului de gestionare a resurselor acvatice şi de 
protecţie împotriva inundaţiilor, nr.672/30.07.2010  

98.  Hotărîre privind acordarea unor scutiri la serviciile de stare civilă prestate contra plată, 
nr.671/30.07.2010 

99.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.643 din 27 mai 2003, 
nr. 670/30.07.2010 

100.  Hotărîre privind reorganizarea unor întreprinderi, nr.668/26.07.2010 

101.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.3 la Hotărîrea 
Guvernului nr.547 din 4 august 1995, nr. 666/23.07.2010  

102.  Hotărîre cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene, ce urmează a fi achiziţionate de către 
autorităţile contractante de la producătorii autohtoni , nr.665/23.07.2010 

103.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-
sanitare, nr.663/23.07.2010  

104.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.186 din 9 martie 2009, nr. 
659/22.07.2010  

105.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.658/22.07.2010 

106.  Hotărîre cu privire la transmiterea digurilor de protecţie antiviitură, proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, în proprietate publică a statului, nr. 653/20.07.2010  

107.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului , 
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nr. 650/20.07.2010 

108.  Hotărîre cu privire la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, nr. 641/19.07.2010 

109.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de lichidare a consecinţelor inundaţiilor din luna iulie a anului 2010, 
nr. 633/14.07.2010  

110.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a 
indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a specialităţilor tradiţionale garantate, 
nr.610/05.07.2010  

111.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr. 609/05.07.2010 

112.  Hotărîre cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru 
crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice, nr. 
607/05.07.2010  

113.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale 
Republicii Moldova, nr. 604/02.07.2010  

114.  Hotărîre cu privire la predarea religiei în instituţiile de învăţămînt, nr. 596/02.07.2010 

115.  Hotărîre privind utilizarea pentru investiţii a profitului net obţinut pe anul 2009 de către Întreprinderea 
de Stat "Radiocomunicaţii", nr. 587/01.07.2010  

116.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr. 567/30.06.2010 

117.  Hotărîre cu privire la Instituţia publică Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), nr. 
760/18.08.2010 

118.  Hotărîre pentru modificarea anexei nr.2 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a 
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, nr. 563/29.06.2010 

119.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 27 octombrie 2008, 
nr. 562/29.06.2010 

120.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 561/29.06.2010  

121.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei şi schimbul unor terenuri, nr. 547/25.06.2010 

122.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de 
producător la medicamente, nr. 525/22.06.2010  

123.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unei instituţii publice , nr. 518/22.06.2010 

124.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, nr. 
516/22.06.2010  

125.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr. 492/14.06.2010  

126.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 491/14.06.2010  

127.  Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar, nr. 466/11.06.2010 

128.  Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat , nr. 
459/07.06.2010 

129.  Hotărîre cu privire la modul de stabilire a preţului iniţial de vînzare a acţiunilor proprietate publică 
supuse privatizării, nr. 453/02.06.2010 

130.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a activităţii Consiliului Naţional pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, nr. 451/02.06.2010 

131.  Hotărîre cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, nr. 449/28.05.2010  

132.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului  

133.  Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Uleiuri vegetale comestibile", nr. 434/27.05.2010 

134.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor obiective acvatice şi a unei întreprinderi de stat din gestiunea 
Agenţiei "Moldsilva", nr. 410/25.05.2010 

135.  Hotărîre cu privire la crearea Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), nr. 392/19.05.2010 

136.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei 
Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, nr. 
389/17.05.2010  
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137.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.1030 din 12 octombrie 1998  

138.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare 
şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, nr. 383/12.05.2010 

139.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 374/06.05.2010 

140.  Hotărîre cu privire la organizarea şi desfăşurarea recensămîntului general agricol din 2011, nr. 
371/06.05.2010  

141.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.411 din 7 iulie 2009, nr. 355/06.05.2010  

142.  Hotărîre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.933 din 12 septembrie 2000, nr. 
348/04.05.2010  

143.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.128 din 8 februarie 2008  

144.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.341/03.05.2010 

145.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, nr. 
340/03.05.2010 

146.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.952 din 11 august 2008  

147.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 289/16.04.2010 

148.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, nr. 
274/13.04.2010  

149.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.653 din 2 iunie 2003 

150.  Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire în domeniul protecţiei civile în Republica Moldova pe anul 
2010, nr. 261/13.04.2010 

151.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007  

152.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1664 din 23 decembrie 2002 

153.  Hotărîre cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe 
teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi 
investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este 
parte, nr. 246/08.04.2010 

154.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.256 din 9 martie 2006  

155.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr. 239/07.04.2010 

156.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001  

157.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009  

158.  Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1033 din 14 septembrie 2007 

159.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului , 
nr. 223/01.04.2010 

160.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 
215/23.03.2010 

161.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.20 din 20 ianuarie 2009  

162.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri, nr. 186/16.03.2010  

163.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, 184/16.03.2010  

164.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, nr. 183/16.03.2010  

165.  Hotărîre cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută 
străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, nr. 182/16.03.2010  

166.  Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Măsline de masă", nr.180/12.03.2010 

167.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.939 din 16 august 2007  

168.  Hotărîre cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul 
organului central de specialitate al administraţiei publice, nr. 168/09.03.2010 
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169.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport, nr. 163/09.03.2010  

170.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24 iunie 
2002, nr. 159/04.03.2010 

171.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind fondurile ecologice, nr. 157/04.03.2010 

172.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei "Moldsilva", 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, nr. 150/02.03.2010 

173.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 148/01.03.2010  

174.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1436 din 17 decembrie 2008, nr. 
144/25.02.2010  

175.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 

176.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.74 din 10 februarie 2010  

177.  Hotărîre cu privire la încetarea procedurii de lichidare a unor întreprinderi de stat, nr. 137/24.02.2010 

178.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 135/24.02.2010 

179.  Hotărîre cu privire la Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional, nr. 
133/23.02.2010  

180.  Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de 
reabilitare a victimelor violenţei în familie, nr. 129/22.02.2010 

181.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.179 din 20 februarie 2003, nr. 127/22.02.2010  

182.  Hotărîre cu privire la stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 
2010, nr.118/22.02.2010 

183.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.1201 din 7 octombrie 2003 
117/22.02.2010 

184.   Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.114/18.02.2010 

185.  Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2010 a cotelor de membru şi a datoriilor 
Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale, 101/17.02.2010 

186.  Hotărîre cu privire la aprobarea limitelor numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal 
în sectorul bugetar pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2010, nr. 
99/16.02.2010 

187.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr. 98/16.02.2010 

188.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului , nr. 
95/16.02.2010 

189.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.  82/12.02.2010 

190.  Hotărîre privind neaplicarea sancţiunilor pecuniare asupra mijloacelor băneşti nerepatriate, provenite 
din exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă în perioada 1 aprilie 2005 - 1 aprilie 2006, nr. 
59/04.02.2010 

191.  Hotărîre cu privire la transmiterea unei întreprinderi de stat , nr. 45/03.02.2010 

192.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Relaţii 
Interetnice, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, nr. 43/ 02.02.2010 

193.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.1167 din 16 octombrie 2008, nr.37/02.02.2010 

194.  Hotărîre pentru crearea Comisiei departamentale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi 
proprietate a Cancelariei de Stat, nr. 27/26.01.2010 

195.  Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către 
nerezidenţi în Republica Moldova , nr.9/19.01.2010 

196.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare 
a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, nr. 
12/19.01.2010 

197.  Hotărîre cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare, nr. 11/19.01.2010 

198.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din 
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alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea impozitului 
pe venit la sursa de plată, nr.10/19.01.2010 

199.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri , nr. 4/18.01.2010 

200.  Hotărîre cu privire la crearea unei întreprinderi de stat, nr. 2/16.01.2010 

 
2011 

 

201.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.1032/29.12.2011 

202.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.1031/29.12.2011 

203.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1552 din 4 decembrie 2002, nr. 
1025/29.12.2011 

204.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, nr. 
1019/28.12.2011 

205.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.273 din 22 aprilie 2011, 
nr.1017/28.12.2011 

206.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.1007/26.12.2011 

207.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20 iunie 2008, 
nr.1005/26.12.2011 

208.  Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.906 din 24 septembrie 2010, nr.1004/26.12.2011 

209.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.988/23.12.2011 

210.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.987/23.12.2011 

211.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008, 
nr.985/23.12.2011 

212.  Hotărîre cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 20 de ani de la 
începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-
1992),nr.1000/23.12.2011 

213.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.24 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 2010, 
nr.981/21.12.2011 

214.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.978/21.12.2011 

215.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.14 din 10 ianuarie 2005, 
nr.971/21.12.2011 

216.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.369 din 24 mai 2011, nr.965/19.12.2011 

217.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.561 din 25 iulie 2011, nr. 
957/19.12.2011 

218.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.546 din 20 iulie 2011, nr.953/16.12.2011 

219.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale 
prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, nr.951/16.12.2011 

220.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.257 din 5 
martie 2008, nr.939/12.12.2011 

221.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.282 din 14 martie 2005, 
nr.934/08.12.2011 

222.  Hotărîre cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul, nr.931/ 08.12.2011 

223.  Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.747 din 24 noiembrie 2009, 
nr.929/07.12.2011 

224.  Hotărîre cu privire la transmiterea imobilelor, nr.927/07.12.2011 

225.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.918/07.12.2011 

226.  Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante 
oleaginoase şi pentru fibre, nr.915/07.12.2011 
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227.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.472 din 26 martie 2008, 
nr.900/02.12.2011 

228.  Hotărîre cu privire la atribuirea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.898/ 30.11.2011 

229.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.746 din 18 august 2010, 
nr.896/28.11.2011 

230.  Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, 
nr.890/28.11.2011 

231.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.878/23.11.2011 

232.  Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 
2012,nr.868/22.11.2011 

233.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.864/21.11.2011 

234.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.852/
 17.11.2011 

235.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008, 
nr.848/15.11.2011 

236.  Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma 
administraţiei publice, nr.846/14.11.2011 

237.  Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de venituri şi cheltuieli pe mijloace speciale ale Ministerului 
Apărării pentru anul 2011  Nr. 844 14.11.2011 

238.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului circulaţiei rutiere, nr.
 842/14.11.2011 

239.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1019 din 28 octombrie 2010, 
nr.838/11.11.2011 

240.  Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de plante furajere, 
nr.836/11.11.2011 

241.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009, nr.
 835/11.11.2011 

242.  Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.228 din 24 februarie 2005, 
nr.834/10.11.2011 

243.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.825/09.11.2011 

244.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.823/07.11.2011 

245.  Hotărîre privind transmiterea unui imobil, nr.808/03.11.2011 

246.  Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale "Servicii Publice 
Cimişlia" şi modificarea destinaţiei unui teren, nr.797/28.10.2011 

247.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.840 din 26 iulie 2004, 
nr.796/28.10.2011 

248.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Guvernului, nr.
 786/25.10.2011 

249.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.783 /18.10.2011 

250.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică, nr. 782/18.10.2011 

251.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1184 din 22 decembrie 2010, 
nr.740/03.10.2011 

252.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.643 din 9 iunie 2004, 
nr.737/03.10.2011 

253.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.17 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005, 
nr.736/03.10.2011 

254.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexă la Hotărîrea Guvernului nr.492 din 24 
aprilie 2003, nr.728/27.09.2011 

255.  Hotărîre cu privire la transmiterea imobilelor, nr.716 
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256.  Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, 
nr.715/22.09.2011 

257.  Hotărîre cu privire la unele măsuri în domeniul e-Transformare a guvernării, nr. 709/20.09.2011 

258.  Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Metode de analiză în domeniul fabricării 
vinurilor", nr.708/20.09.2011 

259.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a funcţionării sistemelor de alimentare centralizată 
cu energie termică, nr.707/20.09.2011 

260.  Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către 
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2011, nr.704/
 20.09.2011 

261.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1, nr.4 şi nr.6 la Hotărîrea Guvernului 
nr.453 din 16 iunie 2011, nr. 703/20.09.2011 

262.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.700/20.09.2011 

263.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003, 
nr.699/20.09.2011 

264.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 2008, 
nr.694/20.09.2011 

265.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.262 din 7 martie 2008, 
nr.691/20.09.2011 

266.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.676/12.09.2011 

267.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.369 din 24 mai 2011 , 
nr.656/10.09.2011 

268.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr.647/ 26.08.2011 

269.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 2008, 
nr.637/26.08.2011 

270.  Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică 
în practicile de radioterapie, nr.632/24.08.2011 

271.  Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.952 din 14 octombrie 
1997, nr.627/20.08.2011 

272.  Hotărîre cu privire la crearea unei instituţii publice, nr.623/18.08.2011 

273.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.226 din 29 februarie 2008, 
nr.611/11.08.2011 

274.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.150 din 
2 martie 2010, nr.610/11.08.2011 

275.  Hotărîre cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, 
nr.596/03.08.2011 

276.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.23 la Hotărîrea Guvernului nr.912 din 29 septembrie 2010, 
nr.595/02.08.2011 

277.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.6 la Hotărîrea Guvernului nr.453 din 
16 iunie 2011, nr.590/29.07.2011 

278.  Hotărîre cu privire la unele măsuri ce ţin de eficientizarea procesului de administrare şi deetatizare a 
bunurilor proprietate publică de stat, nr.586/29.07.2011 

279.   Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.400 din 8 iunie 2011  Nr.
 585 29.07.2011 

280.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002, 
nr.580/29.07.2011 

281.   Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.836 din 13 septembrie 2010, 
nr.575/28.07.2011 

282.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.213 din 22 februarie 2002, 
nr.573/27.07.2011 

283.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.572/ 27.07.2011 
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284.  Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.332 din 5 mai 2011, nr.571/27.07.2011 

285.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.1131 din 15 decembrie 2010, nr.
 565/25.07.2011 

286.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.564/25.07.2011 

287.  Hotărîre cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2011-2012, nr.561/ 25.07.2011 

288.   Hotărîre pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopţii şi aprobarea Regulamentului de 
activitate al acestuia, nr.560/25.07.2011 

289.  Hotărîre cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoaşterii 
zonelor protejate din Republica Moldova şi a Normei de circulaţie a anumitor plante, produse vegetale 
sau a altor obiecte printr-o zonă protejată, nr.557/22.07.2011 

290.  Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în 
proprietatea intelectuală, nr.541/18.07.2011 

291.  Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat, nr.539/ 14.07.2011 

292.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.686 din 30 mai 2002, 
nr.538/14.07.2011 

293.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007, 
nr.534/13.07.2011 

294.  Hotărîre cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice 
prestate persoanelor fizice şi juridice, nr.533/13.07.2011 

295.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea competenţei lingvistice şi stabilirea 
nivelului de cunoaştere a limbii de stat de către străinii care solicită drept de şedere permanentă în 
Republica Moldova, nr.524/11.07.2011 

296.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.501/
 08.07.2011 

297.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 decembrie 2009, 
nr.495/08.07.2011 

298.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi 
readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, nr.492/ 07.07.2011 

299.  Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1521 din 29 decembrie 2007, 
nr.486/06.07.2011 

300.  Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi 
vamale stabilite de Acordul "Compact", nr. 478/28.06.2011 

301.  Hotărîre cu privire la completarea şi modificarea Hotărîrii Guvernului nr.520 din 15 mai 2006, 
nr.475/28.06.2011 

302.  Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din bugetul de stat pentru reforma 
administraţiei publice, nr.467/28.06.2011 

303.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.454/16.06.2011 

304.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.452/16.06.2011 

305.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.451/
 16.06.2011 

306.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de încasare a taxei pentru instruire în şcolile 
de muzică, artă şi artă plastică, nr.450/16.06.2011 

307.  Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului persoanelor cu funcţii de răspundere cu împuterniciri 
de atribuire a informaţiilor la secret de stat, nr. 449/16.06.2011 

308.   Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.22/11 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 
martie 2005, nr.448/16.06.2011 

309.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.994 din 19 octombrie 2010, nr.
 447/16.06.2011 

310.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.321 din 4 mai 2011, nr.446/16.06.2011 

311.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, nr.432/15.06.2011 
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312.  Hotărîre privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de 
stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2010, nr.431/14.06.2011 

313.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor, completărilor şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, 
nr.428/13.06.2011 

314.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 
decembrie 2009, nr.406/09.06.2011 

315.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice "Jucării. Cerinţe de securitate", 
nr.e prin Hotărîrea Guvernului nr.83 din 31 ianuarie 2008, nr.399/ 08.06.2011 

316.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.838 din 9 iulie 2008, 
nr.398/07.06.2011 

317.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.454 din 24 martie 2008, 
nr.390/27.05.2011 

318.  Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, 
nr.379/26.05.2011 

319.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998, 
nr.368/23.05.2011 

320.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea 
Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.367/23.05.2011 

321.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.364/17.05.2011 

322.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.337/10.05.2011 

323.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.52 din 2 februarie 2011 , 
nr.320/04.05.2011 

324.   Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.501 din 30 mai 1997, nr.319/04.05.2011 

325.  Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat, nr.318/ 04.05.2011 

326.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.980 din 25 septembrie 2000, 
nr.313/03.05.2011 

327.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.690 din 13 noiembrie 2009, nr. 312/03.05.2011 

328.  Hotărîre cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul 
estival 2011, nr.304/27.04.2011 

329.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.7 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005, 
nr.300/27.04.2011 

330.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile, nr. 299/27.04.2011 

331.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr. 296/26.04.2011 

332.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.102 din 9 februarie 2009, nr.294/26.04.2011 

333.  Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 290/26.04.2011 

334.  Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare, nr.274/26.04.2011 

335.  Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2011 a cotelor de membru şi a datoriilor 
Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale, nr. 273/22.04.2011 

336.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.267/
 18.04.2011 

337.  Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, 
nr.261/12.04.2011 

338.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.747 din 24 noiembrie 2009, 
nr.236/08.04.2011 

339.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei 
sociale unice, nr.228/06.04.2011 

340.  Hotărîre cu privire la aprobarea Listei bunurilor indigene ce urmează a fi achiziţionate de către 
autorităţile contractante obligatoriu de la producătorii autohtoni pentru anul 2011, nr.224/ 04.04.2011 
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341.  Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2011, 
nr.220/01.04.2011 

342.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, nr.207/31.03.2011 

343.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate 
înscrise pe produsele alimentare, nr.196/25.03.2011 

344.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat şi transmiterea patrimoniului proprietate 
publică a statului din gestiunea economică a unor societăţi pe acţiuni, nr.194/24.03.2011 

345.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, nr.180/23.03.2011 

346.  Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale 
autorităţilor administraţiei publice centrale, nr.176/22.03.2011 

347.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile, nr. 172/18.03.2011 

348.  Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.682 din 18 iunie 2007, nr.171/17.03.2011 

349.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1-3 la Hotărîrea Guvernului nr.111 din 2 
februarie 1998, nr.168/17.03.2011 

350.  Hotărîre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secret de stat, 
nr.164/17.03.2011 

351.  Hotărîre cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 133/04.03.2011 

352.  Hotărîre cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat, nr.113/ 02.03.2011 

353.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de alocare a mijloacelor financiare destinate 
compensării prejudiciilor materiale cauzate gospodăriilor individuale de inundaţiile din vara anului 
2010, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.918 din 5 octombrie 2010, nr.112/01.03.2011 

354.  Hotărîre pentru modificarea Listei localităţilor care vor beneficia de facilităţi pentru lichidarea 
consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010, nr.111/01.03.2011 

355.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la 
Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.108/21.02.2011 

356.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.99/18.02.2011 

357.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.547 din 4 august 1995, nr.94/18.02.2011 

358.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.689 din 13 noiembrie 2009, nr.
 87/18.02.2011 

359.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.910 din 27 
septembrie 2010, nr.80/14.02.2011 

360.  Hotărîre privind stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011, 
nr.74/04.02.2011 

361.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.27 din 26 ianuarie 2010,nr.73/ 04.02.2011 

362.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind  
achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate, 
nr.64/04.02.2011 

363.  Hotărîre cu privire la sistarea temporară a exportului de grîu, nr.52/02.02.2011 

 
2012 

 

364.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului,  nr.65/02.02.2012 

365.  Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.68 

366.  Hotărîre cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru Societatea pe Acţiuni 
"Termocom", nr.69/02.02.2012 

367.  Hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.126/24.02.2012 

368.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului,nr.127/24.02.2012 

369.  Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la Zona Economică Liberă 
"Ungheni-Business", nr.139/29.02.2012 
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370.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1599 din 13 decembrie 2002, 
nr.140/29.02.2012 

371.  Hotărîre privind scutirea Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru silvicultură "TIGHINA" de la 
defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net, nr.167/16.03.2012 

372.  Hotărîre cu privire la aprobarea unor măsuri de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier 
şi acid folic pînă în anul 2017, nr.171/19.03.2012 

373.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009, 
nr.175/23.03.2012 

374.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.1107 din 30 septembrie 2008, nr.197/05.04.2012 

375.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011,
 nr.233/17.04.2012 

376.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.258/ 25.04.2012 

377.  Hotărîre cu privire la imobilul din str.V.Lupu, nr.125, or.Orhei, nr.264/ 26.04.2012 

378.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.863 din 21 noiembrie 2011, nr.
 275/02.05.2012 

379.  Hotărîre cu privire la modificarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule 
şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, nr.280/03.05.2012 

380.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.286/ 04.05.2012 

381.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.287/04.05.2012 

382.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.898 din 30 noiembrie 2011, 
nr.293/10.05.2012 

383.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a spitalizării temporare coercitive 
în instituţiile medicale specializate antituberculoase a persoanelor bolnave de tuberculoză în formă 
contagioasă care refuză tratamentul, nr.295/14.05.2012 

384.  Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, 
plasării pe piaţă şi utilizării nutreţurilor cu adaos de medicamente, nr. 311/21.05.2012 

385.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.859 din 26 iulie 2004,  nr.327/23.05.2012 

386.  Hotărîre cu privire la Serviciul Electronic Guvernamental de Plăţi Electronice, nr.329/28.05.2012 

387.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.128 din 8 
februarie 2008, nr.349/29.05.2012 

388.  Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe 
teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică şi proiectelor de 
asistenţă investiţională, precum şi la importul serviciilor destinate acestora, nr. 367/06.06.2012 

389.  Hotărîre cu privire la Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia 
termică livrată consumatorilor, nr. 397/11.06.2012 

390.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.793 din 2 
decembrie 2009, nr. 435/19.06.2012 

391.  Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.453/25.06.2012 

392.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de 
selectare a partenerului privat, nr.476/04.07.2012 

393.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.691 din 17 noiembrie 2009,
 nr.477/04.07.2012 

394.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.276 din 2 mai 2012, 
nr.484/04.07.2012 

395.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28 octombrie 2011, 
nr.513/18.07.2012 

396.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.136 din 28 februarie 2012, 
nr.520/18.07.2012 

397.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.898 din 30 noiembrie 2011, nr.
 523/18.07.2012 
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398.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.387 din 17 mai 2010, 
nr.524/18.07.2012 

399.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1608 din 30 decembrie 
2003,nr.525/20.07.2012 

400.  Hotărîre cu privire la aprobarea Normativelor de plată pentru prestarea serviciilor de cercetări 
ştiinţifice de către angajaţii organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării participanţi la 
proiectele de cercetare-dezvoltare europene şi internaţionale, nr.534/20.07.2012 

401.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 
2009, nr.574/06.08.2012 

402.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.653 din 6 noiembrie 2009, nr.
 585/08.08.2012 

403.  Hotărîre cu privire la aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi plasarea pe piaţă a materialului de 
înmulţire pentru plantele ornamentale, nr.598/13.08.2012 

404.  Hotărîre cu privire la reglementarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2012-2013, nr.606/ 15.08.2012 

405.  Hotărîre cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.620/17.08.2012 

406.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.210 din 8 aprilie 1996, nr.662/ 05.09.2012 

407.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 
ianuarie 2012, nr.673/07.09.2012 

408.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.827 din 16 decembrie 2009, 
nr.676/10.09.2012 

409.  Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1311 din 12 decembrie 2005, 
nr.679/10.09.2012 

410.  Hotărîre cu privire la aprobarea unor metode de analiză pentru controlul nutreţurilor,
 nr.686/13.09.2012 

411.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.323 din 23 mai 2012, 
nr.711/26.09.2012 

412.  Hotărîre cu privire la unele măsuri privind procedura planului pentru Societatea pe Acţiuni 
"Termocom", nr.713/26.09.2012 

413.  Hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.778/19.10.2012 

414.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului,  nr.780/19.10.2012 

415.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului, nr.796/25.10.2012 

416.  Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.819/06.11.2012 

417.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1608 din 30 decembrie 2003, 
nr.837/09.11.2012 

418.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1616 din 31 decembrie 2003, 
nr.841/09.11.2012 

419.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011, 
nr.857/14.11.2012 

420.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.939 din 16 august 2007, 
nr.879/22.11.2012 

421.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.850 din 16 noiembrie 2011, 
nr.917/10.12.2012 

422.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri al 
Guvernului, nr.928/12.12.2012 

423.  Hotărîre cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.929/13.12.2012 

424.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri al Guvernului, 
nr.932/18.12.2012 

425.  Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 
2013, nr.951/20.12.2012 

426.  Hotărîre privind acţiunile de implementare a Legii nr.90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul 
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populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, nr.967/ 21.12.2012 

427.  Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru 
păturile socialmente vulnerabile II, nr.988/24.12.2012 

428.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.990/26.12.2012 

429.  Hotărîre privind unele măsuri de reformare a sistemului infrastructurii calităţii,  nr.996/27.12.2012 

430.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.921 din 6 octombrie 2010, 
nr.1018/28.12.2012 

431.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice, nr. 1022/28.12.2012 

432.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la 
Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.1028/28.12.2012 

 
2013 

 

433.  Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass), 
nr.1090/31.12.2013 

434.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.256 din 9 martie 2006, nr.1084/30.12.2013 

435.  Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr.1009 din 1 septembrie 2006, 
nr.1083/30.12.2013 

436.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1-6 la 
Hotărîrea Guvernului nr.928 din 13 august 2007,nr.1075/30.12.2013 

437.  Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor la serviciile prestate de 
Institutul Naţional de Standardizare şi a tarifelor la publicarea şi difuzarea documentelor normative în 
domeniul standardizării, nr. 1066/26.12.2013 

438.  Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile 
publice în anul 2014, nr.1063/26.12.2013 

439.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1, 2 şi 14 la Hotărîrea Guvernului nr.182 din 16 martie 
2010, nr.1061/26.12.2013 

440.  Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.88 din 1 februarie 2013, nr.1058/
 26.12.2013 

441.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1432 din 7 noiembrie 2002, 
nr.1053/26.12.2013 

442.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.728 din 2 
octombrie 2012, nr.1048/23.12.2013 

443.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.18 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005, 
nr.1046/23.12.2013 

444.  Hotărîre cu privire la investiţiile capitale publice, nr.1029/19.12.2013 

445.  Hotărîre cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental al funcţiilor publice pentru a 
căror ocupare autorităţile publice organizează concurs, nr. 1022/16.12.2013 

446.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren, nr.1014/13.12.2013 

447.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa nr.22/9 la 
Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005, nr.980/05.12.2013 

448.   Hotărîre pentru completarea punctului 29 din Regulamentul privind testarea şi admiterea soiurilor în 
Catalogul soiurilor de plante, nr.964/04.12.2013 

449.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea 
Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.953/27.11.2013 

450.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi 
control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică, nr.951/25.11.2013 

451.   Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apă, 
nr.945/25.11.2013 

452.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.947/22.11.2013 

453.  Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
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nr.946/22.11.2013 

454.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane, 
nr.931/20.11.2013 

455.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.878 din 29 septembrie 1999, 
nr.926/20.11.2013 

456.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea punctului 38 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului 
nr.357 din 13 mai 2009, nr.925/20.11.2013 

457.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.242 din 5 aprilie 2013, 
nr.923/20.11.2013 

458.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic, nr.919/18.11.2013 

459.  Hotărîre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20 august 2007, 
nr.910/15.11.2013 

460.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Aeronautice 
Civile, nr.898/13.11.2013  

461.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.597 din 13 august 2013, nr.895/13.11.2013 

462.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.893/12.11.2013 

463.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de 
suprafaţă, nr.890/12.11.2013 

464.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.851 din 21 decembrie 2009, 
nr.878/06.11.2013 

465.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de 
gestionare a districtului bazinului hidrografic, nr.866/ 01.11.2013 

466.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărîrea Guvernului nr.998 din 
20 august 2003, nr.865/01.11.2013 

467.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 
decembrie, nr.852/30.10.2013 

468.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007, 
nr.849/30.10.2013 

469.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale, nr. 838/29.10.2013 

470.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi agricole, 
nr.836/29.10.2013. 

471.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de 
Valori, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008, nr.813/16.10.2013 

472.  Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010, nr.800/08.10.2013 

473.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr. 799/08.10.2013 

474.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport, nr.797/08.10.2013 

475.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea 
adăugată, nr.790/07.10.2013 

476.  Hotărîre cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. "Aeroportul Internaţional 
Chişinău" şi a condiţiilor concesionării acestora, nr.780/04.10.2013 

477.  Hotărîre cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 
întreprinzător, nr.778/04.10.2013 

478.  Hotărîre cu privire la hotarele districtelor bazinelor şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale în 
care sînt determinate, nr.775/04.10.2013 

479.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, 
nr.770/02.10.2013 

480.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.945 din 20 august 2007, 
nr.764/24.09.2013 

481.  Hotărîre cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor, nr.763/23.09.2013 

482.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.611/19.09.2013 
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483.  Hotărîre cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare,  nr.737/ 18.09.2013 

484.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.132 din 4 martie 2011, 
nr.743/16.09.2013 

485.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.760 din 18 august 2010 , 
nr.719/16.09.2013 

486.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren, nr.701/05.09.2013 

487.  Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra 
activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, nr.694/05.09.2013 

488.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 
martie 1998, nr.652/29.08.2013 

489.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile, nr.631/22.08.2013 

490.  Hotărîre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1279 din 19 noiembrie 2001, 
nr.616/20.08.2013 

491.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.266 din 17 aprilie 2013 , 
nr.601/14.08.2013 

492.  Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2013-2014, nr. 597/13.08.2013 

493.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1372 
din 23 decembrie 2005, nr.595/12.08.2013 

494.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.594/12.08.2013 

495.  Hotărîre cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru anul de studii 2013-2014, 
nr.583/08.08.2013 

496.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009, 
nr.572/30.08.2013 

497.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1387 din 10 decembrie 2007, 
nr.570/29.08.2013 

498.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 
8 aprilie 2010, nr.565/29.07.2013 

499.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului,  nr.562/24.07.2013 

500.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri,nr.505/09.07.2013 

501.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 , 
nr.504/09.07.2013 

502.  Hotărîre privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, 
nr.461/02.07.2013 

503.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.94 din 1 februarie 2013, 
nr.457/01.07.2013 

504.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.455/01.07.2013 

505.  Hotărîre cu privire la inventarierea şi înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităţilor 
administrativ-teritoriale, aflate în gestiunea instituţiilor publice de învăţămînt, nr.447/28.06.2013 

506.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009, 
nr.426/27.06.2013 

507.   Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.696 din 19 noiembrie 2009, 
nr.425/27.06.2013 

508.   Hotărîre cu privire transmiterea unui teren, nr.423/26.06.2013 

509.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009, 
nr.420/24.06.2013 

510.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.413/ 20.06.2013 

511.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006, 
nr.402/18.06.2013 

512.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.983 din 22 decembrie 2012, 
nr.400/18.06.2013 
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513.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.334 din 23 
aprilie 2009, nr.361/12.06.2013 

514.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.194 din 13 martie 2013, nr.335/07.06.2013 

515.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea 
terenurilor aferente, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.1428 din 16 decembrie 2008, nr.318/30.05.2013 

516.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri şi transmiterea unor bunuri imobile, 
nr.317/30.05.2013 

517.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.309/27.05.2013 

518.  Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.299/21.05.2013 

519.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului 
nr.246 din 8 aprilie 2010,nr. 298/21.05.2013 

520.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi 
echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate, nr. prin 
Hotărîrea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004, nr.292/14.05.2013 

521.  Hotărîre cu privire la transmiterea materialelor de construcţie, nr.289/07.05.2013 

522.  Hotărîre cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2013, 
nr.286/30.04.2013 

523.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General 
al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, nr.283/24.04.2013 

524.  Hotărîre privind completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013, 
nr.281/24.04.2013 

525.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.886 din 6 august 2007, 
nr.275/22.04.2013 

526.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.268/22.04.2013 

527.  Hotărîre cu privire la pilotarea Sistemului informatic de gestiune a documentelor şi înregistrărilor, 
nr.262/15.04.2013 

528.  Hotărîre cu privire la lichidarea Şcolii republicane cu şi fără frecvenţă pentru surzi şi hipoacuzici, 
mun.Chişinău, nr.260/12.04.2013 

529.  Hotărîre cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului, nr. 259/12.04.2013 

530.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile, nr.254/10.04.2013 

531.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.252/10.04.2013 

532.  Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.489 
din 29 martie 2008, nr.245/08.04.2013 

533.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.235/04.04.2013 

534.  Hotărîre cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice persoanelor civile şi colaboratorilor organelor de 
drept care au avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, nr.234/04.04.2013 

535.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 
alocaţiilor nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, nr.227/29.03.2013 

536.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.567 din 15 mai 2003, 
nr.224/27.03.2013 

537.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile, nr. 218/25.03.2013 

538.  Hotărîre cu privire la completarea notelor din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1362 din 22 decembrie 
2005, nr.216/25.03.2013 

539.  Hotărîre cu privire la ocuparea de către studenţi a locurilor cu finanţare bugetară în învăţămîntul 
superior de stat, nr.212/22.03.2013 

540.  Hotărîre cu privire la schimbul şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.207/ 19.03.2013 

541.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea 
Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.205/18.03.2013 

542.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri şi iniţierea proiectului de parteneriat public-privat 
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pentru asigurarea colaboratorilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu spaţiu locativ, nr.203/18.03.2013 

543.  Hotărîre privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu 
autonomie financiară, nr.195/13.03.2013 

544.  Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de 
plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, 
nr.19/13.03.2013 

545.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.434 din 19 iunie 2012, 
nr.190/13.03.2013 

546.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1137 
din 18 octombrie 2007, nr.188/13.03.2013 

547.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 
decembrie 2011, nr.186/13.03.2013 

548.  Hotărîre cu privire la transmiterea unei instituţii rezidenţiale, nr.185/13.03.2013 

549.  Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.184/ 13.03.2013 

550.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea 
adăugată, nr.183/13.03.2013 

551.  Hotărîre privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor 
surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi 
serviciilor prestate, nr.182/13.03.2013 

552.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.695 din 14 septembrie 2012, 
nr.179/11.03.2013 

553.  Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.492 din 14 iunie 2010, nr.178/11.03.2013 

554.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005, 
nr.173/07.03.2013 

555.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale 
Guvernului, nr.166/05.03.2013 

556.  Hotărîre privind completarea anexei nr.22 la Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005, 
nr.165/04.03.2013 

557.   Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri,nr.150/25.02.2013 

558.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 
decembrie 2011, nr.148/25.02.2013 

559.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.40 din 26 ianuarie 
2009, nr.146/25.02.2013 

560.  Hotărîre pentru modificarea anexei nr.8 la Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în 
serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, nr.135/22.02.2013 

561.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.132/20.02.2013 

562.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi 
privind TVA conform prevederilor art.103 alin.(7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi 
art.4 alin.(18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a 
titlului III al Codului fiscal, nr.124/15.02.2013 

563.  Hotărîre privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală , 
nr.115/08.02.2013 

564.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului 
nr.182 din 16 martie 2010, nr. 111/08.02.2013 

565.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1173 din 21 decembrie 2010, 
nr.103/06.02.2013 

566.  Hotărîre cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de 
către nerezidenţi în Republica Moldova, nr.101/05.02.2013 

567.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile 
economiei naţionale, nr.98/04.02.2013 

568.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009, 
nr.96/01.02.2013 
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569.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.288 din 4 mai 
2012,nr.90/01.02.2013 

570.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor 
prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea 
compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, nr.76/25.01.2013 

571.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.75/25.01.2013 

572.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.520 din 15 mai 2006, nr.69/23.01.2013 

573.  Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou, 
nr.53/17.01.2013 

574.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.61 din 24 ianuarie 
2002, nr.40/15.01.2013 

575.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.136 din 28 februarie 2012, 
nr.39/15.01.2013 

576.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 , 
nr.36/15.01.2013 

577.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de susţinere a elevilor dotaţi, 
nr.34/15.01.2013 

578.  Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.33/15.01.2013 

579.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, nr.32/15.01.2013 

580.  Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011, 
nr.29/15.01.2013 

581.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat , nr. 12/10.01.2013 

 
2014 

 

582.  HG cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri,  nr.19/18.01.2014 

583.  Hotărîre cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, 
nr.4/14.01.2014 

584.  HG cu privire la completarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de 
substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, nr.20/ 18.01.2014 

585.  HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1296 din 31 decembrie 1998 cu 
privire la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, nr. 57/29.01.2014 

586.  HG privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al 
Monumentelor Istorice, nr.73/31.01.2014 

587.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional 
automatizat “Registrul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”, nr. 106/11.02.2014 

588.  HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.201 
din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu 
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr. 108/12.02.2014 

589.  HG cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, 
nr.135/24.02.2014 

590.  HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cuantumul şi criteriile de stabilire a cheltuielilor 
suportate şi determinate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale angajatului, 
nr.144/26.02.2014 

591.  HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în 
art.103 alin.(1) pct.29) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art.28 lit.q2) din Legea 
nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, nr.145/26.02.2014 

592.  HG cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, 
nr.170/12.03.2014 

593.  HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a 
alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, nr.243/02.04.2014 

594.  HG cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea şi completarea Hotărârii 
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Guvernului nr.150 din 2 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei “Moldsilva”, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia, 
nr.244/02.04.2014 

595.  HG cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.583 din 26 mai 2006 cu privire la 
aprobarea Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, nr.303/ 29.04.2014 

596.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Guvernului, nr.337/19.05.2014 

597.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi de plată a compensaţiei unice 
familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, nr.443/12.06.2014 

598.  HG privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998, 
nr.461/16.06.2014 

599.  HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor 
introduse pe teritoriul Republicii Moldova, nr.422/09.06.2014 

600.  HG pentru modificarea punctului 151 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi 
administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.423/ 09.06.2014 

601.  HG privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului HG 
nr.401/2003 despre unele aspecte privind activitatea hidrometeorologică în Republica Moldova şi HG 
847/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, 
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, nr.349/26.05.2014 

602.  HG cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru 
sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot,în special 
împotriva riscurilor pentru auz, nr.362/27.05.2014 

603.  HG cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului HG nr.1296/98 cu privire la 
Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, HG cu privire la constituirea Fondului de Investiţii Sociale din 
Moldova, nr.390/28.05.2014 

604.  HG cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 
2014, nr.298/23.04.2014 

605.  HG cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.485/26.06.2014 

606.  HG cu privire la fondarea Întreprinderii de Stat “Vestmoldtransgaz”, nr.501/01.07.2014 

607.  HG cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.509/02.07.2014 

608.  HG cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr.528/03.07.2014 

609.  HG cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea 
transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică, nr.531/03.07.2014 

610.  HG cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr.545/07.07.2014 

611.  HG privind scutirea unui agent economic de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 
obţinut în anul 2013, nr.611/21.07.2014 

612.  HG privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.204 din 18 martie 2013 cu privire la dezvoltarea 
infrastructurii Universităţii de Stat din Moldova, nr.623/23.07.2014 

613.  HG cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în 
perioada de toamnă-iarnă 2014-2015, nr.685/20.08.2014 

614.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.45 din 8 februarie 1993, nr. 719/03.09.2014 

615.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor 
de fructe, nr. 735/10.09.2014 

616.  HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru 
proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate 
proiectului “Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului 
Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de 
alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, nr.782/ 25.09.2014 

617.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile,  nr.798/29.09.2014 

618.  HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 
nr.832/08.10.2014 

619.  HG cu privire la compensarea parţială a cheltuielilor suportate de către deţinătorii de terenuri 
amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, r-nul Dubăsari, pentru roada anului 2014, nr.836/08.10.2014 
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620.  HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.847 din 11 iulie 2008, 
nr.869/08.10.2014 

621.  HG pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind condiţiile de deversare a 
apelor uzate în corpurile de apă, nr.862/09.10.2013 

622.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de beneficiere de scutirea de accize a 
distilatelor obţinute pe bază de vin (distilatul pentru divin, distilatul de vin, distilatul de tescovină de 
struguri, distilatul de drojdie de vin, alcoolul etilic de origine vitivinicolă) şi modul de evidenţă a acestor 
distilate expediate (transportate) din încăperea de acciz pentru utilizarea în calitate de materie primă la 
producerea altor mărfuri, nr.874/21.10.2014 

623.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei „Apele Moldovei”, 
structurii şi efectivului-limită ale acesteia, nr.882/22.10.2014 

624.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – 
Republica Moldova”, nr.884/22.10.2014 

625.  HG cu privire la achiziţionarea dispozitivelor medicale şi echipamentului de protecţie destinate 
asigurării necesităţilor urgente ale sistemului de sănătate în prevenirea răspîndirii şi tratamentul febrei 
hemoragice Ebola, nr.889/23.10.2014 

626.   HG Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de 
restituire a sumelor TVA la livrările stabilite de art.104 lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 
1997 

627.  HG pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice,  nr.892/23.10.2014 

628.  HG privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.50 din 15 ianuarie 2013, 
nr.558/16.07.2014 

629.  HG cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat, nr.429/ 09.06.2014 

630.  HG cu privire la transmiterea unui imobil, nr.464/16.06.2014 

631.  HG cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.812/07.10.2014 

632.  HG cu privire la modificarea punctelor 3 şi 4 din Hotărîrea Guvernului nr.898 din 30 noiembrie 2011 cu 
privire la atribuirea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.686/20.08.2014 

633.  HG cu privire la lichidarea unor întreprinderi de stat, nr.184/05.05.2014 

634.  HG cu privire la lichidarea unor instituţii rezidenţiale, nr.313/05.05.2014 

635.  HGpentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne 
de control, nr.816/07.10.2014 

636.  HG cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007, 
nr.737/10.09.2014 

637.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.20 din 20 ianuarie 2009, nr.828/08.10.2014 

638.  HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.847 din 11 iulie 2008, 
nr.869/08.10.2014 

639.  HG cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.234 din 25 februarie 2005, 
nr.849/08.10.2014 

640.  Hotărîre cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat "Registrul obiectelor de 
infrastructură tehnico-edilitară,  nr.133/24.02.2014 

641.  HG privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.550 din 13 iunie 1997, nr.34/ 22.01.2014 

642.  HG cu privire la completarea anexei nr.6 la Hotărârea Guvernului nr.351 din 23 martie 
2005,nr.50/24.01.2014 

643.  HG cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr.64/31.01.2014 

644.  HG Pentru modificarea punctului 5 din Regulamentul cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor 
aferente, nr.72/31.01.2014 

645.  HG pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, nr. 84/05.02.2014 

646.  HG cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.100/10.02.2014 

647.  HG cu privire la modificarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări nr.834 din 13.09.2010, 
nr.121/17.02.2014 

648.  HG pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1009 din 1 septembrie, 
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nr.169/12.06.2014 

649.  HG cu privire la modificarea punctului 7 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1268 din 21 
noiembrie 2007, nr.211/24.03.2014 

650.   HG cu privire la transmiterea unui teren, nr.229/31.03.2014 

651.   HG cu privire la transmiterea unui imobil, nr.254/04.04.2014 

652.  HG cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010, 
nr.299/23.04.2014 

653.  HG cu privire la transmiterea unui bun imobil, nr.904/30.10.2014 

654.  HG privind reglementarea organizării forţelor şi mijloacelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 
Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,  nr.908/05.11.2014 

655.  HG cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale, nr.909/05.11.2014 

656.  HG cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, 
nr.910/05.11.2014 

657.  HG pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la 
eliberarea vizelor, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.50 din 15 ianuarie 2013, nr. 911/05.11.2014 

658.  HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru 
eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor,  nr.912/05.11.2014 

659.  HG cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii şi a efectivului-
limită ale Biroului migraţie şi azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,  nr.914/07.11.2014 

660.  HG pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a Parcului Naţional „Orhei”, nr.923/12.11.2014 

661.  HG cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 
aprilie 2010, nr.916/07.11.2014 

662.  HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor 
de fructe, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 10 septembrie 2014, nr.947/17.11.2014 

663.  HG pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, 
nr.952/17.11.2014 

664.  HG cu privire la activitatea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, 
nr.959/17.11.2014 

665.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.782 din 25 septembrie 2014, nr.961/ 17.11.2014 

666.  HG cu privire la reorganizarea unei instituţii rezidenţiale, nr.919/17.11.2014 

667.  HG cu privire la stabilirea volumului şi repartizarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, nr.983/09.12.2014 

668.  HG cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, 
nr.977/04.12.2014 

669.  HG cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.906 din 31 octombrie , nr. 979/04.12.2014 

670.  HG cu privire la transmiterea unui imobil, nr.980/05.12.2014 

671.  HG cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.2 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 
decembrie 2011,nr.991/10.12.2014 

672.  HG cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice 
în anul 2015,nr.1000/10.12.2014 

673.  HG cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.107 din 12 februarie 2014, 
nr.1004/10.12.2014 

674.  HG cu privire la transmiterea unor mijloace de transport,  nr.1013/10.12.2014 

 
2015 

 

675.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii publice, nr.149/06.04.2015 

676.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional, 
nr.150/06.04.2015 

677.  Hotărîre cu privire la lichidarea Întreprinderii de Stat „Compania aeriană „MOLDOVA” , 
nr.173/15.04.2015 
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678.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.695 din 18 noiembrie 2009, 
nr.186/16.04.2015 

679.  Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010, 
nr.219/29.04.2015 

680.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.656 din 18 august 2014, nr.234/05.05.2015 

681.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale, nr.272/18.05.2015 

682.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.288/25.05.2015 

683.  Hotărîre privind reorganizarea Întreprinderii de Stat “Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”, 
nr.325/02.06.2015 

684.  Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.345/04.06.2015 

685.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.346/04.06.2015 

686.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.392/10.06.2015 

687.  Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea 
Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, nr.394/16.06.2015 

688.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014, 
nr.395/16.06.2015 

689.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil, nr.402/16.06.2015 

690.  Hotărîre cu privire la instituirea Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească, 
nr.377/16.06.2015 

691.  Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2015 a cotelor de membru şi a datoriilor 
Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale, nr.380/16.06.2015 

692.  Hotărîre pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 34/2 din Codul vamal al Republicii Moldova, 
nr. 385/16.06.2015 

693.  Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii, nr.410/01.07.2015 

694.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011, 
nr.414/01.07.2015 

695.  Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.18 din 4 martie 2015, nr.415/01.07.2015 

696.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri, nr.423/03.07.2015 

697.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.43 din 2 februarie 2010, nr. 443/17.07.2015 

698.  Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri , nr. 445/20.07.2015 

699.  Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.288 din 4 mai 2012, 
nr.556/14.08.2015 

700.  Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.760 din 18 august 2010, 
nr.585/24.08.2015 

701.  Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 
2010, nr.607/07.09.2015 

702.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport,nr.454/24.07.2015 

703.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.500 din 1 iulie 2014, 
nr.456/24.07.2015 

704.  Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.1450 din 24 
decembrie 2007, nr. 461/24.07.2015 

705.  Hotărîre cu privire la dizolvarea Întreprinderii de Stat „Publicaţia periodică ziarul „Moldova Suverană, 
nr.651/18.09.2015 

706.  Hotărîre cu privire la dizolvarea Întreprinderii de Stat „Publicaţia periodică ziarul „Nezavisimaia 
Moldova”, nr.652/18.09.2015 

707.  Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport, nr.658/ 24.09.2015 

708.  Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 
nr.679/28.09.2015 

709.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui  imobil, nr. 821/16.11.2015 

710.  Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport, nr.842/04.12.2015 
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711.  Hotărîre cu privire la aprobarea Listei mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru 
construcţia grădiniţei de copii în satul Cişmichioi, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, cu scutire de 
TVA, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, nr.854/16.12.2015 

712.  Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, 
ciclul III, nr. prin Hotărîrea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014, nr.855/16.12.2015 

713.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren, nr.861/18.12.2015 

714.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren, nr.863/18.12.2015 

715.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri, nr.864/18.12.2015 

716.  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat, 
nr.884/28.12.2015 

717.  Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.43 din 2 februarie 2010, nr. 888/28.12.2015 

718.  Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unui teren, nr.896/29.12.2015 
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Anexa nr. 2. Lista legilor adoptate (inițiativa Guvernului) care au eludat EA  

 
# Denumirea legii, numărul și data adoptării 

 
1.  Legea nr. 108 din  04.06.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal, Legea 

insolvabilității) 
2.  Legea nr. 81 din  07.05.2010 pentru modificarea articolului 22  din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice 
3.  Legea nr. 177 din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113-XV din 13 martie 2003 cu 

privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice 
4.  Legea nr. 23 din  04.03.2010 pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006  cu privire la 

datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea  de stat 
5.  Legea nr. 72 din  04.05.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (legea cu privire la 

Guvern, Regulamentul Parlamentului, aspecte de transparență) 
6.  Legea nr. 196 din  15.07.2010 pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108  al Legii cooperaţiei de 

consum nr. 1252-XIV din 28 septembrie 2000 
7.  Legea nr. 116 din  23.06.2011 pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 461-XV 

din 30 iulie 2001 privind piaţa produselor petroliere 
8.  Legea nr. 123 din  18.06.2010 cu privire la serviciile sociale 
9.  Legea nr. 56 din 25.03.2010 pentru modificarea unor acte legislative (introducerea și scoaterea bunurilor 

de pe teritoriul R. Moldova, Codul vamal) 
10.  Legea nr. 168 din  09.07.2010 pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova   
11.  Legea nr. 68 din  23.04.2010 pentru modificarea unor acte legislative (alocații sociale, indemnizații pentru 

incapacitatea de muncă etc.) 
12.  Legea nr. 152 din  08.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (statutul 

judecătorului, răspunderea disciplinară a judecătorilor etc.) 
13.  Legea nr. 127 din  18.06.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (asigurarea 

obligatorie de asistență medicală, sistemul public de asigurări sociale etc.) 
14.  Legea nr. 218 din  17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic 
15.  Legea nr. 138 din  01.07.2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999 

 privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic 
16.  Legea nr. 73 din  15.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (societățile pe 

acțiuni, piața valorilor mobiliare) 
17.  Legea nr. 103 din  19.05.2011 pentru modificarea şi abrogarea unor acte legislative (statutul deputatului 

în Parlament 
18.  Legea nr. 158 din  08.07.2010 pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 
19.  Legea nr. 140 din  02.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009 
20.  Lege nr. 183 din  15.07.2010 pentru completarea unor acte legislative (preţul normativ şi modul de 

vînzare-cumpărare a pămîntului, administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice etc.) 
21.  Legea nr. 206  din  16.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (codul vamal, 

introducerea și scoaterea bunurilor) 
22.  Legea nr. 185  din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cooperativele de 

întreprinzător, de producție, notariat etc.) 
23.  Legea nr. 220 din  17.09.2010 privind importul unui autovehicul 
24.  Legea nr. 126 din  07.07.2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 
25.  Legea nr. 214 din  09.09.2010 pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală pe anul 2010 nr. 128-XVIII din 23 decembrie 2009 
26.  Legea nr. 206 din  21.10.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul penal, Codul 

contravențional) 
27.  Legea nr. 66 din  07.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (cu privire la poliție, 

arme) 



80 

 

# Denumirea legii, numărul și data adoptării 
 

28.  Legea nr. 74 din  15.05.2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1491-XV din 28 noiembrie 2002 
cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 

29.  Legea nr. 45 din  24.03.2011 pentru modificarea articolului 28 din Legea nr. 1245-XV din 18 iulie 2002  
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei 

30.  Legea nr. 58 din  01.04.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative  
31.  Legea nr. 46 din  24.03.2011 pentru modificarea articolului 40 din Legea nr. 416-XII  din 18 decembrie 

1990 cu privire la poliţie 
32.  Legea nr. 38 din  10.03.2011 privind transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către 

Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii 
33.  Legea nr. 119 din  05.07.2011 privind importul unor bunuri 
34.  Legea nr. 112 din  09.06.2011 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 

1024-XIV din 2 iunie 2000 
35.  Legea nr. 161  din  22.07.2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de 

întreprinzător 
36.  Legea nr. 164  din  22.07.2011 pentru modificarea anexei la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la 

statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică 
37.  Legea nr. 136 din  08.07.2011 privind importul unor autovehicule (MAI) 
38.  Legea nr. 138 din  08.07.2011 privind importul unui autovehicul (centrul medicilor de familie Ialoveni) 
39.  Legea nr. 139 din  08.07.2011 privind importul unor autovehicule (MA) 
40.  Legea nr. 168 din  22.07.2011 pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999  cu privire la circulaţia 

substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor 
41.  Legea nr. 191 din  30.09.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea bugetului de 

stat, Codul fiscal) 
42.  Legea nr. 190 din  30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare 
43.  Legea nr. 172 din  28.07.2011 privind importul unor autovehicule (MAI) 
44.  Legea nr. 227 din  25.11.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
45.  Legea nr. 211 din  27.10.2011 privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii  

de asistenţă medicală pe anul 2011 nr. 55 din 31 martie 2011 
46.  Legea nr. 33 din  06.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
47.  Legea nr. 184 din  27.08.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (instituțiile 

financiare, piața valorilor mobiliare; CPC etc.; declarată neconstituțională)  
48.  Legea nr. 251 din  08.12.2011 privind importul unor autovehicule (MA) 
49.  Legea nr. 277 din  27.12.2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod conduită 

funcționari publici, prevenirea și combaterea corupției) 
50.  Legea nr. 220 din  18.11.2011 privind importul unui autovehicul (ambulanță) 
51.  Legea nr. 267 din  23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (antreprenoriat și 

întreprinderi, taxa de stat etc.) 
52.  Legea nr. 85 din 13.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (pomicultură, 

seminţe etc.) 
53.  Legea nr. 77 din  12.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (CP, CPP, achiziții) 
54.  Legea nr. 276 din  27.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (acte de identitate, 

taxe consulare) 
55.  Legea nr. 286 din  28.12.2011 privind importul unui autovehicul (ambulanță) 
56.  Legea nr. 76 din  12.04.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 23-XVIdin 16 februarie 2007 cu 

privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA 
57.  Legea nr. 95 din  03.05.2012 pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut 

nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 
58.  Legea nr. 5  din  15.01.2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea instituţiilor financiare,piaţa 

valorilor mobiliare, CPC, Codul de executare etc.) (raideri) 
59.  Legea nr. 78 din  12.04.2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova 
60.  Legea nr. 107 din  11.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
61.  Legea nr. 122 din  25.05.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu 

privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat 
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62.  Legea nr. 27 din  01.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
63.  Legea nr. 73 din  12.04.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
64.  Legea nr. 42 din  15.03.2012 privind transmiterea în folosinţă a unui imobil 
65.  Legea nr. 29 din  06.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (instanțele 

specializate: economice, militare) 
66.  Legea nr. 90 din  26.04.2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova 

în anul 2014 
67.  Legea nr. 113 din  18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 

privind siguranţa alimentelor 
68.  Legea nr. 153 din  05.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma sistemului 

judecătoresc) 
69.  Legea nr. 132 din  08.06.2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice 
70.  Legea nr. 154 din  05.07.2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor 
71.  Legea nr. 111 din  17.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
72.  Legea nr. 61 din  30.03.2012 pentru completarea Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 
73.  Legea nr. 129 din  08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale 
74.  Legea nr. 96 din  03.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
75.  Legea nr. 86 din  29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului 
76.  Legea nr. 109 din  11.05.2012 cu privire la majorarea sumei de subscripţie a Republicii Moldova la Fondul 

Monetar Internaţional 
77.  Legea nr. 296 din  21.12.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 91-XVI din 5 aprilie 2007 

privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor 
78.  Legea nr. 119 din  24.05.2012 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 282 din 27 

decembrie 2011 
79.  Legea nr. 262 din  16.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
80.  Legea nr. 120 din  25.05.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (reforma CNA) 
81.  Legea nr. 121 din  25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii 
82.  Legea nr. 303 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
83.  Legea nr. 143 din  14.06.2013 pentru completarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990  cu privire la Guvern 
84.  Legea nr. 150 din  29.06.2012 privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru lucrările de 

reabilitare şi extindere a unor drumuri naţionale 
85.  Legea nr. 236 din  26.10.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
86.  Legea nr. 268  din  29.11.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 
87.  Legea nr. 178 din  11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
88.  Legea nr. 218 din  19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice,a mijloacelor speciale 

 şi a armelor de foc 
89.  Legea nr. 170 din  11.07.2012 pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală pe anul 2012 nr. 271 din 23 decembrie 2011 
90.  Legea nr. 197 din  19.11.2015 privind importul unor mijloace de transport (Centru creștin)  
91.  Legea nr. 174 din  11.07.2012 privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de 

construcţie a conductei de interconectare a sistemului naţional de transport gaze din România cu sistemul 
de transport  gaze din Republica Moldova pe direcţia rîul Prut – satul Todireşti, raionul Ungheni 

92.  Legea nr. 154 din  28.06.2013 pentru modificarea articolului 9 din Legea nr. 1234-XIV din 22 septembrie 
2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova 

93.  Legea nr. 109 din  19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
94.  Legea nr. 203 din  27.09.2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

nr. 270 din 23 decembrie 2011 
95.  Legea nr. 233 din  25.10.2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 

iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor 
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 

96.  Legea nr. 208 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 761-XV  din 27 decembrie 2001 
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cu privire la serviciul diplomatic 
97.  Legea nr. 176 din  12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova 
98.  Legea nr. 290 din  21.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
99.  Legea nr. 235 din  26.10.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
100.  Legea nr. 252 din  08.11.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
101.  Legea nr. 273 din  30.11.2012 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 

282 din 27 decembrie 2011 
102.  Legea nr. 279 din  07.12.2012 pentru completarea unor acte legislative 
103.  Legea nr. 38 din  21.03.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
104.  Legea nr. 304 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
105.  Legea nr. 306 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
106.  Legea nr. 31 din  07.03.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea instituțiilor 

financiare, Legea BNM etc.) 
107.  Legea nr. 309 din  26.12.2012 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012 

nr. 270 din 23 decembrie 2011 
108.  Legea nr. 301 din  21.12.2012 pentru modificarea articolului 151 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu 

privire la ajutorul social 
109.  Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (politica bugetar-

fiscală) 
110.  Legea nr. 85 din  19.04.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
111.  Legea nr. 313 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
112.  Legea nr. 64 din  04.04.2013 pentru modificarea şi completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 

985-XV din 18 aprilie 2002 
113.  Legea nr. 60 din  29.03.2013 privind importul unor autovehicule (DIP) 
114.  Legea nr. 197 din  12.07.2013 pentru modificarea articolului 16 al Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 

despre statutul deputatului în Parlament 
115.  Legea nr. 245 din 24.10.2013 privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 

pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 
116.  Legea nr. 196 din  12.07.2013 pentru completarea Legii nr. 198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la 

asistenţa juridică garantată de stat 
117.  Legea nr. 232 din  11.10.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
118.  Legea nr. 202 din  12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori 
119.  Legea nr. 203 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
120.  Codul transporturilor rutiere nr. 150 din  17.07.2014 
121.  Legea nr. 248 din  24.10.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 

privind actele de stare civilă 
122.  Legea nr. 204 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind 

administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 
123.  Legea nr. 262 din  01.11.2013 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii 

Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 
124.  Legea nr. 303 din  13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
125.  Legea nr. 212 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 
126.  Legea nr. 89 din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 419-XVI  din 22 decembrie 2006 

cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat 
127.  Legea nr. 276 din  15.11.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire 

la parcurile industriale 
128.  Legea nr. 277 din  15.11.2013 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 

noiembrie 2012 
129.  Legea nr. 289 din  05.12.2013 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 
130.  Legea nr. 339 din  23.12.2013 bugetului de stat pe anul 2014 
131.  Legea nr. 63 din  11.04.2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI  din 7 iulie 2005 privind 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea 
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cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 
132.  Legea nr. 184 din  28.09.2014 privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul fiscal) 
133.  Legea nr. 183 din  28.09.2014 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 

339  
din 23 decembrie 2013 

134.  Legea nr. 186 din  28.09.2014 privind declararea utilităţii publice de interes naţional  a lucrărilor de 
reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare 

135.  Legea nr. 185 din  28.09.2014 pentru completarea unor acte legislative (Legea punerea în aplicare a 
Codului fiscal) 

136.  Legea nr. 74 din  12.04.2015 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 
137.  Legea nr. 72 din  12.04.2015 bugetului de stat pe anul 2015 
138.  Legea nr. 71 din  12.04.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (politica bugetar-

fiscală) 
139.  Legea nr. 200 din  20.11.2015 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 

72 din 12 aprilie 2015 
140.  Legea nr. 201 din  20.11.2015 pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2015 nr. 73 din 12 aprilie 2015 
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1.  Legea nr. 207 din 16.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu 

privire la patenta de întreprinzător (art.18, Anexa) 

2.  Legea nr.154 din 08.07.2010 privind importul unor unităţi de transport 

3.  Legea nr. 120 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat 

prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.87, 131) 

4.  Legea nr. 181 din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

5.  Legea nr. 86 din  13.04.2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 

iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor 

pentru  

pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I 

6.  Legea nr. 221 din  17.09.2010 privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice 

7.  Legea nr. 116 din  17.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 

privind reglementarea valutară 

8.  Legea nr. 70 din  23.04.2010 privind importul unui autovehicul 

9.  Legea nr. 69 din  23.04.2010 privind importul unui autovehicul 

10.  Legea nr. 184 din  15.07.2010 pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din 19 octombrie 

2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali 

11.  Legea nr. 110  din  04.06.2010 pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 

1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi 

12.  Legea nr. 147 din  02.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

13.  Legea nr. 185 din  11.07.2012 pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport 

14.  Lege nr. 174 din  09.07.2010 privind importul unor autovehicule 

15.  Legea nr. 234  din  24.09.2010 privind modificarea şi completarea articolului LXI al Legii nr. 108-

XVIII din 17 decembrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

16.  Legea nr. 42 din  17.03.2011 cu privire la modificarea anexei la Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 

privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (cazinourile) 

17.  Legea nr. 95 din  21.05.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

18.  Legea nr. 137 din  01.07.2010 pentru modificarea articolului 12 din Legea cetăţeniei Republicii 

Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 

19.  Legea nr. 68 din  07.04.2011 privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 

pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului 

20.  Legea nr. 195 din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (secretul bancar) 

21.  Legea nr. 128 din  18.06.2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000  

pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal 

22.  Legea nr. 141 din  02.07.2010 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative  

23.  Legea nr. 67 din  07.04.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007  

cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 

24.  Legea nr. 193 din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (declarată 

neconstituțională) 

25.  Legea nr. 198 din  15.07.2010 pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30 iunie 

2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic  şi a producţiei alcoolice 

26.  Legea nr. 175 din  09.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu 

privire la zonele economice libere 

27.  Legea nr. 149 din  02.07.2010 privind importul unui autovehicul 

28.  Legea nr. 71  din  07.04.2011 pentru modificarea unor acte legislative 

29.  Legea nr. 212 din  27.10.2011 pentru completarea unor acte legislative 

30.  Legea nr. 144 din  02.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

31.  Legea nr. 209  din  16.07.2010 pentru modificarea articolului 39 din Codul funciar 
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32.  Legea nr. 153 din  08.07.2010 pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 

1997  

privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 

33.  Legea nr. 117 din  17.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII 

din 28 martie 1995 

34.  Legea nr. 112 din  04.06.2010 pentru completarea unor acte legislative 

35.  Legea nr. 21 din  04.03.2010 privind importul unui autovehicul 

36.  Legea nr. 194  din  15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 

aprilie 1997 

37.  Legea nr. 148 din  02.07.2010 privind importul unui autovehicul 

38.  Legea nr. 101 din  28.05.2010 privind importul unor unităţi de transport specializate pentru Aeroportul 

Internaţional Liber „Mărculeşti” 

39.  Legea nr. 175 din  28.07.2011 pentru modificarea articolului 14 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 

2010 cu privire la comerţul interior 

40.  Legea nr. 157 din  21.07.2011 privind importul unui autovehicul 

41.  Legea nr. 104 din  19.05.2011 privind importul unui autovehicul 

42.  Legea nr. 83 din  13.04.2012 pentru completarea articolului 16 al Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 

1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală 

43.  Legea nr. 169 din  22.07.2011 privind importul unui autovehicul 

44.  Legea nr. 177 din  28.07.2011 privind importul unor bunuri (biserică Fălești, clopote, 8) 

45.  Legea nr. 269 din  30.11.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 

privind  

societăţile cu răspundere limitată 

46.  Legea nr. 243  din  02.12.2011 privind importul unui autovehicul (pentru biserica evanghelistă Rîșcani) 

47.  Legea nr. 36 din  07.03.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 440-XIII din 27 aprilie 1995 

cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă 

48.  Legea nr. 324 din  27.12.2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 

aprilie 1997 (cote accize petrol) 

49.  Legea nr. 166 din  22.07.2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 

2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

50.  Legea nr. 84 din  13.04.2012 privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii 

Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 

51.  Legea nr. 24 din  01.03.2013 pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 

privind activitatea de audit  

52.  Legea nr. 241 din  02.12.2011 privind importul unui autovehicul 

53.  Legea nr. 307 din  26.12.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

54.  Legea nr. 11 din  16.02.2012 privind importul unor autovehicule 

55.  Legea nr. 30 din  07.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei  

56.  Legea nr. 284 din  13.12.2012 pentru modificarea şi completarea articolului 23 al Legii salarizării nr. 

847-XV din 14 februarie 2002 

57.  Legea nr. 193 din  05.10.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 26 din 4 martie 2010 privind 

Zona Economică Liberă „Bălţi” 

58.  Legea nr. 157 din  05.07.2012 pentru modificarea articolului 78 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare 

al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 

59.  Legea nr. 135 din  14.06.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289 din 28 decembrie 2011 

privind importul unui magnetometru pentru prospectări arheologice 

60.  Legea nr. 86 din  19.04.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţie 

61.  Legea nr. 115 din  23.05.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 

privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului 

62.  Legea nr. 261 din  16.11.2012 privind importul unui echipament medical 



86 

 

# Denumirea legii, numărul și data adoptării 

 

63.  Legea nr. 256 din  09.11.2012 privind importul unui autovehicul 

64.  Legea nr. 62 din  30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod fiscal, Legea 

tarifului vamal) 

65.  Legea nr. 265 din  29.11.2012 privind importul unui autovehicul 

66.  Lege nr. 155 din  28.06.2013 pentru completarea unor acte legislative 

67.  Legea nr. 157 din  28.06.2013 pentru completarea Codului funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 

68.  Legea nr. 47 din  22.03.2013 privind completarea anexei la Legea nr. 331-XV din 7 octombrie 2004 

pentru aprobarea Listei obiectelor ale căror lucrări de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, 

de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi 

juridice, sînt scutite de taxa  

pe valoarea adăugată 

69.  Legea nr. 323 din  27.12.2012 pentru modificarea Legii nr. 165 din 11 iulie 2012 cu privire la 

modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 

2006 

70.  Legea nr. 192 din  12.07.2012 pentru completarea unor acte legislative 

71.  Legea nr. 147 din  14.06.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

72.  Legea nr. 242 din  02.11.2012 privind importul unor autovehicule 

73.  Legea nr. 10 din  22.03.2013 privind schimbul unor terenuri din fondul silvic în scopul construcţiei 

Centrului de Suport pentru Mediul de Afaceri Transfrontalier – Formare, Expoziţie şi Simpozion 

74.  Legea nr. 142 din  14.06.2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative 

75.  Legea nr. 62 din  30.03.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod fiscal, tarif 

vamal) 

76.  Legea nr. 51 din  22.03.2012 privind importul unor autovehicule 

77.  Legea nr. 168 din  11.07.2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local 

78.  Legea nr. 63 din  30.03.2012 privind modificarea articolului 84 din Codul fiscal 

79.  Legea nr. 130 din  11.07.2014 privind bursele private 

80.  Legea nr. 281 din  07.12.2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 

aprilie 199 

81.  Legea nr. 117 din  23.05.2013 pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008 

82.  Legea nr. 82 din  18.04.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

83.  Legea nr. 119 din  23.05.2013 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 

84.  Legea nr. 26 din  01.03.2013 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 

2001 privind  

organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova 

85.  Legea nr. 40 din  21.03.2013 pentru completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 

18 aprilie 2002 

86.  Legea nr. 21 din  01.03.2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie 

87.  Legea nr. 209 din  04.10.2012 privind importul unor clopote 

88.  Legea nr. 274 din  30.11.2012pentru modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova 

nr. 122-XV din 14 martie 2003 

89.  Legea nr. 302 din  13.12.2013 pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 397-XV din 16 

octombrie 2003  

privind finanţele publice locale 

90.  Legea nr. 48 din  22.03.2013 privind modificarea articolului 2 din Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 

cu privire la Comisia Naţională de Integritate 

91.  Legea nr. 113 din  16.05.2013 privind importul unor autovehicule (15) 

92.  Legea nr. 166 din  11.10.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (patenta de 

întreprinzător, Codul fiscal) 
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93.  Legea nr. 213 din  12.07.2013 pentru completarea unor acte legislative (tariful vamal, Codul fiscal) 

94.  Legea nr. 51 din  28.03.2013 privind completarea unor acte legislative  

95.  Legea nr. 251 din  25.10.2013 privind importul unor bunuri 

96.  Legea nr. 250 din  25.10.2013 privind importul unor bunuri 

97.  Legea nr. 93 din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

98.  Legea nr. 117 din  23.05.2013 pentru completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 

218-XVI din 24 octombrie 2008 

99.  Legea nr. 78 din  12.04.2013 privind importul unor autovehicule 

100.  Lege nr. 167 din  05.07.2013 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 

1998  

privind fondul ariilor naturale protejate de stat 

101.  Legea nr. 49 din  22.04.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (salarizare CNA) 

102.  Legea nr. 79 din  12.04.2013 privind importul unor bunuri 

103.  Legea nr. 215 din  12.07.2013 privind importul unui autovehicul 

104.  Legea nr. 265 din  01.11.2013 pentru modificarea Legii nr. 194 din 12 iulie 2013 privind importul unui 

autovehicul 

105.  Legea nr. 204 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007  

privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 

106.  Legea nr. 294 din  12.12.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, 

adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 

107.  Legea nr. 84 din  19.04.2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat 

prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 

108.  Legea nr. 37 din  07.03.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 

109.  Legea nr. 51 din  28.03.2013 privind completarea unor acte legislative (majorare pensii) 

110.  Legea nr. 87 din  19.04.2013 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 

2000 privind statutul alesului local 

111.  Legea nr. 94 din  19.04.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

112.  Legea nr. 14 din  22.02.2013 privind importul unor fotolii rulante pentru persoane cu dizabilităţi 

locomotorii 

113.  Legea nr. 46 din  22.03.2013 privind scutirea Consiliului  orăşenesc Ceadîr-Lunga de compensarea 

pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren atribuit pentru construcţia unui 

complex sportiv 

114.  Legea nr. 51 din  28.03.2013 privind completarea unor acte legislative 

115.  Hotărîrea nr. 73 din  16.04.2014 privind transmiterea unui imobil 

116.  Legea nr. 61 din  09.04.2015 pentru completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
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Anexa nr. 4. Studii de caz potrivit tipologiei intereselor promovate în proiecte 

 
 
2.1. Scutirea de taxe fiscale şi vamale, iertarea datoriilor 
 

Exemplul 1: Proiectul legii privind importul unui autovehicul, transmis pentru REA 
la CNA la data de 03 martie 2015. 

Autorul proiectului: Deputat V.Buliga 
Scopul proiectului: 
Proiectul urmăreşte scutirea de la plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare 
a unei unităţi de transport, donate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de 
către Organizaţia Christian Mission International Aid din Marea Britanie, cu scopul 
coordonării procesului recepţionării, distribuirii şi evidenţei ajutoarelor umanitare 
acordate Republicii Moldova. 

REA şi expertul CNA: Nr. 257-G-15  din 04.05.2015, inspector Lidia Carchilan. 

Extras din REA: „ Autorul propune derogarea de la prevederile Codului vamal al 
Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997 şi ale Legii nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal. 
Autovehiculul vizat în proiect (clasificat la poziţia tarifară 8703, de marca “Land Rover, 
model Freelander TD4 GS”, numărul caroseriei SALLNABE71A594271, anul fabricării 
2000) este donată de către Organizaţia Christian Mission International Aid din Marea 
Britanie. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică 
necesitatea elaborării proiectului. Însă, în urma examinării acestuia şi a legislaţiei în 
domeniu, constatăm că normele date stabilesc derogări de la regula generală şi 
favorizează o anumită categorie de subiecţi de drept, fiind discriminaţi alţi subiecţi aflaţi 
într-o situaţie juridică similară şi care se conformează legislaţiei naţionale prin prisma 
achitării drepturilor de import. Considerăm că exceptarea frecventă şi abuzivă de la 
normele legislaţiei în vigoare nu reprezintă un remediu oportun pentru susţinerea unor 
sau altor categorii de subiecţi, iar din alt punct de vedere – se răsfrânge negativ asupra 
bugetului public. În acest context, atragem atenţia asupra faptului că în ultimul timp se 
observă tot mai frecvent promovarea unor proiecte ce au obiect de reglementare 
derogări de la Codul vamal şi Codul fiscal. Prin astfel de derogări, de fapt, cetăţenii sunt 
încurajaţi să încalce norma generală şi sub diverse pretexte identifică mijloace legale de 
eludare a cadrului legal general”. 
 

Riscuri identificate: Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, iar scutirea de plata 
drepturilor de import prejudiciază bugetul de stat, prin 
neachitarea tarifului vamal stabilit pentru poziţia tarifară 
stipulată pentru autovehiculul Land Rover, model 
Freelander. 

Statutul proiectului: Retras de către autor30 

                                                 
30 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2653/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2653/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2653/language/ro-RO/Default.aspx
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Evaluare costuri Pentru stabilirea costurilor este necesar de a cunoaște toate 
informațile privind toate caracteristicile autovehiculului  
(capacitatea cilindrică) 
Dacă calculăm insă o capacitate cilindrică de 2,2 litri și la un 
pret de aproximativ 20000 Euro, tariful vamal ar fi de circa 
3800 Euro, sau 81 mii lei (Curs valutar 01.03.2015 1 Euro – 
21,32 Lei) 

 
Exemplul 2: Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997; Legea nr. 1380-XIII din 20 
noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal; Legea nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 
privind plata pentru poluarea mediului; Codul vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 
ş.a.) transmis pentru REA la CNA la data de 27 martie 2014. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Finanţelor 
Scopul proiectului:  
Proiectul de lege are scop modificarea şi completarea unor acte legislative ce ţin de 
revizuirea politicii bugetar-fiscale şi vamale pe anul 2014 în urma Hotărârii Curţii 
Constituţionale nr. 7 din 13.02.2014 care a declarat neconstituţionale unele prevederi 
din legislaţie. În acest sens, se propune amendarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 
aprilie 1997; Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal; Legii 
nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului; Codului 
vamal nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 ş.a. 
REA şi expertul CNA: Nr.175 din 6 mai 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA (aspecte criticate):  
„Este dificil de arătat oportunitatea modificărilor aduse la amendamentele Codului fiscal 
ce ţin de 1) micşorarea amenzilor pentru efectuarea încasărilor băneşti în numerar 
în lipsa maşinii de casă şi control sau defecte, fără sigilarea sau înregistrarea 
acesteia, fără utilizarea terminalului de plată; precum şi pentru neeliberarea 
bonului de casă sau eliberarea cu o valoare diferenţiată faţă de suma încasată, 
neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi control, utilizarea 
terminalului de plată fără a emite documentul/bonul fiscal. În aceeaşi ordine de 
idei, este dificil, în lipsa unor argumente concludente, a justifica 2) acordarea 
dreptului persoanelor cu funcţii de demnitate publică de a exercita funcţii de 
reprezentare a statului în societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului. […] 
Autorul propune excluderea sintagmelor 3)“pentru fiecare caz de încălcare”şi,respectiv 
“pentru fiecare caz”din normele art.254, 262, 263/1, Codul fiscal, norme, care 
prevăd   tipurile de încălcări şi răspunderea pentru ele. În rezultatul excluderii, se 
va institui o lacună cu privire la aplicarea sancţiunii prevăzute de cod, cât şi 
constatarea încălcărilor fiscale. Astfel, nu este clar cum se va decide sancţionarea 
agentului economic în cazul în care se va constata caracterul repetat al încălcărilor. În 
acest sens, decizia va fi determinată de discreţia organului fiscal, nefiind excluse situaţiile 
de aplicare selectivă a amenzilor în cazuri similare şi în baza unor criterii (interese) 
necunoscute. Or, alt mecanism de reglementare a situaţiei expuse mai sus nu poate fi dedus 
din proiect. […] 
Autorul instituie 4) excepţie de la norma legală pentru autovehiculele 
neînmatriculate în Republica  Moldova ce nu au depăşit termenul legal de aflare pe 
teritoriul Republicii Moldova, ca perioada de valabilitate a certificatelor care atestă 
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achitarea vinietei, să depăşească cumulativ 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni. 
[…] 
Norma are un caracter evaziv şi nu asigură o aplicabilitate uniformă. În rezultat, se oferă 
discreţie responsabililor de aplicare în ceea ce priveşte „admiterea depăşirii” termenului 
legal de aflare pe teritoriului Republicii Moldova. Nu este exclus riscul ca „admiterea” să fie 
una selectivă chiar şi în situaţii identice din considerentul că nu este stabilită 
obligativitatea responsabilului de aplicare a normei de a prelungi termenul legal în cazul 
în care acest termen nu a fost depăşit de către posesorul autovehiculului neînmatriculat în 
Republica Moldova. Un alt aspect vulnerabil constă în limita depăşirii termenului legal. 
Aici nu pot fi deduse careva reglementări concrete ale „depăşirii” acestui termen. Or, dacă 
autorul a dorit acordarea unui drept posesorilor de autovehicule neînmatriculate în 
Republica Moldova, atunci nu poate fi desprinsă vreo garanţie că acest drept să fie 
respectat de la caz la caz. Din alt punct de vedere, respectarea termenului legal de aflare 
pe teritoriul Republicii Moldova, în opinia noastră, este obligaţia fiecărui posesor de 
autovehicul neînregistrat în RM, iar oferirea discreţiei de a prelungi nejustificat acest 
termen în virtutea afectării bugetului public va genera o inechitate în raport cu posesorii 
de autovehicule înregistrate în Republica Moldova care îşi onorează toate obligaţiunile 
faţă de buget. […] 
Actualmente anexele 1 şi 2 din titlul V Cod fiscal includ mărfurile supuse accizelor şi cota 
accizului pentru mijloacele de transport. Autorul propune excluderea acestor norme şi 
substituirea acestora cu „modul prevăzut de Guvern”.  
Urmare acestei substituiri se va modifica mecanismul aplicării accizelor. Neclaritatea 
propunerii constă în lipsa prevederilor concrete în ceea ce priveşte aplicarea accizelor 
până în momentul determinării şi aprobării noului mecanism de către Guvern. De altfel, 
autorul nu a relevat în proiect termenul în care trebuie aprobat noul mecanism, dar mai 
ales cum se vor aplica accizele în perioada de până la aprobare, dat fiind faptul că nu se 
vor mai aplica cotele din anexele nr.1 şi 2 la Titlul IV al Codului fiscal.” 
Riscuri identificate: Lipsa mecanismului de control asupra utilizării maşinilor de 

casă şi control. Responsabilităţi şi sancţiuni inadecvate, lipsă 
mecanismului de supunere a mărfurilor accizului. 

Statutul proiectului: Adoptat. Legea nr.64 din 11.04.201431. 
Evaluare costuri 1. Pentru evaluarea costurilor este necesar de identificat 

volumul mediu anual al amenzilor pe anul anterior 
introducerii inițiativei și de comparat cu valoarea nouă 
a amenzii din inițiativă 

2. Inițiativa nu implică costuri  
3.  Inițiativa nu implică costuri  
4.  Se calculează ca diferență dintre valoarea estimativă 

ratată la buget din incasările la accizele pentru importul 
automobilelor și valoarea estimativă a creșterii 
încasărilor în urma vinietelor eliberate. 
 Pentru aceasta este necesar: numărul vinietelor 
eliberate pentru perioada precedentă 
initiativei(a.2013- 6676 unități), numărul 
automobilelor importate cu achitarea accizelor pentru 

                                                 
31 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352802  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352802
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perioada precedentă inițiativei (a. 2013 – 36461 
unități), numărul vinietelor eliberate pe o durată de 
180 zile (6676) valoarea incasărilor  privind vinieta 
pentru anul 2013 (6676*50 Euro =333800 Euro ) și 
valoarea incasărilor la accizele pentru importul 
automobilelor pentru anul 2013 (36461x2500 Euro 
(valoarea medie per automobil)=91152500 Euro), 
respectiv diminuarea estimativă a incasărilor din accize 
-15% (13672875Euro) si creșterea estimativă a 
incasărilor privind vinieta 50%  (16900Euro). 
13672875-16900=13655975 Euro sau 221909593 lei 
(16.25 lei pentru un Euro, la data de 01.06.2013) 
 

 
Exemplul 3: Proiectul hotărârii Guvernului pentru scutirea unor agenţi economici 
de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 
obţinut în anul 2013, transmis pentru REA la CNA la data de 15 aprilie 2014. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Economiei  
Scopul proiectului:  
Proiectul hotărârii de Guvern privind scutirea unor agenţi economici de la plata 
dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut 
în anul 2013 conţine o listă cu societăţi pe acţiuni şi întreprinderi de stat cărora li 
se acceptă scutirea de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 
obţinut în anul 2011. 
Se precizează că autorităţile administraţiei publice centrale, în a căror administrare se 
află întreprinderile nominalizate, vor asigura adoptarea, în cadrul consiliilor de 
administraţie şi, respectiv, adunărilor generale ale acestora, a deciziilor privind 
utilizarea profitului net pentru investirea în vederea dezvoltării producţiei, cu 
capitalizarea obligatorie a acestuia (majorarea capitalului social). 
REA şi expertul CNA: Nr.338 din 12 mai 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA:  
„Actualmente, multe societăţi pe acţiuni cu cotă de participare a statului, precum şi unele 
întreprinderi de stat, a căror fondator este statul, reprezentat prin organele administraţiei 
publice centrale, se confruntă cu un şir de probleme ce vizează dezvoltarea, creşterea 
producţiei acestora, realizarea producţiei, precum şi mărirea capitalului social. Selectarea 
unor întreprinderi/societăţi trebuie făcută pornind de la necesităţile stringente ale  
întreprinderii/societăţii prin propuneri motivate privind măsurile ce urmează a fi 
întreprinse. Toate aceste societăţi/întreprinderi gestionează în mare parte bunuri publice, 
în special banul public, sectorul dat fiind unul extrem de vulnerabil la manifestări de 
corupţie, iar promovarea unor norme fără a fi supuse unei proceduri cât mai transparente, 
va face ca în rândul societăţii civile să persiste o suspiciune privind includerea unei 
societăţi/întreprinderi în lista respectivă. Astfel, includerea unei întreprinderi/societăţi 
fără a avea la bază argumente solide va genera controverse în societate precum că 
includerea lor este dictată de anumite interese de grup care urmează să beneficieze de 
careva avantaje în urma acestei acţiuni. De aceea, autorul trebuie să scoată în evidenţă 
interesul public prin includerea unei sau altei societăţi/întreprinderi în listă, care să 
beneficieze de scutirea de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net 
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obţinut în anul 2013. De aceea, trebuie de ţinut cont de următoarele considerente: 
1. A nu neglija unul din scopurile esenţiale ale bugetului de stat – formarea fondurilor 
băneşti necesare pentru finanţarea acţiunilor Guvernului, precum şi asigurarea 
echilibrului bugetar necesar pentru menţinerea unei situaţii macroeconomice stabile a 
statului; 
2. A nu genera inechitate între agenţii economici, deoarece statul trebuie să asigure 
tuturor  întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale, să garanteze respectarea 
drepturilor şi intereselor lor legitime în sensul dezvoltării concurenţei libere. Aici 
remarcăm că unele întreprinderi, incluse în proiect au beneficiat asemenea facilitare anii 
precedenţi. 
Pentru a nu promova anumite interese, recomandăm autorului proiectului, cât şi 
organului emitent (Guvernul) de a examina foarte atent dacă procedura de includere a 
acestor subiecţi în proiect a fost una transparentă şi dacă aceasta reflectă veridicitatea 
tuturor informaţiilor invocate. Tratarea echidistantă şi transparentă a tuturor 
întreprinderilor/societăţilor care au dreptul la o asemenea scutire reprezintă o condiţie 
indispensabilă pentru implementarea cu succes a normelor proiectului şi pentru evitarea 
pe cât e de posibil a acţiunilor cu caracter coruptibil.” 
Riscuri identificate: Promovarea unor interese de grup, prejudicierea bugetului 

public, argumentare insuficientă a proiectului. 
Statutul proiectului: Aprobat. HG nr.482  din  25.06.201432 
Evaluare costuri Pentru evaluarea costurilor este necesară lista întreprinderilor 

cu specificarea valorii a ceea ce se dorește a fi reinvestit în 
dezvoltarea instituției cu majorarea ulterioară a capitalului 
social. Suma totală a profitului intreprinderilor menționate 
pentru a fi scutite de la defalcarea în bugetul de stat a unei 
părţi din profitul net obţinut în anul 2013 este de 42152,38 
mii lei și respectiv de  plata dividendelor aferente anului de 
gestiune 2013 este de 36385,49 mii lei 
 

 
Exemplul 4: Proiectul de de lege privind stingerea unor datorii faţă de bugetul 
public naţional, transmis pentru REA la CNA la data de 6 iunie 2014. 

Autorul proiectului: Un grup de deputaţi din Parlament (V.Ioniţă, A.Dimitriu, 
N.Olaru, A.Aghache, Iu.Chiorescu, V.Streleţ, O.Bodrug ş.a.) 

Scopul proiectului:  
Scopul proiectului de lege constă în preluarea de către stat a datoriei în sumă de 25 
milioane lei a Complexului monastic „Curchi” faţă de Societatea cu Răspundere Limitată 
„Glorinal”, precum şi dispunerea stingerii acestei datorii faţă de S.R.L. „Glorinal” de către 
stat. Totodată, se dispune stingerea datoriilor S.R.L. „Glorinal” faţă de bugetul public 
naţional la impozitul pe venit, la contribuţiile de asigurări sociale, la contribuţiile 
individuale de asigurări sociale, la primele de asigurare obligatorie de asistenţă 
medicală, la defalcările pentru elaborarea documentelor normative în construcţii, la taxa 
pe valoarea adăugată în sumă de 14 milioane lei, în contul stingerii datoriilor formate în 
procesul de executare a lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare (25 mln. lei) a 
Complexului Monastic „Curchi” cu monumente de arhitectură de importanţă naţională 

                                                 
32 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353574  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353574
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din satul Curchi, raionul Orhei.  
Un alt scop propus în proiect este anularea penalităţilor şi sancţiunilor fiscale 
(amenzilor) calculate SRL „Glorinal” conform situaţiei la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, pentru nevărsarea în termen a plăţilor la bugetele respective. Întru 
realizarea scopurilor enunţate supra se promovează derogări de la un şir extins de acte 
legislative, printre care şi Codul fiscal al Republicii Moldova, Legea privind sistemul 
public de asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999, Legea cu privire la mărimea, 
modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 
nr.1593-XV din 26.12.2002, Legea privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 
02.02.1996 ş.a. 
REA şi expertul CNA: Nr.324 din 10 iulie 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA:  
„Acest proiect este perceput ca unul ce promovează interesele S.R.L.„Glorinal”. În contextul 
respectării interesului public considerăm primordial de a elucida următoarele: La data de 
12.07.2013, de către Parlamentul Republicii Moldova, a fost adoptată Legea nr.199 
„Privind scutirea de la plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi 
privind anularea majorărilor de întârziere şi a amenzilor aferente acestora”, care ulterior 
a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională prin Hotărârea nr.6 din 
13.02.2014. Drept temei pentru declararea neconstituţionalităţii legii respective, Curtea a 
invocat nerespectarea prevederilor alin.(4) al art.131 din Constituţie, conform căruia orice 
amendament care atrage reducerea veniturilor bugetare, poate fi adoptat numai după ce 
este acceptat de Guvern. S-a atras atenţia că amnistierea fiscală, cu titlu nominal, a unui 
agent economic de la plata taxelor şi impozitelor legiuitorul a instituit, în fapt o diferenţă 
de tratament în privinţa unei societăţi în raport cu alte persoane juridice care desfăşoară 
acelaşi gen de activitate. Prin prevederile legii, prin care doar un singur agent economic a 
fost amnistiat fiscal, se creează o situaţie privilegiată pentru o întreprindere care 
activează pe o piaţă deschisă concurenţei. Or, scutirea de T.V.A. a agentului economic din 
speţă nu poate fi raportată la datoriile formate în procesul de executare a lucrărilor de 
reconstrucţie şi restaurare a complexului monastic ş.a. […] 
Autorul nu a expus argumente care să fortifice justificarea promovării proiectului, să 
prezinte careva informaţii analitice a datoriilor formate între subiecţi (Complexul 
monastic, societatea comercială, statul), spre exemplu – un audit al situaţiei per ansamblu. 
Or, nu au fost relevate clauzele contractului de renovare a complexului în vederea 
constatării dacă în condiţiile aplicării uniforme şi respectării acestora ar fi fost posibilă 
acumularea unor datorii exagerate şi impunătoare pentru bugetul statului. Autorul, nu a 
abordat oportunitatea identificării altor căi de alternativă pentru 
remedierea/soluţionarea situaţiei în cauză, spre exemplu – reeşalonarea achitării 
datoriilor ş.a., însă, a optat pentru scutirea, în genere, de la plata acestor datorii generând 
astfel riscul compromiterii/periclitării aplicării principiului liberei concurenţe. […] 
Considerăm că se creează un precedent judiciar care va permite şi altor agenţi economici 
să nu se conformeze cadrului legal fiscal privind obligativitatea achitării impozitelor şi 
taxelor şi va atrage după sine încălcarea prevederilor art. 6 alin. (8) lit. c) al Codului fiscal 
– echitatea fiscală, care prevede tratarea egală a persoanelor fizice şi juridice, care 
activează în condiţii similare în vederea asigurării unei sarcini fiscale egale. Or, instituirea 
unui astfel de precedent va constitui drept premisă pentru eludarea cadrului legal în 
vederea necontribuirii la bugetul public naţional şi/sau la neonorarea angajamentelor şi 
obligaţiunilor diferitor contribuabili interesaţi. […] 



94 

 

Prevederile proiectului au impact negativ asupra bugetului public naţional, iar operarea 
sumelor invocate, conform legislaţiei, trebuie corelată cu legea bugetului pe anul 
corespunzător.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, prejudicierea bugetului public 

naţional, avantajarea şi promovarea intereselor unui agent 
economic, încălcarea principiului echităţii fiscale, crearea unui 
precedent judiciar defectuos. 

Statutul proiectului: Adoptat. Legea nr.167 din 21.07.201433 
Evaluare costuri Datorie complex monastic ”Curchi” către S.R.L. ”Glorinal”  - 

25000000 Lei 
Datorie S.R.L. ”Glorinal”  către bugetul public național – 
14000000 Lei 
 
Penalități și sancțiuni fiscale ale  S.R.L. ”Glorinal” pentru 
nevărsarea la buget a plăților de mai sus - ? lei 
 
Costul total: 11,000,000 Lei + Penalități și sancțiuni fiscale 
ale S.R.L. ”Glorinal”      
 

 
Exemplul 5: Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.135 din 24 februarie 2014, transmis pentru 
REA la CNA la data de 03 septembrie 2014 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
Scopul proiectului: 
Autorul promovează amendamente la Regulamentul privind modul de repartizare a 
mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.135 din 24.02.2014 care constau în stabilirea unui mecanism privind 
acordarea mijloacelor financiare pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu 
prevederile Legii viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006, precum şi prevede lărgirea 
domeniului de aplicare a Regulamentului în sectorul agrar din regiunea transnistreană. 
REA şi expertul CNA: Nr.857 din 10 septembrie 2014, inspector superior Vitalie 

Muntean 
Extrase din REA: 
„Actualmente, cadrul normativ aferent subvenţionării se răsfrânge asupra producătorilor 
agricoli care activează şi sunt înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 
teritoriul din stânga Nistrului, controlat de autorităţile naţionale. O parte din 
amendamentele propuse vizează producătorii care efectuează investiţii pe teritoriul din 
stânga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova. Redacţia propusă este una 
generalizată „pe teritoriul Republicii Moldova”, ceea ce prezumă teritoriul consolidat al 
statului, inclusiv şi cel necontrolat. […] 
Sunt identificate exonerări ale subiecţilor care efectuează investiţii pe teritoriul din stânga 
Nistrului necontrolat de autorităţile statului, însă autorul nu a expus prompt motivul 
acestor exonerări, care sunt impedimentele de facto şi de jure care nu permit subiecţilor 
din stânga Nistrului de a prezenta actele vizate sau de a prezenta alte acte echivalente 

                                                 
33 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354339  
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acestora după formă şi conţinut, în vederea respectării mecanismelor de control 
prestabilite. […]  
Se ştie că utilizarea banilor publici este un domeniu vulnerabil, există riscul ca unii subiecţi 
de pe teritoriul necontrolat să beneficieze în mod nejustificat de subvenţiile oferite de stat. 
Or, va spori numărul solicitărilor acestor subiecţi în ceea ce priveşte înregistrarea la 
Camera Înregistrării de Stat în vederea obţinerii ulterioare a sprijinului financiar. Deşi 
susţinem subvenţionarea sectorului agricol din regiunea transnistreană, autorul trebuie să 
justifice exonerarea în cauză […] 
 Statul nu are pârghii legale de a controla activitatea subiecţilor din stânga Nistrului, de 
aceea nu se va putea şti dacă banii publici au fost utilizaţi conform destinaţiei. Autorul, în 
vederea justificării propunerilor, invocă solicitările producătorilor agricoli care activează 
pe teritoriul vizat controlat de autorităţile Republicii Moldova, însă în proiect sunt 
identificate şi propuneri care se referă la subiecţii care activează pe teritoriul necontrolat. 
[…] 
Lărgirea cercului subiecţilor beneficiari de subvenţiile statului în sectorul agricol necesită  
abordarea poverii bugetului public în sensul acordării sprijinului financiar tuturor  
subiecţilor eligibili. Or, în condiţiile în care volumul resurselor bugetare alocate în acest 
sens rămâne acelaşi, nu este exclus ca alţi producători agricoli eligibili subvenţionării să 
primească un sprijin financiar diminuat. […] 
Proiectul promovează interesele unor subiecţi care efectuează investiţii pe teritoriul din 
stânga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova în condiţiile exonerării de a 
prezenta anumite acte confirmative, ori în afara inspecţiilor de către autorităţile statului. 
În aceste condiţii se generează riscul utilizării nejustificate a resurselor din Fondul de 
subvenţionare, ceea ce implică şi prejudicierea intereselor statului în sensul neconfirmării 
utilizării resurselor bugetare conform destinaţiei.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, lipsa mecanismelor de control 

asupra subvenţiilor acordate în stânga Nistrului, promovarea 
intereselor unor agenţi economici, prejudicierea bugetului 
public. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG nr. 946 din 17.11.201434 
Evaluare costuri Pentru evaluarea costurilor este necesar de a cunoaște: 

 Valoarea fondului de subvenționare pentru anii vizați; 
 Numărul estimativ al beneficiarilor din stânga Nistrului 

controlat de autoritățile RM pasibili autorizării pentru 
subvenționare; 

 Ponderea beneficiarilor ce sunt de pe teritoriul ce nu e 
controlat de autoritățile RM în beneficiari din din 
stânga Nistrului controlat de autoritățile RM pasibili 
autorizării pentru subvenționare. 
 

 
Exemplul 6: Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
legislative (Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000; Legea nr. 
1569 din 20.12.2002), transmis pentru REA la CNA la data de 29 aprilie 2014 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal 

                                                 
34 http://lex.justice.md/md/355495/  
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Scopul proiectului: 
Scopul proiectului, potrivit autorului, constă în facilitarea condiţiilor de introducere pe 
teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor de transport care 
se află la evidenţă permanentă în alte state. Se propune excluderea din cadrul legal 
aferent domeniului vamal a prevederilor ce reglementează termenul de introducere a 
mijloacelor de transport care sunt declarate prin acţiune şi plasate pe un termen de 
până 180 zile pe perioada de 12 luni. 
REA şi expertul CNA: Nr.389 din 26 mai 2014, inspector superior Vitalie Muntean  
Extrase din REA: 
„Potrivit amendamentelor propuse la Codul vamal, introducerea mijloacelor de transport 
cu vârsta mai mare de 10 ani va fi imposibilă, deşi autorul doreşte facilitarea condiţiilor de 
introducere pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice a mijloacelor de 
transport care se află la evidenţă permanentă în alte state. Termenul de „introducere”, 
utilizat în textul normei de la alin. (4) al art. 20 din Codul vamal (prohibiţii la introducerea 
şi scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport), este unul 
complex care cuprinde în sine şi situaţiile de introducere temporară a mijlocului de 
transport pe teritoriul statului (sau chiar şi tranzitarea acestuia). Deci, persoanele fizice, 
indiferent de statutul acestora, nu vor putea trece frontiera Republicii Moldova cu astfel de 
mijloace de transport din considerentul că derogările de la art.20 din Codul vamal sunt 
propuse spre excludere/abrogare atât din cod (art. 184/1), cât şi din Legea cu privire la 
modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către 
persoane fizice nr.1569 din 20.12.2002 (alin. (3) al art.10). Din acest considerent, 
atingerea obiectivului propus – facilitarea introducerii pe teritoriul Republicii Moldova de 
către persoanele fizice a mijloacelor de transport care se află la evidenţă permanentă în 
alte state, nu va fi atins. […] 
Propunerile autorului nu sunt corelate cu politica bugetar-fiscală a statului. Acest aspect 
creează inechităţi în raport cu posesorii de autovehicule înmatriculate în Republica 
Moldova care au achitat atât drepturile de import, cât şi alte plăţi prevăzute de legislaţia 
naţională. Nu este clar dacă în bugetul public se va contribui mai mult prin plata vinietei 
de către potenţialii posesori de vehicule înmatriculate în străinătate, decât prin achitarea 
de către aceştia a eventualelor drepturi de import. Impactul asupra bugetului naţional are 
un rol primordial, deoarece de disponibilitatea resurselor bugetare depinde realizarea 
scopurilor bugetului de stat statuate în art.14 din Legea privind sistemul bugetar şi 
procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.1996. […] 
Un alt risc constă în introducerea abuzivă a unui număr de autovehicule înmatriculate în 
străinătate, iar ulterior, restricţia propusă acum spre excludere,să fie reintrodusă sub 
diferite pretexte neţinându-se cont de argumentele invocate pe moment de autorul 
proiectului. Prin urmare, deducem că astfel de circumstanţe ar putea fi create conştient 
pentru un anumit cerc de persoane fizice/juridice cointeresate (importatorii de 
autovehicule uzate (la mâna a doua), de piese auto etc.) care dispun de un potenţial 
financiar mare şi care intenţionează să introducă un număr extins de astfel de 
autovehicule. Însă, ulterior, în condiţiile reintroducerii restricţiei, să fie limitaţi restul 
populaţiei care ar avea posibilitatea achiziţionării unui mijloc de transport mai ieftin 
înmatriculat în străinătate. […] 
În condiţiile unei reintroduceri ulterioare a restricţiei de a introduce mijloace de transport 
înmatriculate în străinătate, proiectul dat va fi perceput ca unul ce promovează interesele 
unui anumit cerc de persoane fizice/juridice interesate, care dispun de un potenţial 
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financiar mai mare şi care intenţionează să introducă un număr extins de astfel de 
autovehicule. Prin urmare, vor fi discriminaţi posesorii de autovehicule înmatriculate în 
Republica Moldova care au achitate toate drepturile şi obligaţiile la zi.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, promovare de interese, discreţii 

excesive, inechitate în rîndurile posesorilor de autovehicule 
importate. 

Statutul proiectului: Adoptat. Legea nr.170 din 21 iulie 201435 
Evaluare costuri Se calculează ca diferență dintre valoarea estimativă ratată la 

buget din incasările la accizele pentru importul automobilelor 
și valoarea estimativă a creșterii încasărilor în urma vinietelor 
eliberate. 
Pentru aceasta este necesar: numărul vinietelor eliberate 
pentru perioada precedentă initiativei(a.2013- 6676 unități), 
numărul automobilelor importate cu achitarea accizelor 
pentru perioada precedentă inițiativei (a. 2013 – 36461 
unități), numărul vinietelor eliberate pe o durată de 180 zile 
(6676) valoarea incasărilor  privind vinieta pentru anul 2013 
(6676*50 Euro =333800 Euro ) și valoarea incasărilor la 
accizele pentru importul automobilelor pentru anul 2013 
(36461x2500 Euro (valoarea medie per 
automobil)=91152500 Euro), respectiv diminuarea 
estimativă a incasărilor din accize -15% (13672875Euro) si 
creșterea estimativă a incasărilor privind vinieta 50%  
(16900Euro). 
 
13672875-16900=13655975 Euro sau 221909593 lei (16.25 
lei pentru un Euro, la data de 01.06.2013) 
 
Pentru o estimare mai exacta ar fi trebuit exclusă valoarea 
accizelor pentru importul mașinilor noi 
 

 
 
 2.2. Schimbarea destinaţiei terenurilor 
 

Exemplul 1: Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la trecerea dintr-un 
domeniu 

în altul şi schimbul unor terenuri, transmis pentru REA la CNA la data de 18 
octombrie 2013 
Autorul proiectului: Guvernul, Academia de Ştiinţe a Moldovei 
Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la trecerea dintr-un domeniu 
în altul şi schimbarea unor terenuri este elaborat în scopul trecerii din domeniul public 
al statului în domeniul privat al statului, terenurile proprietate publică a statului, aflate 
în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi schimbul acestora în proprietate 

                                                 
35 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=354207  
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privată. Proiectul conferă Academiei de Ştiinţe a Moldovei dreptul de a încheia 
contractele de schimb. 
REA şi expertul CNA: Nr.277-pl din 29 octombrie 2013, inspector principal Ion 

Pruteanu 
Extrase din REA:  
„Reieşind din considerentul că domeniul relaţiilor juridice care reglementează 
proprietatea publică este unul dintre cele mai vulnerabile la manifestări de corupţie 
precum şi în vederea analizei minuţioase sub aspect anticorupţional a prevederilor 
proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la trecerea dintr-un domeniu în altul şi 
schimbul unor terenuri, aflate în administrarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vom 
analiza argumentele autorului prin prisma expertizei anticorupţie. 
1. Autorul proiectului argumentează necesitatea trecerii dintr-un domeniu în altul şi 
schimbul unor terenuri, prin transmiterea din domeniul public al statului în domeniul 
privat al statului, efectuarea schimbului de teren precum şi stabilirea servituţii - ca o 
necesitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în reglementarea hotarelor folosinţelor 
funciare şi crearea condiţiilor pentru folosirea raţională a terenurilor aflate în folosinţa 
acesteia. […] 
2.Autorul invocă ca argument în necesitatea efectuării schimbului de teren dintre AŞM şi 
cet. Cecetova Ludmila şi ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL - amplasarea acestor terenuri în 
imediata apropiere a Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM, a institutului de 
Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” din str. Academiei, 3/3, precum şi 
posedarea de către aceste instituţii a utilajului sofisticat şi foarte costisitor care, pentru a 
funcţiona normal, are nevoie de un mediu înconjurător nepurificat şi lipsă de vibraţii. 
Analizînd argumentele invocate, putem conchide că apriori amplasarea acestui utilaj în 
raza mun.Chişinău putea fi restricţionată din cauza mediului înconjurător nepurificat şi 
producerii permanente a vibraţiilor provenite de la diverşi factori. […] 
Un alt argument adus de autor este că terenurile din preajmă (ace cet. Cecetova Ludmila şi 
ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL) au o bonitate a solurilor mai înaltă şi au o valoare 
economică mai mare în raport cu loturile Academiei, propuse în schimb, fapt probat prin 
Rapoartele de evaluare a bunurilor imobile. Drept argument, autorul prezintă calcule prin 
care încearcă să dovedească că statul va avea de cîştigat în urma acestui schimb de 
terenuri – în primul caz – 80.000 lei (terenul cet. Cecetova Ludmila 0.05 ha estimat la 
1.580.000 lei în raport cu terenul AŞM 0,0850 ha – 1.500.000 lei) şi în al doilea caz – 3500 
lei (terenul ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL 0,053 ha – 1.252.000 lei vizavi de terenul AŞM 
0,0725 ha – 1.248.500 lei). […] 
În REA au fost invocate următoarele argumente: 
1. Potrivit Raportului de evaluare a bunului imobil nr. 2011/64-001 a lotului de teren (nr. 
cadastral 01002112.025), efectuat de Bursa Imobiliară „Lara” nu rezultă că lotul respectiv 
are o bonitate mai mare. Însă, în cazul lotului cu destinaţie de construcţie bonitatea solului 
chiar nu are nici o importanţă. 
2. AŞM a efectuat evaluarea loturilor respective în 2011, 2012 (Raportul de evaluare este 
valabil  30 de zile din data semnării) şi a făcut o analiză comparativă a vînzărilor 
înregistrate în 2010. De remarcat că autorul nu a luat în calcul un detaliu important în 
stabilirea valorii de piaţă loturilor de pământ - lotul doamnei Cetova Ludmila (0.05 ha) – 
este destinat pentru construcţia unei locuinţe private (maxim în 2 nivele) şi nicidecum 
pentru construcţia blocurilor locative cu multe etaje. Din analiza informaţiilor la zi, un ar 
de pământ destinat pentru construcţia caselor de locuit în mun. Chişinău maxim poate fi 
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achiziţionat cu 15.000 euro. Adică, dacă efectuam un calcul aproximativ, lotul doamnei 
Cetova Ludmila poate fi evaluataproximativ la 75.000 euro sau 1.336.162.6 lei (1 euro – 
17.8155 lei, cursul oficial al Băncii Naţionale pentru 28.10.2013). 
3. De asemenea, evaluatorul a nu a luat în calcul că preţurile pentru 1 ar de pământ 
variază de la 30.000 până la 40.000 euro. Adică, suprafaţa propusă spre schimb (0,0850 
ha), ar valora aproximativ, luând în calcul o medie de 35000 euro pentru 1 ar - 297.500 
euro sau 5.300.111.3 lei. 
Din analiza efectuată reiese că în cazul schimbului dat de teren (0.005 ha şi 0,0850 
ha),statul Republica Moldova poate fi prejudiciat aproximativ cu 3.963.948.7 lei sau 
222.500euro. 
4.Acelaşi calcul este valabil şi pentru schimbul terenului dintre ÎCS „BASS 
INTERNATIONAL” SRL 0,053 ha – 79.500 euro sau 1.416.332.3 lei vizavi de terenul AŞM 
0,0725 ha – 253.750 euro sau 4.520.683.1 lei. Prejudiciu estimat al statului constituie –
3.104.350.8 sau 174.250 euro. 
În total, estimând ambele tranzacţii, statul Republica Moldova poate fi prejudiciat cu circa 
8.404.462.1 lei sau 471.750 euro. 
În final, din analiza proiectului putem conchide că scopul lui este de a forma un sector 
consolidat pentru construcţia blocurilor locative, constituit din sectoarele propuse la 
schimb de AŞM, în favoarea agentului economic ÎCS „BASS INTERNATIONAL” SRL, fără a 
ţine cont de prejudiciul adus statului Republica Moldova.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, încălcarea cerinţelor Legii 

nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 
promovare de interese, prejudicierea statului şi a cetăţenilor. 

Statutul proiectului: Retras de pe ordinea de zi a Guvernului (Promovarea 
suspendată) 

Evaluare costuri 1. Valoarea declarată a acțiunilor:  
a. 1500000lei+1248500 lei =2748500lei , terenuri 

proprietate AȘM; 
b. 1580000 lei + 1252000 lei = 2832000 lei, 

terenuri proprietari privați 
2. Cost declarat al actului: beneficiu  83500 lei 
3. Valoarea calculată conform argumentelor REA  

a. 133612,6 lei +1416332,3 lei = 2752494,9 lei 
terenuri proprietari privați (Valoarea de piață 
conform destinației terenurilor – 15000Euro 
/ar) 

b. 5300111,3lei +4520683,1 lei = 9820794,4 lei, 
terenuri proprietate AȘM (Valoarea de piață 
medie - 35000 Euro/ar); sau 

c. 4542952,5 lei +3874871,2 lei= 8417823,7, 
terenuri proprietate AȘM(Valoarea de piață 
minimă - 30000 Euro/ar) 

4. Costul total actiunilor:  
a. Prejudiciu 7068299,5 lei (la valoarea medie), 

sau  
b. Prejudiciu 5665328,8 lei (la valoare minimă) 
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Exemplul 2: Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 
noiembrie 1995 pentru aprobarea listei unităţilor ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămîn în proprietatea statului, transmis pentru REA la CNA la data de 
13 martie 2014. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 
Scopul proiectului: 
Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, 
pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 
proprietatea statului este elaborat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în 
scopul excluderii unui teren cu suprafaţa de 1.5 ha din gestiunea Institutului de 
Pomicultură, or. Codru, mun. Chişinău şi înstrăinarea acestuia ca teren aferent SRL 
„Beto-Plus”. 
REA şi expertul CNA: Nr.181 m din 24 aprilie 2014, inspector principal Ion Pruteanu 
Extrase din REA: 
„Considerăm că argumentele invocate de autor în nota de argumentare nu justifică 
necesitatea elaborării şi promovării proiectului. […]” 
Proiectul a trezit suspiciunile expertului, din considerentul că proiectul promova, în mod 
evident, interesul unui agent economic concret în modificarea cadrului legal pentru 
excluderea din domeniul public exclusiv al statului a unui teren cu destinaţie agricolă, 
gestionat de către Institutul de Cercetări pentru Pomicultură. Solicitînd informaţii 
suplimentare de la autorul proiectului, s-a stabilit că Institutul de Cercetări pentru 
Pomicultură încheiase în anul 2006 un contract de arendă cu SRL „Beto-Plus”a 
terenurilor vizate în proiect pe un termen de 10 ani, cu încălcarea prevederilor legale, 
care nu permit exploatarea unor asemenea terenuri în alte scopuri decît agricole. CNA a 
mai stabilit că numărul cadastral indicat în contract era greşit. În legătură cu aceste 
fapte, de la MAIA au fost solicitate mai multe clarificări, pe care acesta însă a evitat să le 
facă.  
În cadrul REA au fost reţinute următoarele precizări pe marginea proiectului dat:  
„În vederea elucidării situaţiei create, Centrul a iniţiat investigaţiile proprii şi vine cu 
următoarele concluzii: 
     1. Deşi terenul respectiv are statut de teren agricol, prin Contractul de arendă a 
terenurilor nr.A-49-06 din 24 mai 2006, conform capit. I „Obiectul contractului”, pct.1, 
pct.2 s-a stipulat că terenurile arendate vor fi folosite pentru amplasarea obiectelor 
industriale - instalaţii de prepararea betonului şi uscarea lemnului”. Astfel, din start, 
factorii de decizie a Institutului de Cercetări pentru Pomicultură, în persoana domnului 
director - M. Rapcea a încălcat legislaţia în vigoare privind modul de folosire a terenului 
agricol, acceptând o activitate ce nu are tangenţă cu domeniul agricol. În acest sens, art.36 
al Codului Funciar din 25.12.1991 expres prevede că „terenurile cu destinaţie agricolă, 
indiferent de forma de proprietate, sînt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul 
obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a 
agriculturii”. 
     2. La solicitarea angajaţilor CNA a actelor ce ţin de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei 
din 14.11.2011 pentru cumpărarea bunurilor imobile (construcţii, depozit, cîntar) 
amplasate pe terenul vizat în proiect, reprezentanţii SRL „Beto-Plus” şi a Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare nu au putut pune la dispoziţie acte confirmative 



101 

 

privitor la legalitatea petrecerii licitaţiei. Din informaţia acumulată, s-a constatat că la 
momentul organizării licitaţiei, bunurile amplasate pe teritoriul dat, din care făcea parte 
şi depozitul cu subsol pentru păstrarea fructelor şi alte clădiri, cît şi terenul cu suprafaţa 
de 1,5 ha erau folosite în procesul agricol de institut şi nu a fost necesar darea în arendă a 
teritoriului dat. Referitor la modul de organizare şi desfăşurarea a licitaţiei, CNA verifică 
veridicitatea informaţiei cu privire la faptul că la licitaţie a participat doar a unui singur 
agent economic – SRL „Beto-Plus” şi dacă a fost încălcată procedura stabilită prin lege. 
     3. În cadrul examinării cu deplasare la faţa locului, s-a constatat că aria aproximativă 
de 1,5 ha este folosită pentru depozitarea materiei prime pentru fabricarea betonului, 
parcarea tehnicii speciale de carieră, amplasarea cu fundaţii capitale a utilajului pentru 
fabricarea betonului. Astfel, terenul agricol cu strat fertil a fost acoperit totalmente cu 
materiale de construcţie, materiale pentru fabricarea betonului, fapt ce va îngrădi pe viitor 
folosirea acestuia în scopuri agricole (fotografiile se anexează)36. 
     4. Prin contractul menţionat de arendă, arendatorul a dat, iar arendaşul a preluat 
terenul aferent atelierului de tîmplărie şi a clădirii brigăzii de producere nr.1 din str. 
Costiujeni, 14 orăşelul Codrul cu suprafaţa de 1,5 ha. Deşi obiectele menţionate nu fac 
parte din acest contract, acestea au fost folosite pe parcursul perioadei de referinţă în mod 
gratuit de SRL „Beto-Plus”. […]  
Reieşind din cele menţionate mai sus, considerăm inoportun promovarea proiectul de lege 
privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995, pentru aprobarea 
Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului şi a 
cărui scop este excluderea terenului cu suprafaţa de 1.5 ha din gestiunea Institutului de 
Pomicultură, or.Codru, mun.Chişinău şi înstrăinarea acestuia ca teren aferent SRL „Beto-
Plus”. Astfel, prin proceduri care la prima vedere par legale (iniţial arenda teritoriului, 
apoi procurarea obiectelor şi mai tîrziu procurarea pământului), se încearcă de a 
deposeda statul de 1,5 ha, la un preţ derizoriu. Dacă lotul dat va fi comercializat conform 
Legii nr.1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului, cumpărătorul va achita suma de 39.126 lei sau 2111 euro. […] 
Proiectul este purtător de interese şi prejudiciază interesul public. Beneficiarul proiectului 
este SRL „Beto-Plus”, care tinde să procure lotul de 1,5 ha la preţ normativ, ca ulterior să-l 
comercializeze la preţ de piaţă sau să-l folosească în interes personal, prejudiciind statul 
cu circa 1 milion de euro. Pe altă parte, nu este clară poziţia şi interesul Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare care promovează acest proiect. În cazul modificării 
Legii nr.668-XIII din 23.11.1995 şi comercializării acestui teren S.C. „Beto-Plus” SRL, preţul 
normativ pentru o unitate grad-hectar teren agricol ar constitui 621,05 lei (conform 
tarifelor stabilite prin Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul 
de vînzare-cumpărare a pămîntului). Inclusiv, suprafaţa terenului demarcat ca aferent 1,5 
ha este exagerată în comparaţie cu suprafaţa totală a construcţiilor de 0,05 ha. 
Reieşind din cele expuse mai sus, considerăm că excluderea terenului dat din lista 
terenurilor agricole ce rămân în proprietara statului şi vânzarea acestuia S.C. „Beto-Plus” 
la preţul normativ ar prejudicia interesele statului prin ratarea unui venit considerabil.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi prezentarea informaţiilor eronate 

de către autor proiectului, promovarea intereselor private ale 
unui agent economic (SRL „Beto-Plus”) şi prejudicierea 
interesului public. Exercitarea influenţelor necorespunzătoare 

                                                 
36 Fotografiile au fost anexate la REA transmis autorului proiectului. 
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asupra expertului CNA în cadrul efectuării REA. 
Statutul proiectului: Retras de autor (Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare) 
Alte comentarii: În perioada aflării la expertiza CNA a proiectului dat, un 

procuror din cadrul Procuraturii Generale a încercat să 
intervină, în vederea determinării expertului CNA de a întocmi 
un REA pozitiv. Influenţa necorespunzătoare a fost denunţată 
la subdiviziunea de securitate internă a CNA, fiind sesizat 
asupra cazului şi subdiviziunea de securitate internă a 
procuraturii. 
Faptele elucidate cu privire la proiect au fost transmise pentru 
efectuarea investigaţiilor speciale altor subdiviziuni CNA. 

Evaluare costuri Costul normativ al acțiunilor  - 1,5 ha  teren agricol  = 39126 
lei/ 2111 Euro 
Costul de piață al acțiunilor – 1,5 ha teren aferent 
consttrucțiilor =  18,540,000 lei/1,000,000 Euro 
 

 
Exemplul 3: Proiectul de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 
noiembrie 1995, pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămân în proprietatea statului, transmis pentru REA la CNA la data de 
19 mai 2014 

Autorul proiectului: Iniţiativa legislativă nr. 185 din 16 mai 2014 Deputatul Mihail 
Solcan, PCRM  

Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, proiectul are drept scop excluderea unor terenuri cu suprafaţa de 
0,40 ha din gestiunea Combinatului Vitivinicol „Naţional-Vin” şi a Institutului Naţional 
pentru Viticultură şi Vinificaţie, or. Codru, mun. Chişinău şi trecerea acestora în 
domeniul privat al statului. 
REA şi expertul CNA: Nr.281-g din 10 iunie 2014, inspector principal Ion Pruteanu 
Extrase din REA: 
„Considerăm că argumentele invocate de autor în nota de argumentare nu justifică 
necesitatea elaborării şi promovării proiectului, deoarece acesta prejudiciază interesele 
statului şi este promotor de interese. 
SRL „Auto-Business”, fondată în 2007 de către cet. Cheptea Iurie Andrei a procurat la 
licitaţie, conform Contractului  de vînzare-cumpărare nr. 3027 din 01.03.2007 clădirea 
administrativă (număr cadastral 0131124.397.02) de pe adresa mun. Chişinău, str. 
Grenoble 128, vândută de Î.S „Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin”. Conform datelor 
Registrului bunurilor imobile, acestui bun îi corespunde un teren aferent cu suprafaţa de 
0,1701 ha (nr. cadastral 0131124.397), proprietate publică a statului. 
La 01.03.2009 SRL „Auto-Business”, administrat de cet. Cheptea Iurie Andrei (Preşedinte al 
Organizaţiei de Tineret „Tineretul Democrat” Partidul Democrat din Moldova), prin 
intermediul contractului de fuziune prin absorbţie transmite imobilul de pe adresa mun. 
Chişinău, str. Grenoble 128, în proprietatea SRL „MoldTransTur”, la care ultimul este 
fondator de rînd cu – Cheptea Sergiu Andrei, (directorul Autogării Internaţional Chişinău), 
Cheptea Svetlana Piotr, Cheptea Andrei Ion. 
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O schemă similară este aplicată în cazul imobilului de pe str. Grenoble, 128 (cod cadastral 
0131124.458.05), care a fost procurat la aceiaşi licitaţie desfăşurată la 01.03.2007de către 
SRL „ASTIS Internaţional”, administrat tot de cet Cheptea Iurie Andrei şi anterior vîndută 
la 24.04.2013 către SRL „MoldTransTur”. […] 
Ţinînd cont de cele expuse mai sus, considerăm ca fiind nejustificat promovarea proiectul 
de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995, pentru 
aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea 
statului şi a cărui scop este excluderea terenului cu suprafaţa de 0.40 ha din gestiunea Î.S. 
Combinatul Vitivinicol „Naţional-Vin” şi Î.S. „Institutul Naţional pentru Vuticultură şi 
Vinificaţie”. […] 
Astfel, prin proceduri care la prima vedere par legale, întreprinderile implicate în 
cumpărarea iniţială a clădirilor administrative de pe loturile menţionate fiind gestionate 
de membrii familiei Cheptea, se încearcă de a deposeda statul de 0.40ha, la un preţ 
derizoriu. Dacă lotul dat va fi comercializat conform Legii nr. 1308 din 25.07.1997 privind 
preţul normativ şi modul de vânzare – cumpărare a pământului, cumpărătorul va achita 
suma de 10.400 lei sau 550 euro. […] 
Cu atît mai mult, conform datelor Î.S. „Cadastru”, asupra bunurilor imobiliare menţionate 
sunt aplicate mai multe interdicţii şi sechestre în baza încheierilor judecătoreşti. 
În acest context, propunem autorului retragerea proiectului din examinare pînă la 
definitivarea examinării litigiilor existenţe şi respectarea procedurii cu privire la modul de 
vânzare-cumpărare a pămîntului prin licitaţie. Astfel, statul ar putea câştiga suplimentar 
venituri la buget de la vânzarea a 0.40 ha circa 500.000 euro. ” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, promovare de interese private, 

prejudicierea intereselor statului 
Statutul proiectului: Retras de către autor37 
Evaluare costuri Preț normatv- 10400 lei/550 Euro 

Preț estimativ de piață – 9455000 lei/500000 Euro 
 

 
 Exemplul 4: Proiectul legii pentru modificarea anexei Legii nr.668-XIII din 23 
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămân în proprietatea statului, transmis pentru REA la CNA la data de 
23 iunie 2014 

Autorul proiectului: Iniţiativa legislativă nr.242 din 19 iunie 2014. Deputaţi în 
Parlament (Gheorghe Popa, Veaceslav Bondari, Gheorghe 
Anghel, Alexandru Bannicov). PCRM 

Scopul proiectului:  
Potrivit autorilor, scopul proiectului constă în modificarea anexei Legii nr.668-XIII din 
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămân în proprietatea statului în vederea excluderii unui teren cu suprafaţa 
de 1350 ha din proprietatea publică a statului şi transmiterea acestui teren în fondul de 
privatizare a unităţii administrative teritoriale Brătuşeni raionul Edineţ pentru 
suplinirea suprafeţelor cotelor de teren echivalent atribuite în proprietatea privată. 
REA şi expertul CNA: Nr.358-g din 04 iulie 2014, inspector principal Ion Pruteanu 

                                                 
37 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2290/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2290/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2290/language/ro-RO/Default.aspx
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Extrase din REA: 
„În opinia noastră, argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică pe 
deplin promovarea proiectului, deoarece programul naţional „Pământ” iniţiat în 1998 a 
fost finalizat în anul 2001, iar circa 600 mii de ţărani au primit deja titlurile de proprietate 
funciară şi 701 mii de hectare de pământ agricol a fost împărţit în cote valorice. 
De asemenea, menţionăm că autorul propune în art.II al proiectului ca terenurile cu 
suprafaţa de 1350 ha, (proprietate publică aflată folosinţa Colegiului de Zootehnie, satul 
Brătuşeni) să fie transmise în fondul de privatizare a anuităţii administrative teritoriale 
Brătuşeni raionul Edineţ pentru suplinirea cotelor de teren echivalente atribuite în 
proprietate privată. […] 
De fapt, acest „fond de privatizare” nici nu există ca formă de organizare, iar actele 
normative ce au reglementat procesul de privatizare anterior deja sunt abrogate sau nu 
mai sunt în vigoare, deoarece termenul de acţiune al acestora a expirat odată cu încetarea 
procesului demarat. […] 
Totodată, chiar şi aşa, cele propuse de autor ar fi imposibil de realizat, deoarece 
persoanele care iniţial au participat la privatizare şi au căpătat titlu de proprietate 
funciară, mulţi din ei nu mai sunt în viaţă, deoarece sau scurs circa 16 ani de la lansarea 
programului „Pămînt”, iar o parte din moştenitorii legali ai acestora nu sunt în ţară. Cu 
atît mai mult că proiectul nu este însoţit de careva liste ale persoanelor cărora li se cuvine 
suplimentar teren agricol şi suprafaţa acestuia. […] 
În cazul în care proiectul va fi promovat, din totalul locuitorilor care iniţial au participat la 
procesul de privatizare a terenului agricol, se vor stabili cei puţini rămaşi, şi va fi împărţit 
formal acestora suprafaţa indicată, ca mai apoi, aceste terenuri să fie vândute la preţuri 
derizorii unor persoane interesate.  […] 
În opinia noastră proiectul poartă un caracter dubios, deoarece sub pretexte nobile, se 
încearcă deposedarea statului de 1350 ha, aplicând scheme la prima vedere legale. […] 
Dacă să luăm în calcul preţul de piaţă a terenurilor agricole din zona respectivă, care pot fi 
echivalate la preţul de 1500-2000 euro hectarul, atunci printr-un calcul simplu vedem că 
avem un interes financiar de circa 2 mil. euro, bani care ar putea fi încasaţi la bugetul de 
stat în cazul vinderii acestui teren la licitaţie.“ 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, promovare de interese, 

prejudicierea statului.  
Statutul proiectului: Retras de către autori38 
Evaluare costuri Costul acțiunilor:  

1350 ha, teren arabil  x 1500 Euro/ha, preț de piață = 
2,025,000 Euro sau 38799000 lei  la  19,16 lei pentru 1 
Euro(01.07.2014) 
 

 
Exemplul 5: Proiectul de lege pentru modificarea anexei Legii nr.668-XIII din 23 
noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate 
agriculturii rămân în proprietatea statului, transmis pentru REA la CNA la data de 
23 iunie 2014. 

Autorul proiectului: Iniţiativa legislativă nr. 265 din 03 iulie 2014, Deputat 

                                                 
38 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2348/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2348/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2348/language/ro-RO/Default.aspx
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Dumitru Diacov, PDRM  
Scopul proiectului:  
Scopul proiectului constă în modificarea anexei Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 
pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în 
proprietatea statului în vederea excluderii unor terenuri cu suprafaţa de 88,67 ha din 
proprietatea publică a statului. Autorul propune trecerea acestor terenuri din 
proprietatea statului în proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale Slobozia-
Duşca. 
REA şi expertul CNA: Nr.389-g din 17 iulie 2014, inspector principal Ion Pruteanu 
Extrase din REA:  
”În opinia noastră, argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică pe 
deplin promovarea proiectului, deoarece loturile date sunt proprietate publică a statului, 
iar la momentul de faţă se află sub administrarea Universităţii Agrare de Stat şi sunt 
folosite în scopuri didactico-experimentale. […] 
De asemenea, autorul menţionează în notă că „în ultimul deceniu, spre regret,  s-a observat 
un declin vertiginos al acestei cereri din partea studenţilor doritori de a se forma în 
domeniul agricol, iar necesităţile cât şi capacităţile de cercetare didactico-experimentale 
ale instituţiei au devenit fie depăşite, fie irelevante”. […] 
Însă, în urma analizelor efectuate şi conform informaţiilor prezentate de Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, în anul 1995 instituţia pregătea 5775 de studenţi, pe când în 
anul 2013 – 5722. Prin urmare, nu a avut loc o micşorare evidentă a numărului de 
studenţi. 
Cât priveşte capacitatea de cercetare a Universităţii, atunci conform studiului „Evaluarea 
capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova”, 
realizat de Asociaţia pentru dezvoltare şi promovare socio-economică „Catalactica” la 
comanda Ministerului Educaţiei în cadrul Programului „Buna Guvernare” (se anexează), 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a plasat pe locul întâi la capitolul capacitate 
instituţională de cercetare a universităţilor din Republica Moldova. […] 
De asemenea, autorul proiectului menţionează în notă că „aceste loturi agricole, fiind în 
proprietatea statului, se utilizează, sub paravanul didactico-experimentale, ilicit, în 
scopuri lucrative şi altele decât cele didactico-experimentale, spre beneficiul exclusiv şi 
personal al unui grup de persoane împuternicite în cadrul instituţiei Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova”. […] 
În cazul dat, propunem autorului proiectului să sesizeze instanţele competente în vederea 
elucidării faptelor descrise în notă, cu prezentarea probelor şi materialelor obţinute în 
procesul elaborării proiectului de lege, deoarece faptele descrise anterior constituie 
obiectul unei anchete judiciare. […] 
De asemenea, interesul vădit faţă de aceste terenuri a crescut şi datorită amplasării 
geografice reuşite, precum şi datorită implementării Programului Compact al Corporaţiei 
Provocările Mileniului, care prevede reabilitarea sistemelor centralizate de irigare în 
această regiune. […] 
Astfel, luînd drept pretext demersului locuitorilor satului Slobozia–Duşca se cere 
modificarea anexei Legii nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei 
unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului şi 
trecerea terenurilor cu suprafaţa totală de 88,67 ha din proprietatea statului în 
proprietatea publică a unităţii administrativ teritoriale Slobozia-Duşca. De fapt se 
încearcă punerea în aplicare a unei scheme de acaparare pe cale aparent legală a loturilor 
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proprietate de stat prin schimbarea destinaţiei, ca mai apoi devenind proprietatea publică 
a localităţii Slobozia – Duşca, prin decizia Consiliului local să fie scoase la vânzare şi 
procurate la preţuri simbolice de persoanele direct cointeresate în aceste loturi, care sunt 
deja consolidate şi se află în locuri cu căi de acces amenajate şi amplasate în apropiere de 
mun. Chişinău. […] 
Un calcul estimativ  a acestor loturi la preţul de piaţă de 2000 euro hectarul (potrivit  
preţului commercial al terenurilor agricole din zona respectivă), ar constitui circa 177.000 
euro, bani care nu vor ajunge niciodată în bugetul de stat.” 
Riscuri identificate: Argumentarea insuficientă şi eronată, promovare de interese, 

prejudicierea interesului public. 
Statutul proiectului: Respins de către Parlament39 
Evaluare costuri Costul acțiunilor:  

88,7 ha, teren arabil  x 2000 Euro/ha, preț de piață = 177,340 
Euro sau 3397834 lei la 19,16 lei pentru 1 Euro 
(01.07.2014) 
 

 
Exemplul 6: Proiectul HG cu privire la construcţia unor blocuri locative, transmis 
pentru REA la CNA, la data de 30 octombrie 2014 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Sănătăţii 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, scopul proiectului este „delimitarea şi separarea a două porţiuni de 
teren (cu suprafaţa de 0,410ha şi 0,4879ha) din terenurile proprietate publică, cu 
suprafaţa de 3,1694ha şi respectiv 9,0936ha, atribuite în folosinţa IMSP Institutul de 
Cardiologie şi IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Suprafeţele delimitate vor fi utilizate 
pentru construcţia unor blocuri locative pentru angajaţii instituţiilor medicale sus-numite 
şi a altor instituţii medicale”. 
REA şi expertul CNA: Nr.1059-m din 11 noiembrie 2014, inspector Cristina Chistol 
Extrase din REA: 
„Potrivit prevederilor proiectului, terenuri cu suprafaţa de 0,4879 ha şi 0,410 ha sunt 
transferate din domeniul public a statului în domeniul privat a statului. Preţul de 
comercializare a unui ar în ambele zone constituie 20.000 euro. Cu ajutorul unui calcul 
matematic valoarea cumulativă a suprafeţelor de teren în speţă se estimează la 
suma de 1.800.000 euro (33.192.000 lei). Această sumă reprezintă de fapt valoarea 
prejudiciului material cauzat statului prin implementarea proiectului în speţă. 
Subsidiar, menţionăm faptul că în cazul implementării proiectului propus spre examinare, 
instituţiile medicale vizate, nu vor dispune de spaţiu efectiv (suprafaţă de teren) 
suplimentar, care poate fi valorificat prin modernizarea infrastructurii actuale a 
instituţiilor medico-sanitare, inclusiv prin implementarea proiectelor de asistenţă tehnică 
externă (după exemplu modernizării infrastructurii spitalului clinic republican şi 
construcţia în acest sens a unui bloc chirurgical nou). Totodată, nu este clară necesitatea 
stringentă de a implementa proiectul din moment ce piaţa imobiliară este saturată, iar 
oferta de spaţii locative, la preţul evidenţiat de către autor în nota informativă – 420 
euro/m2 este foarte mare, în special în regiunea aferentă IMSP Institutul de Cardiologie, 

                                                 
39 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2373/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2373/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2373/language/ro-RO/Default.aspx
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unde recent au fost construite foarte multe blocuri locative. Prin urmare, iniţiativa 
înaintată, trebuia însoţită de o bază argumentativă solidă, ce ar oferi o forţă probantă 
indiscutabilă acesteia. […] 
Autorul trebuie să demonstreze atît Guvernului (ca factor de decizie), cît şi societăţii civile, 
faptul că aceste construcţii nu vor constitui un impediment întru prestarea serviciilor de 
sănătate calitative de către instituţiile medicale în speţă. […] 
Proiectul promovează interesele angajaţilor instituţiilor medicale vizate, cărora 
autoritatea publică le asigură dreptul de a procura spaţiu locativ în condiţii facilitare. 
Totodată, lipsa prevederilor ce ar reglementa procedura şi condiţiile de selectare a 
agentului economic care va realiza lucrările de construcţie, este percepută drept o 
promovare a intereselor unui anumit agent economic căruia îi va fi atribuit contractul. […]  
Redacţia propusă a proiectului atestă lipsa reglementărilor ce ar stabili numărul de 
blocuri, scări şi apartamente ce urmează a fi edificate de către antreprenor şi 
condiţiile/criteriile de selecţie a potenţialilor beneficiari de spaţiu locativ. […] 
Analizînd conţinutul proiectului, remarcăm faptul că acesta nu conţine norme care ar 
reglementa cu suficientă precizie mecanismul de selecţie a agentului economic care va 
efectua lucrările de edificare a blocurilor de locuit (mecanism care urmează fi exercitat de 
către Ministerul Sănătăţii). […] 
În condiţiile proiectului, autoritatea sus-menţionată, va decide unilateral modul de 
organizare şi desfăşurare a procedurii de selecţie a operatorului economic, fapt ce 
periclitează obiectivitatea şi imparţialitatea deciziei finale a autorităţii privind selectarea 
unui anumit agent economic care va desfăşura lucrările de construcţie. Astfel, nu sunt 
asigurate condiţii echitabile pentru participarea la procedura de atribuire a contractului 
în speţă şi există riscul lezării drepturilor agenţilor economici care dispun de capacitatea 
instituţională şi organizaţională de a asigura construcţia blocurilor date. În aceeaşi ordine 
de idei, se atestă lipsa prevederilor ce reglementează condiţiile ce urmează a fi întrunite de 
către operatorii economici care vor efectua lucrările de construcţii propriu-zise, această 
decizie fiind lăsată la discreţia autorităţii responsabile. Circumstanţa dată creează 
precondiţii pentru stabilirea de către autoritate a unor condiţii adaptate convenţiei 
anumitor persoane (unui anumit agent economic) şi exercitarea unor atribuţii excesive 
contrar interesului public general. […]  
De asemenea, prevederile proiectului nu asigură faptul că blocurile date vor fi locuite doar 
de subiecţii destinatari conform proiectului (angajaţii instituţiilor medicale), astfel există 
riscul că subiectul care va desfăşura lucrările de construcţie să comercializeze spaţiile de 
locuit altor persoane, la preţ de piaţă. În lipsa unor prevederi ce ar asigura faptul că 
spaţiile de locuit vor fi comercializate la un preţ accesibil pentru subiecţii în speţă, este 
discutabilă realizarea scopului urmărit de către autor – asigurarea angajaţilor 
instituţiilor medicale vizate cu spaţii de locuit.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, promovare de interese contrar 

interesului public, discreţii excesive ale MS în stabilirea 
procedurilor şi selectarea agentului economic căruia îi va fi 
atribuit contractul, insuficienţa mecanismelor de control 
asupra repartizării spaţiilor locative exclusiv personalului 
medical care necesită spaţiu locativ. 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Costul actiunilor: 

0,4879 ha teren x 20000 Euro/ ar, pret de piață = 975,800 
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Euro 
0,410 ha teren x 20000 Euro/ar, preț de piață = 820,000 Euro 
Cost total : 1,795,800 Euro sau 34407528 la 19,16 lei 
pentru 1 Euro (01.07.2014) 
 

 
 
 
 
2.3. Parteneriatele public-private 
Exemplul 1: Proiectul HG cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. 
„Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării acestora, transmis 
pentru REA la CNA la data de 28 mai 2013 

Autorul proiectului: Guvernul RM, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Proiectul a fost elaborat în scopul aprobării concesionării activelor aflate în gestiunea 
economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a condiţiilor concesionării 
acestora. Totodată, proiectul conţine norme care reglementează procedura şi condiţiile 
de organizare şi desfăşurare a concursului închis de selectare a concesionarului. 
Autorul consideră că prin promovarea normelor respective vor fi create condiţiile 
necesare atragerii investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. 
REA şi expertul CNA: Nr. 297 din 28.05.2013, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
„In nota informativă anexată la proiect, autorul face o referinţă superficială la existenţa 
unui studiu elaborat de NACO, dar din analiza notei nu se pot distinge toate elementele 
cheie ale unui studiu de fezabilitate […]. 
In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile 
generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 476 din 
04.07.2012, pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat se elaborează un studiu de 
fezabilitate separat (punctul 21). Studiul de fezabilitate va fi supus obligatoriu avizării de 
catreAgenţia Proprietăţii Publice, care se va expune dacă proiectul este unul fezabil şi 
realizabil, dacă au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului şi 
dacă forma prevăzută de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de 
parteneriat public-privat este mai avantajoasă în raport cu alte forme. Totodată, studiul 
de fezabilitate va identifica şi va analiza riscurile inerente contractului de parteneriat 
public-privat (riscul legislativ, politic, economico-financiar, de executare), precum şi 
indicatorii tehnico-economici ai parteneriatului public-privat (art. 25 şi art. 35 din Legea 
nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat). Autorul nu face 
referire în nota informativă asupra faptului dacă implementarea proiectului va necesita 
alocarea de mijloace financiare din bugetul de stat […]. 
Potrivit proiectului „riscurile aferente realizării concesiunii prevăzute de contractul de 
concesiune vor fi partajate între părţile contractante conform prevederilor legale pe toată 
perioada de valabilitate al contractului de concesiune”. Astfel, nu este exclusă situaţia când 
statul sau autoritatea contractantă – Ministerul Economiei va fi în situaţia compensării 
unor daune care au survenit urmare a unor riscuri de implementare a contractului. În 
aceste condiţii, organul emitent urmează sa identifice aceste riscuri ale contractului şi sa 
se expuna asupra existenţei sau inexistenţei resurselor financiare disponibile la moment 



109 

 

pentru acoperirea acestora. […] 
Există riscul ca elaborarea şi promovarea proiectului să fie dictată de anumite interese de 
grup, manifestate prin desfăşurarea unei proceduri netransparente de selecţie bazate pe 
criterii şi condiţii care nu sunt obiectiv justificate în raport cu unii din ofertanţi care să nu 
asigure o egalitate deplină şi efectivă în drepturi ale acestora. […] 
Toate acţiunile Comisiei de selectare urmează să fie transparente, nediscriminatorii, 
proporţionale şi care să nu ducă la o perturbare sau la o periclitare a bunei desfăşurări în 
condiţii egale de participare a ofertanţilor a procedurii de selectare a 
investitorului/câştigătorului. […] 
Deciziile comisiei să se bazeze pe documente care justifică procedura, criteriile 
transparente de selecţie şi modalitatea de acordare. […] 
Informaţia despre toată procedura de desfăşurare a concursului, informaţia despre luarea 
deciziilor de către Comisie, precum şi orice altă informaţie publică relevantă să fie 
disponibilă şi accesibilă societăţii civile pentru a se putea expune asupra legalităţii 
procedurilor efectuate. […] 
Toată procedura de iniţiere, desfăşurare şi executare a contractului de parteneriat public-
privat urmează să se desfăşoare într-un mod transparent, iar organul emitent (Guvernul) 
urmează să atragă o atenţie deosebită asupra conţinutului studiului de fezabilitate şi 
asupra viabilităţii, per ansamblu, a proiectului de parteneriat public-privat.” 
Riscuri identificate: Urgenţa promovării proiectului denotă riscul desfăşurării unei 

proceduri netransparente de selectare bazate pe criterii şi 
condiţii care nu sunt obiectiv justificate ci dictate de anumite 
interese de grup; 
Prejudicierea bugetului statului – conform proiectului – 
riscurile aferente realizări concesiunii vor fi partajate între 
părţile contractante; 
Prejudicierea bugetului statului – proiectul nu face referire la 
situaţia creanţelor şi datoriilor creditoare ale AIC, deoarece 
acestea nu fac parte din obiectul concesiunii; 
Discreţii în privinţa modului de percepere a taxei de 
participare şi a garanţiei de participare; 
Discreţii acordate Comisiei de selectare de stabilire a 
condiţiilor şi a criteriilor de selectare; 
Discreţii privind desfăşurarea concursului repetat doar în 
prezenţa unui ofertant – netransparenţa concursului. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG nr.321 din 30 mai 201340  
Alte comentarii: REA a fost întocmit timp de doua ore. Expertul a fost „impus” 

să se conformeze intr-un timp record, în caz contrar, proiectul 
se promova fără REA. 

Evaluare costuri Evaluarea costurilor poate fi facută numai în cazul prezentării 
studiului de fezabilitate cu includerea informațiilor financiare 
de bază. 
 

 

                                                 
40 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348166  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348166
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Exemplul 2: Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la parteneriatul public-privat 
pentru serviciul de asistenţă medicală urgentă, transmis pentru REA la CNA la data 
de 28.02.2013.  

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Sănătăţii 
Scopul proiectului:  
Scopul proiectului constă în: dezvoltarea şi asigurarea funcţionării eficiente a sistemului 
de sănătate prin modernizarea prestării serviciilor de Asistenţă Medicală Urgentă. Astfel, 
se propune parteneriatul public-privat pentru serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă 
pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Proiectul conţine şi norme care specifică 
obiectivele şi condiţiile parteneriatului public-privat pentru serviciul de Asistenţă 
Medicală Urgentă, precum şi cerinţele generale pentru selectarea partenerului privat. 
REA şi expertul CNA: Nr. 192-m din 15 martie 2013, inspector principal Vadim 

Curmei  
Extrase din REA: 
Proiectul poartă un caracter general, nedispunând de o acoperire justificativă în fond […]. 
Deşi autorul anexează la proiect o notă informativă vastă, aceasta nu conţine o informaţie 
exhaustivă referitoare la necesitatea unui asemenea parteneriat, precum şi referinţe, în 
special, asupra normelor esenţiale/principale din proiect […]. 
În conformitate cu punctul 20 din Hotărârea de Guvern nr. 476/2012 „un obiect poate fi 
propus parteneriatului public-privat numai în cazul în care acesta este inclus în lista 
aprobată de către Guvern sau autoritatea publică deliberativă a unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi a unităţii teritoriale autonome găgăuze”. 
Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă nu se regăseşte ca serviciu de interes public 
naţional destinat implementării proiectului de parteneriat public-privat în Lista lucrărilor 
şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public-privat, inclusiv a 
obiectivelor acestora şi a partenerilor publici desemnaţi, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea bunurilor proprietate a 
statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului 
public-privat […]. 
Autorul proiectului nu se pronunţă cu argumente solide dacă forma de realizare a 
proiectului prin atribuirea unui contract de parteneriat public-privat este mai avantajoasă 
în raport cu alte forme.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, prejudicierea intereselor statului, 

discreţii excesive ale funcţionarilor responsabili, cerinţe 
excesive pentru partenerul privat.  

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Evaluarea costurilor poate fi facută numai în cazul prezentării 

studiului de fezabilitate. 
 
 

 
Exemplul 3: Proiectul HG cu privire la aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor 
parteneriatului public-privat pentru proiectarea şi construcţia Stadionului 
Republican, transmis pentru REA la CNA la data de 05.08.2013 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor 
Scopul proiectului: 
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Scopul proiectului constă în aprobarea obiectivelor, cerinţelor şi condiţiilor 
parteneriatului public-privat pentru proiectarea şi construcţia Stadionului Republican. 
Totodată, prin normele proiectului, MDRC este desemnat în calitate de autoritate publică 
responsabilă pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat, pentru 
încheierea contractului cu acesta şi supravegherea executării proiectului nominalizat. 
REA şi expertul CNA: Nr. 644-M din 14.08.2013, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
Problema construcţiei unui stadion republican nu este una nouă, iar statul are 
performanţe modeste la capitolul respectiv. Aceasta persistă de ani de zile purtându-se 
discuţii interminabile pe marginea acestui subiect […]. 
Deşi intenţia autorului este una salutabilă, totuşi, se atestă o lipsă din partea acestuia a 
„zugrăvirii” unei viziuni realiste asupra impactului unui asemenea proiect de act normativ, 
de efectuare a analizei asupra anticipării implementării prevederilor proiectului. 
În opinia noastră, pentru a putea califica proiectul ca fiind unul realist, acesta urmează a fi 
completat cu norme care să asigure o mai mare transparenţă asupra procedurii de 
organizare şi desfăşurare a parteneriatului public-privat […]. 
Secţiunea a 3-a (Condiţiile parteneriatului public-privat) urmează să conţină informaţii cu 
adevărat utile pentru potenţialii investitori. Spre exemplu, în acest compartiment nu se 
regăsesc norme care să specifice care sunt drepturile investitorului ulterior construcţiei 
stadionului (are dreptul de a utiliza stadionul în scop privat, are dreptul să utilizeze 
suprafeţele de teren adiacente, are dreptul la stabilirea şi perceperea unei taxe de la 
partenerul public pentru utilizarea terenului, etc), cum şi în ce condiţii acesta îşi va putea 
recupera investiţiile (norme generale care sunt esenţiale pentru a se identifica care este 
calea legală de rambursare a investiţiilor), care este termenul de transmitere în gestiune a 
terenului sportiv, care sunt riscurile partenerului privat, dar şi ale partenerului public de 
realizare a contractului de parteneriat public-privat, precum şi norme generale care 
prevăd clauzele de încetare a contractului (rezilierea şi rezoluţiunea acestuia).”  
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, lipsa studiului de fezabilitate 

elaborat de către partenerul public, lipsa fundamentării 
financiare, lipsa transparenţei condiţiilor parteneriatului 
public-privat şi procedurii de organizare şi desfăşurare a 
concursului, cerinţe excesive pentru partenerul privat. 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Evaluarea costurilor poate fi facută numai în cazul prezentării 

studiului de fezabilitate cu includerea informațiilor financiare 
de bază. 
 

 
Exemplul 4: Proiectul HG cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciul de 
dializă, transmis pentru REA la CNA la data de 16.05.2013 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Sănătăţii 
Scopul proiectului: 
Se propune atragerea investiţiilor prin organizarea şi desfăşurarea unui parteneriat 
public-privat în domeniul dializei. 
Potrivit autorilor, elaborarea proiectului a fost dictată de necesitatea întreprinderii unor 
măsuri urgente în vederea perfecţionării prestării serviciului respectiv, iar atragerea 
investiţiilor în acest domeniu reprezintă o necesitate stringentă, deoarece ramura 
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respectivă a medicinii se află într-o stare deplorabilă din cauza incapacităţii statului de a 
finanţa de la bugetul de stat prestarea acestor servicii (lipsa mijloacelor financiare), 
precum şi ţinând cont de faptul că la moment se atestă o creştere a cererilor din partea 
populaţiei pentru a beneficia de aceste servicii de dializă, iar parteneriatul public-privat 
ar reprezenta o soluţie în vederea îmbunătăţirii prestării serviciilor în acest domeniu. 
REA şi expertul CNA: Nr. 426-M din 27.05.2013, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
În nota informativă nu se face referire dacă studiul de fezabilitate (pentru obiectul propus 
parteneriatului public-privat) a fost avizat de către Agenţia Proprietăţii Publice şi care s-a 
expus asupra faptului dacă studiul este unul fezabil şi realizabil, precum şi dacă au fost 
luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului şi dacă forma prevăzută 
de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de parteneriat public-privat este 
mai avantajoasă în raport cu alte forme […]. 
Studiul de fezabilitate urmează să conţină (partenerul public urmează să identifice) 
riscurile 
aferente realizării parteneriatului public-privat […] 
Există riscul ca investitorul să pretindă la dreptul de a privatiza anumite bunuri, spre 
exemplu – terenurile (bun imobil care va fi dat în folosinţă), argumentând faptul că pe 
aceste terenuri sunt construite/amplasate imobile ce îi aparţin cu drept de proprietate. […] 
Proiectul nu precizează care este forma de realizare a contractului de parteneriat public-
privat, nu se specifică modalitatea de rezoluţie şi reziliere a contractului de parteneriat 
public-privat, precum şi nu se cunoaşte dacă implementarea proiectului va necesita 
resurse financiare alocate din bugetul de stat. Există riscul aprobării unui proiect fără a 
dispune de „acoperire” financiară”. 
Riscuri identificate: Neîncadrarea uniformă a proiectului în sistemul naţional 

juridic având în vederea existenţa în legislaţia naţională a 
Hotărârii de Guvern  nr. 424 din 18 iunie 2012 cu privire la 
aprobarea serviciilor de dializă pentru parteneriatul public-
privat. 

Statutul proiectului: Aprobat.  HG nr. 574 din 07.08.201341 
Evaluare costuri Evaluarea costurilor poate fi facută numai în cazul prezentării 

studiului de fezabilitate. 
 

 
 
2.4. Derogări de la regulile privind comerţ 
 

Exemplul 1: Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.101 din 13.12.2012 
privind modificarea şi completarea unor acte legislative, transmis pentru REA la 
CNA la data de 01.02.2013. 

Autorul proiectului: Iniţiativă legislativă, deputaţi din Parlament – O.Bodrug, 
V.Cojocaru, M.Ghimpu. 

Scopul proiectului: 
Proiectul are drept scop final modificarea Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la 
comerţul interior, în special, excluderea amendamentelor care reglementează comerţul 

                                                 
41 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349157  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=349157
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combinat. Potrivit proiectului, acesta creează o inechitate în activitatea agenţilor economici 
care practică acest tip de comerţ în raport cu cei care practică comerţul cu ridicata. 
Menţionăm că Legea nr. 231/2010 stabileşte cerinţele principale pentru desfăşarea 
activităţii în domeniul comerţului interior, precum şi formele de desfăşurare ale acestuia. 
Drept urmare, orice modificare propusă asupra actului legislativ în cauză necesită o 
abordare şi o analiză detaliată, în vederea stabilirii impactului noilor reglementări asupra 
economiei naţionale. 
REA şi expertul CNA: Nr.90-g-13,  inspector superior  Cristina Diacenco 
Extrase din REA: 
La data de 13.12.2013 Parlamentul RM a adoptat Legea nr.101 privind modificarea şi 
completarea unor acte legislative, prin care s-a adus modificări şi completări la Legea nr.231 
din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, introducînd noţiunea de “comerţ combinat” în 
legislaţia naţională ca o categorie nouă de comerţ pe lîngă “comerţul cu ridicata” şi “comerţul 
cu amănuntul”. De facto, prin Legea nr.101/2013 a fost creat un mediu anticoncurenţial care 
pune în pericol perspectivele de dezvoltare ale agenţilor economici. Această categorie de 
comerţ vine să favorizeze anumiţi agenţi economici prin acordarea unor facilităţi la achitarea 
mărfurilor, acceptîndu-se atît achitarea prin virament, cît şi în numerar. Legea nr.101/2012, 
la etapă de proiect, nu a fost expediată pentru efectuarea expertizei anticorupţie.  
Ulterior, la doar o lună, la data de 01.02.2013 a fost înregistrată iniţiativa legislativă nr.30 
care are ca scop final excluderea normelor ce reglementează “comerţul combinat” în Legea 
nr.231/2010, aceasta din urmă fiind expediată CNA pentru expertiză.  
În cadrul REA, CNA a remarcat următoarele: 
„Comerţul combinat, ca o formă nouă de desfăşurare a activităţii economice, creează avantaje 
nejustificate pentru agenţii economici din domeniu în raport cu cei care practică comerţul cu 
ridicata şi duce la apariţia unei concurenţe neloiale. Aceasta se datorează modului de achitare 
a mărfurilor mai avantajoasă (în cazul comerţului cu ridicata toate achitările se execută 
exclusiv prin virament, în comparaţie cu cel combinat care poate fi achitat atît prin virament, 
cît şi în numerar. Astfel, Legea concurenţei nr.183 din 11.07.2012 stabileşte la art.3 că statul 
asigură libertatea activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea 
drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale cetăţenilor contra practicilor 
anticoncurenţiale şi ale concurenţei neloiale.[…] 
Odată cu excluderea tipului de comerţ combinat va subzista riscul de a rămîne 
nereglementată activitatea unor agenţi economici care practică comerţ intermediar şi 
combinat între cele două definite (comerţul cu ridicata şi comerţul cu amănuntul). Omiterea 
din legislaţie a reglementării exprese şi detaliate a unei activităţi, va determina stabilirea lor 
în mod independent de către însăşi agenţii economici şi va provoca apariţia unor interese de 
grup, bazate exclusiv pe propriile avantaje financiare. Se recomandă de a stabili expres prin 
norme juridice regulile de activitate a acestui tip specific de comerţ, în vederea determinării 
categoriei din care face parte acesta (comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul potrivit 
Legii nr. 231/2010). […] 
Proiectul nu a fost supus analizei impactul de reglementare, însă acest lucru este absolut 
necesar, întrucât modificările înaintate vor aduce atingere directă intereselor 
întreprinzătorilor, prin prisma stabilirii regulilor şi tipurilor de comerţ la nivel naţional, din 
care considerent acestea urmează a fi evaluate în vederea constatării costurilor şi beneficiilor, 
necesităţii adoptării actului normativ şi analizei de impact al acestuia asupra activităţii de 
întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi 
ale statului, condiţie obligatorie prevăzută de Legea nr.235/2006 cu privire la principiile de 
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bază de reglementare a activităţii de întreprinzător. […] 
Cu referire excluderea obligaţiei agenţilor economici de a achita toate mărfurile procurate 
doar prin virament, în cazul comerţului cu ridicata, apreciem intenţia autorului de a susţine 
întreprinzătorii mici acordându-le posibilitatea de a efectua decontări atât prin virament, cît 
şi prin numerar. Astfel, se vor scoate bariere de ordin procedural în cadrul activităţii 
economice ale acestora, în ceea ce priveşte alegerea mijlocului de plată. Însă această iniţiativă 
va crea un conflict ale normelor de drept între două acte legislative (Legea nr.845 din 
03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi Legea nr.231 din 23.09.2010 cu 
privire la comerţul interior), înturcît odată cu intrarea în vigoare a proiectului prenotat, 
Legea nr.231/2010 va acorda dreptul agenţilor economici să achite mărfurile procurate fie 
prin virament, fie în numerar. Concomitent prevederile art.10 din Legea nr.845/2010, obligă 
întreprinzătorii, achiziţiile cărora depăşesc suma de 100 mii lei lunar să achite doar prin 
virament, sub riscul aplicării unor sancţiuni pecuniare de către Serviciul Fiscal de Stat în 
proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se vor fac venit la bugetul de 
stat. Deaceea recomandăm de a face claritate între aceste două acte legislative pentru a nu 
provoca un conflict de norme şi pentru a nu afecta activitatea agenţilor economici din R. 
Moldova”. 
Riscuri identificate: Admiterea unei lacune în drept cum este nereglementarea 

activităţii unor agenţi economici care prin activitatea sa, practică 
de fapt, un comerţ combinat între cel cu ridicata şi cel cu 
amănuntul, prevederile proiectului pot fi interpretate ca fiind 
purtătoare de interes, întrucât pot exista persoane cointeresate de 
nereglementarea acestui sector profitabil. Lipsa unei proceduri 
detaliate va duce la stabilirea ulterioară a acesteia în mod 
independent, călăuzindu-se doare de interesele personale şi fără 
careva restricţii legale. 

Statutul proiectului: Respins de către Parlament42 
Evaluare costuri Introducerea aceste norme va avea implicații atât pentru stat 

(incasari la buget, Inspectoratul fiscal), cât și pentru agenții 
economici.  

1. Costurile pentru agenții economici vor reprezenta costurile 
privind introducerea procedurilor de utilizare a 
mijloacelor în numerar:  

a) Procurare aparate de casă – 2000 lei/ buc 
b) Gestionarea numerarului (Echipare locuri de depozitare a 

numerarului, salariu casier, transport – 100 mii lei/anual  
Conform datelor statistice pentru anul 2012 au fost 
inregistrati 7619 43 agenti economici care au avut ca gen de 
activitate Comerțul cu Ridicata, cu un venit din vânzări de 
61124,2 milioane lei.  
La o analiză elementară, costul minim a inițiativei pentru 
agenții economic este de 15238 mii lei pentru procurarea 

                                                 
42 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1576/language/ro-

RO/Default.aspx     
43http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24

%20ANT__ANT030/ANT030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1576/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/1576/language/ro-RO/Default.aspx
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT030/ANT030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/40%20Statistica%20economica/40%20Statistica%20economica__24%20ANT__ANT030/ANT030100.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
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aparatelor de casă și 761900 mii lei costuri de gestionare a 
numerarului. 

 
2. Costurile pentru Stat vor reprezenta  

a) resursele Inspectoratului Fiscal direcționate către 
controlul corectitudinii utilizării aparatelor de casă de 
către agentii economici vizați 

b) diminuarea bugetului  de la plata impozitelor, în caz de 
nereflectare de către agenții economici a mijloacelor 
incasate in numerar. 

  
 
Exemplul 2: Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea 
nr.461/2001, Codul fiscal),  inițiativa legislativă nr. 442 din 07.11.2013, transmis pentru REA 
la CNA la data de 13 noiembrie 2013. 

Autorii proiectului: deputaţi în Parlament: Ion Balan, Veaceslav Ioniţă 
Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, proiectul este elaborat în scopul creării de către stat a unui climat favorabil 
de preţuri la carburanţi pentru impulsionarea dezvoltării întreprinderilor autohtone, care va 
permite agenţilor economici reinvestirea banilor economisiţi în rulajul propriilor companii. 
REA şi expertul CNA: Nr.672 - G din 22 noiembrie 2013, inspector principal Vadim 

Gheorghiţă 
Extrase din REA:  
„Proiectul este lacunar în ceea ce priveşte rolul şi locul agenţilor economici în calitate de utilizatori 
finali pe piaţa internă a produselor petroliere, conform dispoziţiilor Legii privind piaţa produselor 
petroliere. […] 
Potrivit dispoziţiilor proiectului, sancţiunea pentru încălcarea prevederilor privind interdicţia 
înstrăinării produselor petroliere, importate în baza autorizaţiei de utilizator final, va consta doar 
în anularea acestei autorizaţii, cu acordarea dreptului de obţinere a unei noi autorizaţii peste o 
perioadă de 2 ani, când agenţii economici vor avea posibilitatea repetării ilegalităţii comise. Însă, 
chiar şi în cazul anulării autorizaţiei de utilizator final, autorul a prevăzut dreptul Agenţiei 
Naţionale de Reglementare în Energetică de a indica în decizia de anulare o anumită dată de la 
care decizia va produce efecte juridice, spre exemplu peste una sau câteva luni, perioadă în care 
agentul economic, în baza autorizaţiei de utilizator final, în continuare va desfăşura nestingherit 
acţiuni de contrabandă cu produse petroliere. […] 
Autorul, în mod superficial, menţionează în proiect despre monitorizarea utilizării produselor 
petroliere importate în baza autorizaţiei de utilizator final, care se pune în sarcina Ministerului 
Finanţelor, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi a Inspectoratului Fiscal Principal 
de Stat. Din punct de vedere practic, prevederea nu are aplicabilitate, deoarece agenţilor 
economici „beneficiari” ai prevederilor  proiectului nu le sunt opozabile obligaţiile stabilite pentru 
participanţii la piaţa produselor petroliere, şi anume: protecţia drepturilor şi intereselor legitime 
ale consumatorului de produse petroliere (art.5 al  Legii  nr.461/2001; transportul produselor 
petroliere (art.17 din lege); păstrarea produselor petroliere (art.18 din lege); evidenţa produselor 
petroliere (art.22 din lege).” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi eronată. Promovare de interese, 

favorizarea contrabandei cu produse petroliere, periclitarea securităţii 
economice şi ecologice a statului, precum şi securităţii cetăţenilor 
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Republicii Moldova. 
Statutul proiectului: Proiect de lege devenit nul44 
  
Evaluare costuri Pentru a efectua evaluarea costurilor este nevoie de a identifica 

volumul produselor petroliere consumate de categoria de agenti 
economici  care ar putea aplica pentru obținerea autorizatiei de 
consumatori finalidin total consumatori produse petroliere la data 
REA. Totodată pentru a susține argumentele REA cu valoarea 
prejudiciului estimat în cazul ilegalităților posibile în procesul de 
anulare a autorizațiilor este necesar de identificat cel puțin numărul 
estimat de autorizații emise și numărul estimat de autorizații anulate.  
 

 
Exemplul 3: Proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea 
nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe 
teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice şi Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu 
privire la patenta de întreprinzător) transmis pentru REA la CNA la data de 30.01.2013. 

Autorul proiectului: Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Proiectul a fost elaborat în scopul susţinerii şi stimulării activităţilor desfăşurate de către 
persoanele fizice în baza patentei de întreprinzător. 
Autorul menţionează că în prezent sunt atestate unele constrângeri ale posesorilor de patentă, 
care, în final, duc la o limitare a activităţii de întreprinzător a deţinătorilor de patente. În aceste 
circumstanţe, se propune modificarea cadrului legal care reglementează activitatea economică 
desfăşurată în baza patentelor de întreprinzător. 
REA şi expertul CNA: Nr. 106-M din 12.02.2013, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
Amendamentele propuse necesită a fi obiectiv justificate în raport cu politica statului în domeniul 
dat. Legea cu privire la patenta de întreprinzător sau, altfel spus, conceptul de „patentă de 
întreprinzător” a fost adoptat/adoptată ca o soluţie într-o perioadă de criză (de tranziţie) a 
economiei naţionale şi nu ca o formă permanentă care să permită activitatea de întreprinzător 
[…]. 
Considerăm că normele proiectului au un caracter mai mult sporadic şi puţin eficient dacă ne 
raportăm la viziunea strategică a statului privind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi 
mijlocii. La moment, amendamentele, într-o oarecare măsură par utile, însă, în timp, ele vor crea 
dificultăţi şi mai mari în ceea ce priveşte excluderea acestui drept al persoanei de a desfăşura 
activitate de întreprinzător în bază de patentă. 
Ţinând cont de faptul că deţinătorii de patente nu au obligaţia de a efectua operaţii de casă şi 
decontări, nu au evidenţă contabilă, etc., statul nu face altceva (prin normele proiectului) decât să 
promoveze în rândul societăţii o astfel de activitate şi în continuare […]. 
Facilitarea şi în continuare a comerţului în baza patentei de întreprinzător nu reprezintă cea mai 
bună soluţie şi ca rezultat doar va adânci problema dată. 
Este nevoie de un plus de coeziune între organele de resort şi deţinătorii de patente prin 
fortificarea colaborării în vederea conştientizării acestora de a desfăşura activitatea prin alte 

                                                 
44 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
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forme organizatorico-juridice de activitate economică şi nu încurajarea societăţii de a activa sub 
această formă (patenta). 
Riscuri identificate: Nu există acoperire justificativă – proiectul este în contradicţie cu 

politicile statului în domeniu; 
Nu se poate identifica impactul pozitiv şi riscurile inerente în cazul 
implementării proiectului; 
Premise pentru eschivarea plăţilor la bugetul de stat (patenta va fi 
utilizată şi în continuare ca element indispensabil în scheme de 
evaziune fiscală şi în multe acţiuni cu caracter coruptibil, ceea ce va 
duce şi la o creştere a economiei tenebre (în prezent mulţi agenţi 
economici erodează legea şi introduc în ţară mărfuri care sunt 
comercializate prin intermediul deţinătorilor de patente, astfel, 
eschivându-se de cele mai multe ori de la plata taxelor legale); 
Promovarea intereselor doar a deţinătorilor de patente, în detrimentul 
agenţilor economici care desfăşoară activitate economică în baza 
cadrului legal general care reglementează domeniul activităţii de 
antreprenoriat; 
Prejudiciază interesul public general – neplata taxelor legale 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri  

Având în vedere lipsa unei informații despre volumul pieței analizate 
la momentul REA, este imposibil de a efectua analiza costurilor 
inițiativei. 
 

 
Exemplul 4: Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, transmis 
pentru REA la CNA la data de 22.04.2014 

Autorul proiectului: Deputaţi în Parlamentul RM, iniţiativa legislativă nr.159 din 
17.04.2014 (dna Z. Greceanîi, dl. I. Ceban, dl. V. Mişin, dna. T. 
Botnariuc) 

Scopul proiectului: 
Proiectul a fost elaborat în vederea completării art. 96 din Codul fiscal care stabileşte cotele TVA 
(cota standard - 20% şi cote-reduse). Autorul propune completarea compartimentului „cote 
reduse” cu cota de 8 % la făină şi ulei obţinute din produse de fitotehnie, importat şi/sau livrat 
pe teritoriul Republicii Moldova. Autorul în susţinerea promovării proiectului invocă 
argumentul precum că odată cu aprobarea Legii nr. 324/2013 şi stabilirea cotelor reduse ale 
TVA, agenţii economici autohtoni prin aplicarea cotelor diferenţiate de TVA la procurarea 
materiei prime şi livrarea produselor alimentare prelucrate către consumatorul final au devenit 
necompetitive în raport cu agenţii economici care importă aceleaşi categorii de produse din 
afara ţării. Prin urmare, autorii consideră că se atestă o aplicare disproporţionată a cotelor TVA 
pe tot lanţul valoric care afectează direct şi grav agenţii economici care procesează produsele 
alimentare. 
REA şi expertul CNA: Nr. 233-G din 08.05.2014, inspector principal Vadim Curmei  
Extrase din REA: 
Actualmente, Codul fiscal la art. 96 prevede cote reduse ale TVA la producţia din fitotehnie şi 
horticultură în formă naturală şi la producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi 
sacrificată, produsă, importată şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova […]. 
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În opinia noastră, la producţia de fitotehnie se atribuie cerealele, precum – grâul, secara, ovăzul şi 
altele, precum şi din categoria oleaginoase – floarea-soarelui, rapiţa, etc, însă autorul nu face nici 
o referire asupra acestui aspect  […]. 
În acest caz cota redusă de TVA urmează să fie aplicată odată la producţia din fitotehnie în formă 
naturală, iar ulterior încă odată la producţia finită sau altfel spus – la făină şi la uleiul obţinut din 
produse de fitotehnie  […]. 
Riscuri identificate: Diminuarea colectării la buget a taxei pe valoare adăugată cu referire 

la produsele respective (ulei şi făină) prin reducerea cotei TVA de la 
20% la 8%. 
Nerespectarea prevederii art. 131 din Constituţia Republicii Moldova – 
orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau 
reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi 
majorarea sau reducerea cheltuielilor bugetare pot fi adoptate numai 
după ce sunt acceptate de Guvern – în cazul în care proiectul este 
promovat în continuare fără avizul Guvernului. 
Promovarea interesului unor persoane care sunt direct cointeresate 
de adoptarea proiectului cu riscul chiar de a fi declarat 
neconstituţional (în cazul avizului negativ din partea Guvernului); 
Neconcordanţă cu politica bugetar-fiscală prin neasigurarea executării 
obiectivelor incluse în Programul de Activitate al Guvernului. 

Statutul proiectului: Proiect de lege devenit nul45 
Evaluare costuri Pentru a efectua evaluarea coslturilor este necesară definitivarea 

exactă a acriei de acoperire a inițiativei. 
 

 
 
2.5. Crearea parcurilor industriale 
 

Exemplul 1: Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc 
industrial SRL "Venador-Prim" şi modificarea destinaţiei unor terenuri 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul proiect este impulsionarea 
dezvoltării sectorului industrial naţional prin crearea unui nou parc industrial (“FAIP”), 
care urmează a fi administrat ulterior de către SRL “Venador-Prim”. 
REA şi expertul CNA: Nr.791 din 28 august 2014, inspector Cristina Chistol 
Extrase din REA: 
„Prevederile proiectului promovează interesele individuale ale SRL “Venador-Prim” (căruia 
i se acordă titlul de parc industrial şi dreptul de administrare ulterioară a acestuia). În 
acest sens, buna-credinţa şi solvabilitatea societăţii comerciale evidenţiate, poate fi doar 
prezumată, dat fiind faptul că capitalul statutar al acesteia este minimal (corespunzător 
formei de organizare juridică – SRL), fiind fondată recent în 2013, ea nu are o istorie 
creditară ce poate fi apreciată. […] 
Promovarea proiectului în redacţia propusă, creează avantaje sigure doar pentru SRL 

                                                 
45 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
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„Venador-Prim” pentru o perioadă de 30 de ani de funcţionare a parcului industrial „FAIP” 
(scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de 
terenuri cu destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-
cumpărare a pămîntului; acordarea facilităţilor fiscale; optimizarea controalelor de stat 
asupra activităţii rezidenţilor parcurilor industriale prin efectuarea controalelor 
planificate conform graficului anual aprobat prin hotărîre de Guvern sau a controalelor 
inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaţiei în vigoare, etc.). 
[…] 
Buna-credinţa şi solvabilitatea SRL „Venador-Prim” poate fi doar prezumată, deoarece 
capitalul statutar al acesteia este minimal (corespunzător formei de organizare juridică – 
SRL), fiind fondată recent în 2013, ea nu are o istorie creditară ce poate fi apreciată. 
Totodată, realizarea beneficiilor scontate de stat nu este sigură, iar în eventualitatea în 
care SRL „Venador-Prim” i se retrage titlul de parc industrial, există riscul de prejudiciere a 
intereselor Statului, dat fiind faptul că, deşi SRL „Venador-Prim” nu şi-a onorat obligaţiile 
asumate în faţa statului prin obţinerea titlului de parc industrial, acesta a beneficiat de 
scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de 
terenuri cu destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-
cumpărare a pămîntului. […] 
Sintagma “în cazul în care pe parcursul a doi ani de la data publicării prezentei hotărîri nu 
va fi iniţiată”conferă normei, per ansamblu, un caracter general, fiind imposibilă 
delimitarea acţiunilor care urmează a fi realizate de către administraţie. În consecinţă, se 
face imposibilă calificarea suficienţei acţiunilor întreprinse de administraţia parcului şi 
sancţionarea acesteia în cazul în care nu îşi onorează angajamentele asumate la 
acordarea titlului de parc industrial. Interpretînd “ad literam” norma propusă de autor, se 
atestă o reglementare disproporţională a volumului de responsabilităţi şi activităţi ce 
revin administraţiei pe parcursului perioadei de 2 ani, ori termenul stabilit este mai mult 
decît suficient nu doar pentru iniţierea creării infrastructurii parcului industrial, dar şi 
pentru realizarea lucrărilor nemijlocite, într-un anumit volum prestabilit. […] 
Considerăm oportună şi logică stabilirea răspunderii SRL “Venador-Prim“ şi instituirea 
normei prin care aceasta va fi sancţionată (prin retragerea titlului de parc industrial), în 
cazul în care pe parcursul a doi ani nu va fi iniţiată crearea infrastructurii tehnice şi de 
producţie a parcului industrial “FAIP”. Totodată, sesizăm faptul că la momentul acordării 
titlului de parc industrial, SRL “Venador-Prim“ va beneficia de scutire (potrivit art.12 alin. 
(1) lit.a) al Legii nr. 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale), de la 
compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu 
destinaţie agricolă conform Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a 
pămîntului. În eventualitatea retragerii titlului de parc industrial, prevăzută de 
prevederile proiectului, părţile nu vor fi repuse în situaţia preexistentă emiterii deciziei cu 
privire la crearea parcului industrial, dat fiind faptul că deşi destinaţia terenurilor în speţă 
a fost modificată, acesta nu va fi utilizat pentru edificarea infrastructurii parcului. 
În acest caz proprietarii terenurilor date, continuă să beneficieze de facilităţi (nu sunt 
compensate cheltuielile pentru excluderea din circuitul agricol), deşi nu şi-au onorat 
obligaţiile asumate în faţa statului, în legătură cu acordarea titlului de parc industrial. În 
consecinţă în situaţia în care autoritatea competentă retrage titlul de parc industrial, 
beneficierea de facilitatea dată de către SRL “Venador-Prim“ nu este justificată şi 
inechitabilă, iar bugetul de stat va fi prejudiciat.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi inadecvată, prejudicierea 
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intereselor statului, prejudicierea bugetului public, promovare 
de interese, facilităţi fiscale pentru un anumit agent economic,  

Statutul proiectului: Aprobat. HG 918 din 7 noiembrie 2014 46 
Evaluare costuri 5 ha teren constructii x 10000 Euro/ar = 5000000 Euro  sau 

98000000 lei, la 19,16 lei pentru 1 Euro la 01.07.2014 
Scutiri de taxe și impozite 
Facilități la efectuarea controalelor  
 

 
Exemplul 2: Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea şi  completarea 
Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a 
rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a 
Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Scopul proiectului constă în efectuarea unor amendamente la cadrul normativ aferent 
selectării rezidenţilor şi proiectelor investiţionale în parcurile industriale. În acest sens, 
sunt înaintate propuneri referitor la mecanismul de organizare şi desfăşurare a 
concursurilor de selectare a rezidenţilor. Finalitatea celor propuse în proiect constă în 
înlăturarea impedimentelor depistate pe parcursul funcţionării parcurilor industriale. 
REA şi expertul CNA: Nr.739 din 21 august 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA: 
„În contextul examinării normelor din proiect, sesizăm că sunt reflectate preponderent 
interesele Comisiei de concurs. Însă, acestea respectă interesul public general, deoarece, în 
condiţiile unei aplicări corecte şi uniforme, normele propuse trebuie să contribuie la 
selectarea unor agenţi economici rezidenţi cât mai competitivi, ceea ce va asigura o 
activitate 
viabilă a parcului industrial. […] 
Se expune o nouă redacţie a pct.53 din Regulament ce prevede ca rezultatele şedinţei 
Comisiei de concurs să fie consemnate într-un proces-verbal perfectat de secretarul 
Comisiei. Însă  prin normele propuse nu poate fi garantat accesul subiecţilor interesaţi de 
aceste rezultate. Dat fiind faptul că rezultatele concursului denotă un caracter public, nu 
este clar cum această informaţie poate fi accesată de alţi subiecţi decât participanţii 
concursului. Prin urmare, constatăm necesitatea informării societăţii cu privire la 
rezultatele şedinţei, necesitatea asigurării transparenţei şi  informării societăţii despre 
rezultatele şedinţei Comisiei de concurs.   […] 
Se atestă o insuficienţă de reglementări aferente instituţiei Preşedintelui Comisiei de 
concurs drepturile şi obligaţiile acestuia. În acest sens, este oportun de a determina 
drepturile şi obligaţiile acestuia în sensul asigurării activităţii parcului industrial, cât şi în 
sensul asigurării implementării Legii nr.182/2010. […] 
Deşi autorul prevede la subpct.6 al pct.13 atribuţia Comisiei de concurs în ceea ce priveşte 
examinarea contestărilor referitor la rezultatele concursului, totuşi, remarcăm că în 
proiect nu au fost identificate norme care să determine procedura contestării rezultatelor, 
inclusiv aspecte precum drepturile rezidenţilor aferente contestării, termenele de depunere 
şi examinare a acesteia ş.a.m.d. […] 

                                                 
46 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355621  
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În contextul examinării, s-a determinat insuficienţa mecanismului de control în ceea ce 
priveşte înştiinţarea participanţilor la concurs despre rezultatele concursului, cât şi despre 
anularea rezultatelor acestuia. Lipsa unor termene prestabilite de informare va genera 
tergiversarea procesului de selectare a rezidenţilor sau chiar solicitarea de către 
responsabilii de înştiinţare a unor beneficii necuvenite în schimbul expedierii mai operative 
a informaţiei (înştiinţării). Prin urmare se identifică riscul lezării unor drepturi ale 
participanţilor la concurs. […] 
Cît priveşte modificarea privind instituirea atribuţiei Comisiei de concurs de a 
monitoriza/verifica îndeplinirea proiectelor investiţionale de către rezidenţii parcului 
industrial remarcăm că nu a fost identificat vreun argument concludent care să justifice 
oportunitatea acesteia. De asemenea, nu poate fi dedus mecanismul monitorizării de către 
Comisia de concurs în condiţiile pct.4 al regulamentului vizat reiese clar că aceasta este 
responsabilă de organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a rezidenţilor, nu şi 
de monitorizare. De altfel, autorul a relevat corelarea propunerilor din proiect cu normele 
actelor ierarhic superioare. În acest sens, enunţăm prevederile alin.(3) al art.12 din Legea 
cu privire la parcurile industriale nr.182 din 15.07.2010, conform cărora:„Proiectele 
investiţionale desfăşurate în cadrul parcurilor industriale se vor monitoriza de către 
Consiliul pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, constituit 
prin hotărîre de Guvern”. În rezultat, deducem că responsabilitatea Comisiei de concurs de 
a 
monitoriza îndeplinirea proiectelor investiţionale de către rezidenţii parcului industrial, 
este una necorespunzătoare şi nu poate fi justificată din punct de vedere a normelor în 
vigoare.”  
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi inadecvată, lipsa mecanismelor de 

control, lipsa responsabilităţilor stabilite. 
Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Nu conține elemente de cost 

 
  

Exemplul 3: Proiectul hotărârii de Guvernului cu privire la acordarea titlului de 
parc industrial întreprinderii mixte „Internaţional Industrial Park” SRL, transmis 
pentru REA la CNA la data de 23.05.2012 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, crearea parcurilor industriale rezidă din necesitatea de dezvoltare 
industrială a economiei, capabilă să conducă la optimizarea costurilor de producţie, 
obţinerea producţiei calitative şi competitivă pe pieţele de desfacere. Prin proiect se 
modifică categoria de destinaţie a terenului agricol cu suprafaţa de 5,4292 ha, din 
intravilan, proprietate publică a or. Ialoveni, cu trecerea în categoria de terenuri 
destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale. 
REA şi expertul CNA: Nr.310 din 1 iunie 2012 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
„Proiectul este insuficient justificat din punct de vedere procedural. Autorul proiectului  
omite să facă o analiză mai amplă a condiţiilor în care agentul economic (SRL 
International Industrial Park) a obţinut terenul destinat parcului industrial. Aici ne 
referim în mod special la condiţiile şi principiile care sunt necesare a fi respectate în 
procesul de selectare a investitorului în vederea obţinerii titlului de parc industrial, şi 
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anume dacă s-a respectat principiul egalităţii de participare în vederea obţinerii titlului de 
parc industrial (participarea şi altor agenţi economici), principiul competitivităţii (studiile 
de fezabilitate) etc. Lipsa clară a procedurilor şi criteriilor în care s-a obţinut titlul în 
cauză ar putea duce la promovarea cărorva interese cu un anumit risc, şi anume aplicarea 
prevederilor în interesul unui grup de persoane. […] 
Deşi scopul reflectat pare a fi în interesul public, normele din proiect ar permitein viitor 
monopolizarea de catre unii agenţi economici ce ar avea drept scop promovarea unor 
interese de grup ori individuale în detrimentul interesului public. Soluţia ce se impune este 
precizarea detaliată a condiţiilor şi criteriilor în baza cărora s-a desfăşurat procedura de 
acordare a titlului de parc industrial, pentru a evita careva riscuri ce ar putea duce la 
promovarea de interese de grup sau individuale în detrimentul interesului public. În acest 
sens, s-a propus examinarea suplimentara a eficienţei impactului de reglementare, pentru 
a nu prejudicia interesele statului.” 
Riscuri identificate: Promovarea de interese de grup sau individuale în detrimentul 

interesului public, prin acordarea nejustificată a titlului de 
parc industrial a întreprinderii mixte „International Industrial 
Park” SRL. 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri 5,4292 ha teren din intravilan, proprietate publică a or. 

Ialoveni, cu trecerea în categoria de terenuri destinate 
industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte 
destinaţii speciale 
Scutiri de taxe și impozite 
Facilități la efectuarea controalelor  
Pentru efectuarea evaluării costurilor este necesar de identificat 
prețul de piață al acestuia la momentul REA 
Cost estimativ: 50000 Euro x 5,4292 = 271460 Euro sau 
4042718 lei (1 Euro -14.89 lei la data de 01.06.2012) 
 

 
Exemplul 4: Proiectul hotărârii de Guvernului cu privire la acordarea titlului de parc 
industrial S.A. „Răut”, transmis pentru REA la CNA la data de 02.11.2012 

Autorul proiectului: Ministerul Economiei 
Scopul proiectului: 
Prin proiect se propune crearea parcului industrial pe teritoriul S.A. RĂUT din 
municipiul Bălţi, pe un teren cu suprafaţa de 9,5 ha. Scopul proiectului constă în 
intensificarea şi dezvoltarea întreprinderilor industriale în regiune, prin atragerea 
investiţiilor autohtone şi străine, formarea unor sectoare competitive în industrie pe 
baza tehnologiilor moderne şi inovaţionale, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii 
şi crearea locurilor de muncă etc. 
Autorul menţionează că proiectul va contribui la relansarea economică a regiunii şi la 
renovarea platformei industriale bazată pe tehnologii inovatoare, sporirea veniturilor la 
buget, creşterea potenţialului economic şi utilizarea mai eficientă a patrimoniului public. 
REA şi expertul CNA: Nr.106 din 09.11.2012 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
„Deşi propunerea de creare a parcului industrial pe teritoriul companiei S.A.RĂUT situată 
în municipiul Bălţi reiese din necesitatea dezvoltării economice a municipiului prin 
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concentrarea investiţiilor autohtone şi străine prin intermediul parcului industrial, 
atragem atenţia asupra modului de creare a parcului industrial S.A. „Răut” şi a surselor de 
finanţare pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului industrial. 
Studiul de fezabilitate contine unele modele de organizare a întreprinderii 
administratoare (crearea întreprinderii administratoare pe baza unui potenţial investitor 
strategic privat; crearea întreprinderii administratoare pe baza S.A. RĂUT; crearea 
întreprinderii administratoare cu participarea S.A. „RĂUT”, S.A. „RIF-ACVAAPARAT” şi 
potenţialul investitor strategic privat (întreprindere mixtă), crearea întreprinderii 
administratoare cu participarea S.A. RĂUT, ÎCŞ RIF-ACVAAPARAT S.A. şi potenţialul 
investitor strategic privat (fuziunea)), totuşi nu este identificată cea mai optimă variantă 
de organizare a întreprinderii care se va aplica. […] 
Este necesar de analizat suplimentar aspectele ce ţin de modul de organizare a 
întreprinderii după obţinerea titlului de Parc Industrial S. A. „Răut”, întrucât există riscul 
de apariţie a conflictelor de interese din partea fondatorilor întreprinderii 
administratoare, în cazul în care va participa S.A. „RĂUT”, S.A. „RIF-ACVAAPARAT” şi un 
investitor strategic privat. De asemenea, considerăm că investitorul strategic privat nu va 
accepta procesul de fuziune prin absorbţie prin care el va fi absorbit de către S.A. RĂUT, 
întrucât va pierde autonomia de gestiune cu activitatea parcului industrial. Mai mult decât 
atât, însuşi procedura de reorganizare prin fuziune este de lungă durată şi complexă. Nu 
trebuie de exclus nici riscul de a nu putea identifica şi atrage un potenţial investitor străin 
sau un investitor autohton care să dispună de resurse financiare suficiente. […] 
Reieşind din faptul că studiul de fezabilitate privind crearea parcului industrial S.A. RĂUT 
a fost elaborat în anul 2010, acesta necesită a fi revăzut prin prisma îmbunătăţirii şi 
racordării la datele şi informaţiile existente la perioada actuală, pentru a putea da o 
apreciere obiectivă a necesităţii şi oportunităţii acestui proiect la compartimentele: 
metodele optime de dezvoltare a parcului industrial, identificarea metodelor de organizare 
a întreprinderii, sursele de finanţare pentru crearea infrastructurii etc.” 
Riscuri identificate: -insuficienţa argumentării modului de organizare a 

întreprinderii; 
-insuficienţa argumentării mijloacelor financiare a proiectului. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG nr.526 din 11.07.201347 
Evaluare costuri 9,5 ha teren constructii 

Pentru efectuarea evaluării costurilor este necesar de identificat 
prețul de piață al acestuia la momentul REA 
Cost estimativ: 25000 Euro x 9,5ha =237500 Euro sau 3892221 
lei (1Euro= 16.39 lei la data de 01.07.2013) 
 

 
 
2.6. Favorizarea bugetară a unor autorităţi publice 
 
Exemplul 1: Proiectul hotărârii de Guvernului cu privire la crearea instituţiei publice „Biroul 
de Informare Turistică”, transmis pentru REA la CNA la data de 29.10.2014 
 
Autorul proiectului: Agenţia Turismului 
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Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, scopul proiectului constă în crearea unei instituţiei publice „Biroul de 
Informare Turistică”  care va avea misiunea de a promova şi dezvolta serviciile turistice 
pe teritoriul Republicii Moldova. Drept temei care a stat la baza elaborării proiectului 
prenotat este Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în 
Republica Moldova nr.352 din 24 noiembrie 2006. 
REA şi expertul CNA: Nr.252 12.11.2014 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
Argumentele autorului referitor la necesitatea şi oportunitatea proiectului nu sunt 
justificate. Proiectul în mare parte dublează funcţiile şi atribuţiile instituite prin statutul 
Biroului cu ale Agenţiei Turismului, ceea ce va duce la aplicarea atribuţiilor paralele. De 
asemenea, prin proiect s-au identificat conflicte de norme de drept, în special la stabilirea 
bugetului Instituţie care va fi finanţat din donaţiile donatorilor străini şi autohtoni, ceea ce 
contravine Legii nr.181/2014 care stabilesc că bugetul de stat este o componentă integră a 
bugetului public naţional, fără a fi specificate componentele acestuia. De asemenea, prin 
proiect se propune ca Biroul să fie în drept să presteze servicii contra plată în domeniul 
turismului care sunt incluse într-un nomenclator al serviciilor, însă nomenclatorul în cauză 
nu prevede suma exactă a serviciului, ceea ce contravine art.32 alin. (4) al Legii 
nr.98/2012. În cazul dat Guvernul este în drept să stabilească nomenclatorul serviciilor 
publice prestate persoanelor fizice şi juridice de instituţiile publice din sfera de competenţă 
a ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale, mărimea taxelor la serviciile 
prestate contra plată, precum şi modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale după 
tipurile lor. 
Ţinând cont că potrivit documentelor de politici în domeniul administraţiei publice locale, 
se 
pledează pentru optimizarea activităţilor funcţionale şi reducerea cheltuielilor 
administrative, 
ar fi oportun de intensificat direcţiile de politici în domeniul dat, în special mijloacele 
financiare şi resursele umane, către Agenţia Turismului care are suficiente pârghii legale şi 
competenţă funcţională în vederea promovării Republicii Moldova ca destinaţie turistică. 
 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, prejudicierea interesului public, în 

procesul de organizare şi utilizare a serviciilor Biroului prin: 
- instituirea atribuţiilor paralele cu Agenţia Turismului; 
- existenţa unor conflicte de norme de drept, la stabilirea 
bugetului instituţiei; 
- lipsa clară a termenilor şi procedurilor de numire şi eliberare 
a membrilor Instituţiei; 
- atribuirea discreţionară a competenţei administratorului 
Instituţiei de a exercita şi „alte acţiuni necesare realizării 
funcţiilor”; 
- procedura neclară a stabilirii plăţii pentru serviciile prestate. 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Nu este posibil de a evalua costurile din motiv că din document 

nu pot fi definite următoarele: 
- Statutul instituției și tipul de finanțare  
- Numărul de personal necesar  
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- Necesitatea de atribuire a unui imobil cu amenajare 
ulterioară/ reparație sau de construcție a unui imobil nou 

 
 

Exemplul 2: Proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului 
Fondului ecologic naţional, transmis pentru REA la CNA la data de 07.11.2014. 

 
Autorul proiectului: Guvern, Ministerul Mediului 
Scopul proiectului: 
Scopul proiectului constă în „reglementarea modulului de organizare şi funcţionare a 
Fondului ecologic naţional. Obiectivele urmărite prin promovarea noilor reglementări 
constau în instituirea unui mecanism competitiv de finanţare a proiectelor naţionale din  
domeniul protecţiei mediului. Prin proiect se  propune crearea Fondului ca  persoană 
juridică de  drept public, necomercială din subordinea Ministerului Mediului, însă cu 
autonomie financiară care va  facilita finanţarea şi co-finanţarea elaborării şi 
implementării politicilor de  mediu în R.Moldova”. 
REA şi expertul CNA: Nr.1094-m-14,  inspector superior  Cristina Diacenco 
Extrase din REA: 
„La  aplicare prevederile proiectului sunt susceptibile de  promovarea unor interese de 
grup.  Atenţionăm  că lipsa procedurii de contestare a deciziei Consiliului de administrare 
a Fondului, în  ceea ce  priveşte selectarea proiectelor de  finanţare (care potrivit pct.98 din  
proiect va  fi  stabilită  separat în  „Manualul operaţional al  Fondului” - manual ce  
urmează a  fi  aprobat de  către Consiliul de  Administrare), va  afecta transparenţa 
procesului de  selectare a proiectelor înaintate spre finanţare de Fond. […] 
Totodată, în  proiect nu  este clar determinat statutul angajaţilor Fondului, efectivul limită 
şi modul de salarizare, aceste aspecte fiind determinate ulterior adoptării proiectului de  
Consiliu de Administrare (pct.47 şi  48  potrivit proiectului). O  asemenea abordare este 
incompatibilă, întrucît va  face posibilă stabilirea unilaterală şi preferenţială a salariilor 
atât pentru Consiliul de Administrare (care potrivit normelor, vor fi în drept să  îşi aprobe 
singuri salariul care se  va acorda paralel cu  cel  de  bază ca  funcţionar din  cadrul 
ministerelor), cât  şi pentru tot efectivul Fondului, numărul căruia, la  fel,  nu  este prevăzut 
prin proiect. […] 
 Potrivit proiectului unul din temeiurile de demitere a directorului Fondului, este cazul cînd 
acesta „deţine alte funcţii care nu  sunt compatibile cu funcţia de Director al Fondului sau 
cu  scopul Fondului”. În acest sens, menţionăm că Fondul este persoană juridică de drept 
public, necomercială, cu  forma organizatorico-juridică de  instituţie publică. Totodată, 
reieşind din  prevederile pct.48, angajaţii  acesteia  nu  au  statut de  funcţionari publici. 
Astfel, constatăm că directorul al Fondului nu are statut de funcţionar public, deci 
invocarea incompatibilităţii funcţiei descrise în  proiect, nu  poate fi  raportată  la   
prevederile  art.25 din  Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  
funcţionarului  public  (care  stabileşte incompatibilităţi  pentru  funcţia  publică). În acest 
context, menţionăm că din prevederile proiectului nu  este expres stabilit care funcţii sunt 
incompatibile şi care sunt cele compatibile cu funcţia de  director al Fondului. Formularea 
dată  este  cu o considerată  lipsă  de precizie,  acordînd  discreţii  excesive directorului 
Fondului  vis-a-vis de  funcţia  deţinută. […] 
 Riscul unor asemenea prevederi rezidă şi în faptul că aceasta poate provoca multiple 
conflicte de interes (potrivit pct.91 din proiect, directorul emite recomandări Consiliului de 
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Administrare cu  privire avantajele sau dezavantajele proiectelor). Prin urmare, acesta 
poate influinţa decizia finală a Consiliului asupra proiectelor propuse spre examinare.”  
Riscuri identificate: Proiectul promovează interese contrar interesului public. 

Implementarea normelor în varianta propusă va provoca 
confuzii la aplicare din cauza lipsei transparenţei procedurii de  
recrutare a  angajaţilor şi salarizarea  personalului  Fondului  
şi va acorda drepturi excesive atît directorului Fondului, cît şi 
membrilor Consiliului de administrare, în ceea ce priveşte 
stabilirea salariilor (pentru membri şi angajaţii Fondului) şi a 
procedurii de evaluare şi contestare a proiectelor înaintate de 
către solicitanţi. 

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Număr de angajati 

Amplasare 
Modul de Finanțare 

 
Exemplul 3: Proiectul de lege privind modul de plată a sumelor revenite acţionarilor 
fondurilor de investiţii nemutuale şi pentru privatizare în rezultatul lichidării 
acestora, transmis pentru REA la CNA la data de 04.03.2014. 

 
Autorul proiectului: Iniţiativă legislativă: I. Bolboceanu (nr. 87 din 04.03.2014) 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, scopul proiectului constă în stingerea creanţelor Băncii Comerciale 
„Investprivatbank” faţă de acţionarii (persoane fizice) fondurilor de investiţii. Astfel, se 
propune ca stingerea creanţelor BC „Investprivatbank” să fie efectuată din mijloacele 
băneşti existente în conturile curente şi de depozit ale fondatorilor de investiţii, din 
contul mijloacelor bugetului de stat ca rezultat al emiterii valorilor mobiliare de stat în 
sumă de 50 mln. lei şi din contul mijloacelor fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar în sumă de 30 mln. lei. 
REA şi expertul CNA: Nr.121-G-2014 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
„Deşi s-ar părea că proiectul are un scop salutabil, constând în soluţionarea problemei 
legate de achitarea sumelor revenite acţionarilor Fondurilor de investiţii, acesta este unul 
lacunar şi contradictoriu la aspectele privind constituirea şi funcţionarea comisiei de 
concurs, responsabilă de selectarea băncilor comerciale care vor asigura plata sumelor 
revenite acţionarilor; mecanismul achitării de către acţionarii Fondurilor de investiţii a 
sumelor datorate; procedura (condiţii, termene etc.) de transfer de către Ministerul 
Finanţelor a  mijloacelor băneşti aflate în contul curent cu destinaţie specială în favoarea 
băncilor comerciale selectate pentru efectuarea plăţii sumelor revenite acţionarilor. […] 
Prevederile proiectului sunt în contradicţie cu reglementările Legii privind garantarea 
depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar nr.575 din 26.12.2003, Legii instituţiilor 
financiare nr.550 din 21.07.95 şi Legii privind unele măsuri suplimentare de asigurare a 
stabilităţii financiare nr.190 din 30.09.2011, care prevăd expres procedura şi condiţiile de 
achitare a creanţelor creditorilor de către băncile insolvabile. Onorarea creanţelor băncii 
aflate în proces de lichidare se efectuează într-o anumită ordine apriorităţilor claselor de 
creanţe, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi tratamentului egal faţă de toţi 
creditorii aparţinând unei clase de creanţe. Prin proiect această procedură nu se respectă, 
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ceea ce presupune o derogare de la regula generală.” 
Riscuri identificate: Proiectul promovează interese contrar interesului public, ceea 

ce ar duce la distorsionarea procesului de garantare a 
depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar instituit prin 
legi speciale, precum şi la lezarea intereselor persoanelor 
fizice care au depus banii în bănci. 

Statutul proiectului: Proiect de lege devenit nul48 
Evaluare costuri 50000000 lei din bugetul de stat 

30000000 lei din bugetul fondului de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar 
 
Cost total 80000000 lei 
 

 
Exemplul 4: Proiectul hotărârii de Guvernului cu privire la crearea ÎS „Centrul de 
Instruire în Finanţe”, transmis pentru REA la CNA la data de 11.05.2011 

 
Autorul proiectului: Ministerul Finanţelor 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, scopul proiectului constă în asigurarea continuităţii dezvoltării 
capacităţilor instituţionale durabile de instruire, în vederea ajustării cunoştinţelor la 
modificările operate în actele normative şi legislative şi consolidării abilităţilor 
specialiştilor în domeniul managementului finanţelor publice. Rezultatele scontate 
urmare a creării Centrului în cauză, potrivit analizei efectuate de către Ministerul 
Finanţelor, este implementarea efectivă a modificărilor realizate în cadrul reformei 
managementului finanţelor publice prin instruirea specialiştilor din domeniul 
managementului finanţelor publice, precum şi asigurarea continuităţii dezvoltării 
capacităţilor instituţionale durabile de instruire. 
REA şi expertul CNA: Nr.547-m-1 inspector principal Natalia Cheptea 
Extrase din REA: 
„Considerăm nejustificată opinia autorului care în nota informativă specifică că „în 
Republica Moldova instruirea funcţionarilor publici este la un nivel scăzut, deoarece 
instituţiile de învăţământ prestează servicii de instruire de ordin teoretic în cadrul 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi că la moment nu există o instituţie de 
învăţământ care ar putea asigura o instruire practică în domeniul financiar”. Reieşind din 
cele expuse, precum şi ca argument în favoarea celor invocate, constatăm că în Republica 
Moldova există un şir de instituţii şi asociaţii de învăţământ competente care instruiesc 
specialişti în domeniul finanţelor publice: Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova, Academia de Studii Economice, Centrul de Consultanţă, 
Centrul de Dezvoltare Economică şi Afaceri Publice, Centrul de Analiză Financiară şi 
Bugetară, Institutul de Informare Continuă etc. Prin urmare, de serviciile acestor instituţii 
şi centre beneficiază mii de specialişti din cele mai diverse domenii ale economiei 
naţionale, care la rândul său sunt instruiţi de specialişti de înaltă calificare cu capacitatea 
de a organiza şi desfăşura instruirea continuă a specialiştilor din domeniul 

                                                 
48 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
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managementului finanţelor publice la cel mai înalt nivel. […] 
Ţinând cont că politicile satului pledează pentru optimizarea activităţilor funcţionale şi 
reducerea cheltuielilor administrative, aceasta presupune excluderea posibilităţii 
instituirii unui organ nou subordonat Ministerului Finanţelor. […] 
De asemenea, aspectul economico-financiar al proiectului nu este unul justificat. Potrivit 
calculelor efectuate de autor, pentru funcţionarea Întreprinderii de Stat "Centrul de 
Instruire în Finanţe", sunt necesare mijloace băneşti în sumă de 632 000 lei, dintre care 
105 000 lei sunt repartizate pentru cheltuieli de întreţinere şi 527 000 cheltuieli de 
personal.  În viziunea noastră nu este justificată sursa de finanţare. Autorul specifică că, în 
primul an de activitate Centrul urmează să fie finanţat din investiţii şi donaţii, fapt care nu 
se prezintă a fi un argument în stabilirea sursei de finanţare a Întreprinderii de Stat, 
întrucât activitatea acestui organ se prezintă ca un proces continuu şi nu pentru o 
perioadă anumită (cum ar fi prin proiect). […] 
Potrivit Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, 
autorităţile publice nu pot admite efectuarea de cheltuieli neprevăzute în legea bugetară 
anuală.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, eronată şi nejustificată, cheltuieli 

financiare nejustificate, instituirea atribuţiilor paralele.  
Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Cheltuieli minime - 632 000 lei, anual 

 
Nu sunt specificate: 
Cheltuieli de constituire 
- Amplasament 
- Infrastructura 
- Echipament 
- Materiale de lucru 
 

 
Exemplul 5: Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la completarea Hotărîrii 
Guvernului nr.178 din 11 martie 2013 cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului 
nr.492 din 14 iunie 2010, transmis pentru REA la CNA la data de 5 decembrie 2013 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Finanţelor 
Scopul proiectului: 
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la completarea Hotărârii Guvernului nr. 178 din 
11 martie 2013 are drept scop restituirea în beneficiului SA „Cariera de Granit şi Pietriş 
din Soroca” a sumei de 651 412,00 lei, ţinând cont de faptul că terenurile vizate au fost 
reîntoarse în circuitul agricol. 
REA şi expertul CNA: Nr.999 din 17 decembrie 2013, inspector Nicolae Vutcariov 
Extrase din REA: 
„În urma examinării proiectul respectiv constatăm inoportunitatea promovării acestuia. 
Analizând actualitatea acţiunilor întreprinse până acum, cât şi cadrul normativ relevant 
deducem imposibilitatea restituirii sumei solicitate din următoarele motive:  
1. Conform alin. (2) al art. 13/1 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 
847 din 24.05.1996 „Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în decursul unui an 
bugetar aparţin exerciţiului corespunzător de executare a bugetului respectiv”. Deci, luând 
în considerare că pierderile cauzate de excluderea terenurilor din categoria cu destinaţie 
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agricolă au fost compensate în 2010 restituirea sumei este depăşită, întrucât exerciţiul 
bugetar nu prevede o astfel de alocaţie. Totodată, conform Legii despre Regulamentul 
privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului nr. 1228 din 27.06.1997 
rambursarea respectivă nu se încadrează în cheltuielile şi acţiunile care survin în decursul 
anului, dar care nu sunt prevăzute în bugetul de stat. 
2. Conform alin. (3) al art. 62 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor 
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003 „Actul 
normativ cu aplicabilitate definită în timp sau cu caracter operativ şi de dispoziţie nu 
poate fi modificat sau completat.” Hotărârea Guvernului nr. 178/2003 care este înaintată 
spre completare potrivit proiectului în cauză poartă un caracter operativ şi de dispoziţie. 
Astfel, prevederea propusă este inadmisibilă. 
3. Totodată, în urma examinării atât a Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-
cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997, a Codului funciar nr. 828 din 25.12.1991 
cât şi a altor legi nu s-a depistat o procedură sau un precedent care ar permite restituirea 
sumei solicitate. De asemenea, lotul vizat în proiect a fost şi este în proprietatea agentului 
economic SA „Cariera de granit şi pietriş din Soroca”. Respectiv, până la schimbarea 
iniţială a destinaţiei terenurilor (din destinaţia agricolă în cea industrială conform 
Hotărârii Guvernului nr. 492 din 14.06.2010) trebuiau efectuate careva cercetări, analize 
prealabile care să confirme existenţa zăcămintelor de nisip şi pietriş. 
4. Un alt aspect important pe care autorul nu l-a respectat este consultarea proiectului cu 
Ministerul Mediului, autoritate a administraţiei publice centrale responsabilă şi implicată 
nemijlocit în problema protecţiei mediului şi folosirii raţionale a resurselor naturale. Nu 
excludem posibilitatea ca proiectul intenţionat nu a fost coordonat cu instituţia dată, pe 
motiv de a tăinui/evita anumite neregularităţi/încălcări ale legislaţiei în domeniu, care 
ulterior vor aduce un prejudiciu considerabil statului.  
5. O altă neclaritate este provocată de perioada lungă de timp în care lotul vizat a fost cu 
destinaţie industrială (circa 3 ani). Astfel, agentul economic a avut ocazia să-l exploateze, 
pentru a obţine un profit, iar ulterior, odată cu schimbarea destinaţiei iniţiale, să solicite 
suma (651 412,00 lei) achitată la bugetul de stat. […] 
Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun 
cheltuieli financiare. Autorul propune restituirea sumei de 650 412,00 lei din bugetul de 
stat, însă acest aspect nu este abordat în nota informativă. Este dificil de a justifica o astfel 
de cheltuială din bugetul de stat în condiţiile în care acesta nu prevede alocaţii, iar 
restituirea nu se încadrează în destinaţiile fondului de rezervă a Guvernului. În aceeaşi 
ordine de idei, relevăm prevederile alin. (6) al art. 131 din Constituţia Republicii Moldova 
conform cărora: „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare. […] 
Nu găsim o justificare a beneficiului legal cu respectarea interesului public pentru ca 
Ministerul Finanţelor să promoveze un interes pecuniar al unei societăţi pe acţiuni 
concrete în care, de altfel, statul nu deţine acţiuni. Astfel, nu s-a identificat temeiul 
elaborării proiectului de către minister. Ţinând cont de cele relatate, atenţionăm asupra 
riscului ca acest proiect să promoveze interese individuale sau de grup. Considerăm că 
agentul economic trebuia să se asigure de existenţa zăcămintelor de nisip şi pietriş până la 
schimbarea destinaţiei terenurilor cu atât mai mult că acestea erau în proprietatea 
societăţii pe acţiuni. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că destinaţia terenurilor vizate 
în proiect a fost schimbată în 2010 (din destinaţie agricolă în industrială), în 2013 
terenurile respective au fost reîntoarse în circuitul agricol. Astfel, agentul economic a avut 
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destul timp pentru exploatarea terenurilor vizate. Luând în considerare termenul (circa 3 
ani) aflării terenurilor date sub destinaţie industrială, acţiunile întreprinse tardiv de 
depistare a zăcămintelor (după schimbul destinaţiei şi nu înainte), imposibilitatea de a 
demonstra că terenurile vizate nu au fost exploatate şi nu au adus un profit şi, nu în ultimul 
rând, promovarea proiectului de către Ministerul Finanţelor, considerăm că prin acest 
proiect sunt promovate nejustificat interesele SA „Cariera de granit şi nisip din Soroca”. 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi eronată, promovarea intereselor 

unui agent economic, prejudicierea intereselor statului, 
inclusiv a bugetului public, nerespectarea Legii nr.239/2008 
privind transparenţa în procesul decizional  

Statutul proiectului: Retras (Promovarea suspendată) 
Evaluare costuri Cost total - 650412 lei din bugetul de stat 
 

Exemplul 6: Proiectul proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative 
(Codul civil, Legea nr.146 din 1994, Legea nr.149 din 2012, Legea nr.845 din 
1992), transmis pentru REA la CNA la data de 5 decembrie 2013 

 
Autorul proiectului: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova (dl. V. 

Streleţ, dl. A. Aghache, dna. L. Palihovici, dl. T. Deliu, dl. Iu. Ţap) 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, proiectul de lege are drept scop instituirea unui mecanism în baza 
căruia statul, cât şi unităţile administrativ teritoriale să răspundă subsidiar cu 
patrimoniul său pentru obligaţiile întreprinderilor de stat şi ale întreprinderilor 
municipale aflate în proces de insolvabilitate, în condiţiile Legii insolvabilităţii şi în 
limita sumei necesare pentru executarea creanţelor din dăunarea sănătăţii sau din 
cauzarea morţii, precum şi creanţelor salariale faţă de angajaţi. În acest sens, sunt 
promovate amendamente la Codul civil al Republicii Moldova; Legea nr.146-XIII din 16 
iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat; Legea nr.845-XII din 03 ianuarie 1992 cu 
privire la antreprenoriat şi întreprinderi, precum şi la Legea insolvabilităţii nr.149 din 
29 iulie 2012. 
REA şi expertul CNA: Nr.326 din 15 iulie 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA: 
„În urma examinării proiectul de lege, deducem o fundamentare economico-financiară 
neîntemeiată. Deşi autorul în nota informativă spune că adoptarea prezentului proiect „nu 
va atrage cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat”, acesta nu a expus 
argumente concludente care să releve ponderea întreprinderilor de stat/municipale care 
au intrat în proces de insolvabilitate şi au datorii salariale faţă de angajaţi. Dat fiind faptul 
că mecanismul propus de autor este unul nou şi nereglementat de legislaţie, respectiv, 
bugetul de stat nu dispune de resurse financiare necesare aplicării/implementării acestuia. 
Prin urmare, deducem că nu sunt identificate sursele de acoperire, cât şi volumul 
resurselor financiare necesare compensării datoriilor salariale ale întreprinderilor de 
stat/municipale care au intrat în proces de insolvabilitate. […] 
Prevederile proiectului au impact nemijlocit asupra bugetului public naţional (şi asupra 
bugetelor publice locale), iar operarea sumelor invocate, conform legislaţiei, trebuie 
corelată cu legea bugetului pe anul corespunzător. Totodată, alin.(2) al art.9 (Achiziţiile 
publice şi gestiunea finanţelor publice) din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
împotriva Corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007, stipulează expres că: 
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„Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, 
măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi responsabilitatea în 
gestiunea finanţelor publice. Aceste măsuri cuprind, în special: a) proceduri de adoptare a 
bugetului naţional; b) comunicarea în timp util a cheltuielilor şi a veniturilor…”Reieşind 
din aspectele relevate, în opinia noastră, la elaborarea proiectului respectiv nu s-a ţinut 
cont de rigorile Convenţiei enunţate[…] 
În vederea aprecierii respectării/nerespectării interesului public de către prevederile 
proiectului, considerăm important de elucidat următoarele. Legea nr.146 din 16.06.1994 
cu privire la întreprinderea de stat include prevederi care determină locul şi rolul 
fondatorului şi administratorului întreprinderii de stat, precum şi atribuţiile acestora. 
Art.6 (fondatorul şi atribuţiile lui) din legea respectivă stabileşte expres că fondatorul 
desemnează administratorul întreprinderii şi transmite bunurile şi atribuţiile sale în ceea 
ce priveşte desfăşurarea activităţii de întreprinzător administratorului în baza 
contractului (acordului). Contractul (acordul) dat reglementează relaţiile dintre fondator 
şi administrator, inclusiv şi răspunderea materială a părţilor. Fondatorul nu are dreptul să 
intervină în activitatea întreprinderii după încheierea contractului cu administratorul, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie şi de contract. Mai mult ca atât, legea (la alin.(4) 
al art.1) stipulează expres că „Organul administraţiei de stat nu poartă răspundere pentru 
obligaţiunile întreprinderii pe care a înfiinţat-o.”. Astfel, deducem că statul, în calitate de 
fondator, contribuie la existenţa unei întreprinderi doar prin transmiterea în gestiune a 
unui patrimoniu în vederea facilitării activităţii acesteia, cât şi prin desemnarea 
administratorului în a cărui responsabilitate intră conducerea (administrarea) activităţii 
întreprinderii. Prin urmare, considerăm că instituirea răspunderii statului nu poate fi 
acceptată din considerentul că se vor utiliza nejustificat resursele bugetare. Totodată, art.8 
(administratorul şi atribuţiile lui) al aceleiaşi legi stabileşte că administratorul conduce 
activitatea întreprinderii şi asigură funcţionarea ei eficientă; asigură folosirea eficientă şi 
reproducerea bunurilor primite în gestiune operativă, precum şi poartă răspundere 
materială pentru neexecutarea sau executarea necalitativă a obligaţiunilor stabilite în 
contract. Astfel, la modul practic şi obiectiv, administratorul trebuie să dea dovadă de 
dexteritatea necesară pentru administrarea corespunzătoare a întreprinderii, astfel încât 
să nu fie prejudiciat patrimoniul acesteia şi, în mod indirect, bugetul de stat. […] 
Nu trebuie neglijat faptul că sunt cazuri în care întreprinderea ajunge în proces de 
insolvabilitate din cauza managementului defectuos al administratorului. Respectiv, din 
partea societăţii va surveni percepţia utilizării mijloacelor bugetare din cauza unor 
acţiuni/inacţiuni necorespunzătoare ale persoanelor responsabile de situaţia creată. De 
altfel, circumstanţele respective sunt identificate atât în raport cu întreprinderile de stat, 
cât şi în raport cu cele municipale. […] 
Proiectul este supus riscului de a institui o lacună în cadrul legislativ în vederea utilizării 
acesteia în mod abuziv şi nejustificat pentru situaţii concrete în care anumite întreprinderi 
de stat (municipale) se află în proces de insolvabilitate. Considerăm că prevederile 
proiectului vor avea un impact negativ asupra responsabilizării administratorilor de 
întreprinderi în ceea ce priveşte asigurarea integrităţii şi folosirii eficiente a patrimoniului 
de stat, cât şi al unităţilor administrativ teritoriale. De altfel, prevederile proiectului vor 
diminua efectul răspunderii materiale a administratorului sau, chiar mai mult, îl vor 
exonera, în mod indirect, de aceasta pentru neexecutarea sau executarea necalitativă a 
obligaţiunilor prestabilite.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, nerespectarea standardelor 
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internaţionale, promovarea intereselor unui grup restrâns de 
subiecţi (administratori de întreprinderi de stat/municipale) 
în defavoarea interesului public, prejudicierea bugetului 
naţional. 

Statutul proiectului: Proiect de lege devenit nul49 
Evaluare costuri Este imposibil de efectuat analiza costurilor proiectului, pe 

motiv că nu există informații despre volumul mediu al 
tranzacțiilor subiecților proiectului la momentul REA, pentru a 
putea stabili valoarea estimativă a prejudiciului în caz de 
insolvabilitate a acestora, precum și o estimare aproximativă a 
celor pasibili insolvabilității la acea perioadă sau în perioada 
precedentă. 
 

 
Exemplul 7: Proiectul proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005  

 
Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal 
Scopul proiectului: 
Potrivit autorului, proiectul are drept scop perfecţionarea cadrului normativ în vederea 
asigurării optime a Directorului general al Serviciului vamal, şefilor departamentelor 
Serviciului vamal, şefilor direcţiilor Serviciului vamal, şefilor birourilor vamale cu 
autoturisme de serviciu, precum şi în reglementarea utilizării autoturismelor şi 
optimizării cheltuielilor bugetare prevăzute în acest sens. 
REA şi expertul CNA: Nr.221 din 14 aprilie 2014, inspector superior Vitalie Muntean 
Extrase din REA: 
„În vederea justificării promovării proiectului, autorul a expus unele argumente referitoare 
la necesitatea asigurării bunei funcţionări a Serviciului vamal şi subdiviziunilor acestuia, 
însă considerăm că redacţia înaintată este una defectuoasă care nu va garanta o aplicare 
uniformă şi corectă, precum şi o echitate în raport cu alte autorităţi publice prin prisma 
drepturilor preferenţiale care se doresc a fi acordate prin acest proiect. […] 
Deşi autorul utilizează în proiect sintagma „în dependenţă de mijloacele financiare 
aprobate în acest scop”, considerăm că implementarea tuturor prevederilor propuse spre 
completare va necesita resurse financiare adiţionale celor care sunt deja alocate pentru 
implementarea normelor existente ale hotărârii. Prin proiect se propune lărgirea 
categoriei subiecţilor beneficiari de autoturisme de serviciu, iar asigurarea noilor subiecţi 
cu transport din resursele alocate va periclita deservirea cu transport a celorlalţi 
beneficiari. Prin urmare, nu este exclus că ulterior vor fi solicitate resurse financiare în 
acest sens. Aceste aspecte nu au fost analizate şi relevate în nota informativă a proiectului 
în cauză. […] 
Autorul nu specifică în proiect clar categoria subiecţilor beneficiari de transport pentru 
îndeplinirea atribuţiilor funcţionale. Astfel, nu este exclus riscul ca întru îndeplinirea 

                                                 
49 http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-

RO/Default.aspx ; 

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2312/language/ro-

RO/Default.aspx  

http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2004/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2312/language/ro-RO/Default.aspx
http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/2312/language/ro-RO/Default.aspx
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atribuţiilor funcţionale transportul, în sensul prezentei hotărâri, să fie utilizat nu doar de 
personalul de conducere. 
Un alt aspect vulnerabil derivă din sintagma „pot folosi automobile în scop de serviciu”. 
Normele în vigoare ale hotărârii vizate determină clar utilizarea „autoturismelor de 
serviciu”. Însă norma propusă generează riscul utilizării altor autoturisme (automobile) 
decât cele arondate sau aflate la balanţa instituţiei, ceea ce va avea un impact negativ 
asupra corectitudinii şi credibilităţii acţiunilor întreprinse de reprezentanţii Serviciului 
vamal.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă, inclusiv economico-financiară, 

promovarea intereselor colaboratorilor Serviciului Vamal, 
prejudicierea bugetului naţional. 

Statutul proiectului: Aprobat. HG nr.480 din 24 iunie 201450 
Evaluare costuri Nu se specifică în proiect clar categoria subiecţilor beneficiari 

de transport pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale. 
 

 
 
2.7. Alte categorii  

 
Exemplul 1. : Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la atribuirea în folosinţă a 
zăcământului de gresie pentru placare „Egoreni II”,  transmis pentru REA la CNA la 
data de 2 iunie 2014. 

 
Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Mediului 
Scopul proiectului:  
Proiectul urmăreşte drept scop transmiterea pentru valorificare industrială SC „Gresie” 
SRL, satul Egoreni, r. Soroca a zăcămîntului de gresie pentru placare „Egoreni II”, 
amplasat pe o suprafaţă de 21.2 ha cu volumul de 2.815,9 m3. 
REA şi expertul CNA: Nr. 516-m  din 12 iunie 2014, inspector  principal Ion 

Pruteanu 
Extrase din REA:  
„În opinia noastră, proiectul nu respectă interesul general public, iar argumentul invocat 
de autor precum că SC „Gresie” SRL din surse proprii în anii 2006-2007 a finanţat 
executarea lucrărilor detaliate de explorare şi de calcul a rezervelor de gresie pentru 
placare la sectorul de subsol „Egoreni II” reprezintă un pretext pentru promovarea 
acestuia, deoarece în partea constatatoare a Deciziei Colegiului Civil şi de Contecios 
Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 20 iulie 2011, se arată că cercetarea 
geologică a zăcămintelor de gresie „Egoreni II” a fost efectuată încă în anii 1986-1987 de 
către Expediţia Centrală Moldovenească de Explorări Geologice în baza caietului de sarcini 
elaborat de Direcţia principală a industriei materialelor de construcţie ARP 
„Agropromstroi”.  
Prin urmare, rezultă că SC„Gresie”SRL a iniţiat explorarea geologică detaliată a sectorului 
de teren unde este amplasat zăcământul în timp ce această exploatare nu era necesară, 
scopul fiind eschivarea de la atribuirea în folosinţă a zăcământului prin concurs, fiind 
stopate lucrările prin decizia Curţii de Apel Bălţi.  

                                                 
50 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353630  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353630
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Astfel, în  vederea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind modul de 
transmitere  pentru valorificare industrială a zăcământului de gresie pentru placare 
„Egoreni II”, amplasat pe o suprafaţă de 21.2ha cu volumul de 2.815,9m3, considerăm 
important organizarea unui concurs transparent şi imparţial, din care să beneficieze toate 
părţile implicate - atât statul cît şi agentul economic câştigător.” 
Riscuri identificate: Argumentare insuficientă şi eronată, promovare de interese a 

unui anumit agent economic, prejudicierea interesului public.  
Statutul proiectului: Proiectul nu a mai fost remis de către autor Guvernului. 
Alte comentarii: Ministerul Mediului promovează proiectul în mod repetat în 

favoarea agentului economic SC „Gresie” SRL.  
Evaluare costuri Zăcământ 21.2 ha cu volumul de 2.815,9 m3 la preț de piață- 

minim 450 lei m3  
 
Cost total: 2815,9x450= 1267155 lei 
 

 
Exemplul 2. : Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Nomenclatorului 
actelor permisive eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice şi a tarifelor la 
acestea, Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, 
precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor 
speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, transmis pentru REA la 
CNA la data de 7 noiembrie 2013. 

Autorul proiectului: Guvernul, Ministerul Afacerilor Interne 
Scopul proiectului:  
Potrivit autorului, scopul proiectului este asigurarea realizării Legii nr.320 din 27 
decembrie 2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutului poliţistului, la capitolul 
reglementării atribuţiilor de prestare către solicitanţi a serviciilor contra plată şi a Legii 
nr.160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 
întreprinzător. 
REA şi expertul CNA: Nr.904-m din 19 noiembrie 2013, inspector principal Ion 

Pruteanu 
Extrase din REA:  
„În argumentarea necesităţii aprobării acestui proiect de hotărâre, autorul face trimitere 
la unele acte legislative şi normative, care în viziunea noastră nu pot servi temei juridic 
pentru legalizarea activităţilor de prestare a serviciilor contra plată de către 
subdiviziunile MAI şi anume: alin.(1)art.10 Legea nr.320/2012 cu privire la activitatea 
Poliţiei şi statutului poliţistului, care prevede că „Poliţia este finanţată de la bugetul de stat 
şi din alte surse neinterzise de lege şi pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 778/2009 cu 
privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, care 
stabileşte că “Finanţarea activităţii MAI se efectuează din contul bugetului de stat, 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi alte surse de finanţare, în conformitate cu 
legislaţia.” […] 
Proiectul conţine un şir de norme care prevăd dreptul angajaţilor MAI de a presta anumite 
servicii contra cost. Din analiza serviciilor propuse de a fi prestate, rezultă că unele 
subdiviziuni (Departamentul Trupelor de Carabinieri, Serviciul achiziţii şi logistică al IGP, 
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Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, Brigada de Poliţie cu Destinaţie Specială 
“Fulger”, Departamentul Poliţiei de Frontieră) se ocupă cu activităţi de antreprenoriat 
(creşterea şi comercializarea producţiei, colectarea şi comercializarea metalului uzat, a 
maculaturii şi a deşeurilor, reparaţia mijloacelor de transport, impresariat, etc.). […] 
Unele din aceste activităţi sunt binevenite de realizat în limita necesităţilor interne ale 
subdiviziunilor militare, iar militarii trebuie implicaţi nemijlocit în instruiri, în menţinerea 
ordinii publice, dar nu în activităţi agricole, zootehnice sau de reparaţie a maşinilor.  
Cu atât mai mult, legalizarea acestor activităţi prin hotărâre de Guvern este doar o 
mascare a schemelor de obţinere a unor venituri ilegale de către responsabilii de aceste 
sectoare. De exemplu, darea în arendă a automobilelor MAI, procurate din bani publici în 
detrimentul acoperirii altor necesităţi ale statului, poate fi calificată ca o folosire 
iraţională a banilor publici şi ca o planificare bugetară defectuoasă a MAI. […] 
Un alt exemplu relevant constituie Normele ce vizează serviciile ce urmează să le presteze 
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale : 
- Elaborarea, examinarea şi aprobarea proiectelor instrucţiunilor şi regulamentelor 
tehnice privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor; 
-  Prestarea, la solicitarea agenţilor economici şi persoanelor fizice, a serviciilor de 
protecţie civilă şi apărarea împotriva incendiilor;  
- Prestarea, la solicitarea agenţilor economici şi persoanelor fizice, a controalelor tehnice 
de specialitate la obiecte; 
- Examinarea la cererea solicitantului a documentaţiei de proiect care nu se supune 
examinării obligatorie conform legii şi acordarea ajutorului consultativ pentru elaborarea 
ei etc.  
Acestea sunt unele din propuneri de prestare a serviciilor cu plată de către serviciile MAI 
care, analizate în ansamblu, fac parte din atribuţiile funcţionale şi nu necesită a fi prestate 
cu plată. Cu atât mai mult că unele prevederi direct creează premise pentru comiterea 
actelor de corupţie de către funcţionarii responsabili de examinarea documentaţiilor de 
proiect, care pot respinge actele prezentate de solicitanţi, invocând nereguli în întocmirea 
lor şi astfel creând artificial situaţii de a impune agentul economic sau persoana interesată 
să „convingă” funcţionarul să-i acorde ajutorul consultativ pentru elaborarea acestuia. ” 
Riscuri identificate: Conţinut ambiguu, argumentare insuficientă, discreţii excesive,  

promovare de interese, prejudicierea bugetului public, 
îngrădirea cetăţenilor la servicii publice gratuite. 

Statutul proiectului: Proiectul nu a fost promovat ulterior 
Evaluare costuri Pentru evaluarea costurilor este necesar de analizat 

nomenclatorul serviciilor prestate, mărimea taxelor pentru 
aceste servicii și volumul serviciilor planificate pentru a fi 
prestate. Totodată pentru estimarea prejudiciului sau volumul 
utilizării iraționale a mijloacelor publice este necesar de 
identificat ponderea utilizării mijloacelor publice în scopuri 
diferite funcțiilor de bază. 
 

 
Exemplul 3 : Proiectul legii petrolului, transmis pentru REA la CNA la data de 29 iulie 2014 
 
Autorul proiectului: Guvernul, Cancelaria de Stat 
Scopul proiectului: 
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Proiectul de lege pune bazele cadrului normativ necesar exploatării zăcămintelor de 
hidrocarburi şi gaze pe teritoriul Republicii Moldova. Proiectul se înscrie în cadrul 
măsurilor întreprinse pentru asigurarea independenţei energetice a economiei naţionale 
şi reglementează regimul concesiunii şi a redevenţei petroliere, competenţa organelor 
administrative şi de reglementare în domeniul petrolier, regimul sistemului naţional de 
transport al petrolului, măsurile necesare de protecţie a mediului şi responsabilitatea 
pentru încălcarea legislaţiei în domeniul petrolier. 
REA şi expertul CNA: Nr.426-g din 18 august 2014, inspector principal Roman 

Staroşciuc 
Extrase din REA: 
„Proiectul analizat, are statutul unei legi organice şi speciale în domeniul exploatării 
zăcămintelor de hidrocarburi şi gaze pe teritoriul Republicii Moldova. Nota informativă 
operează doar cu teze generale şi nu respectă prevederile art.20 din Legea nr.780 din 
2001: 
- nu enumără condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitatea 
armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite 
prin implementarea noilor reglementări;  
- nu explică principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei actuale a Republicii 
Moldova, evidenţierea elementelor noi, efectul social, economic şi de altă natură al 
realizării lui; 
- nu prevede referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi 
nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;  
- nu arată fundamentarea economico-financiară, în situaţia în care se stabileşte crearea 
unei noi autorităţi – Agenţia Naţională Resurse Minerale; iar traducerea în viaţă a 
prevederilor proiectului va genera cheltuieli financiare şi de altă natură (studii de 
cartografiere, de geodezie, de mediu etc.). […] 
Implementarea proiectului de lege necesită cheltuieli financiare suplimentare, care vor fi 
suportate de la bugetul de stat. Nota informativă care însoţeşte proiectul încalcă 
prevederile art.20 lit.(d) din Legea 780/2001 privind actele legislative şi nu prezintă nici 
măcar un calcul estimativ al cheltuielilor legate de înfiinţarea Agenţiei Naţionale Resurse 
Minerale şi de reorganizarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (structură, state 
de personal, disponibilizări/angajări). Prin urmare, considerăm necesară concretizarea 
aspectelor respective în nota informativă. […] 
Proiectul de lege promovează interesele companiilor petroliere cointeresate în dezvoltarea 
exploatărilor petroliere pe teritoriul Republicii Moldova. Reglementările proiectului permit 
eludarea redevenţelor petroliere plătite de companii către bugetul de stat, pentru perioada 
cât se desfăşoară exploatarea experimental-industrială sau de probă, astfel că se 
prejudiciază grav interesele economice ale statului. […] 
Proiectul legii petrolului nu poate stabili şi incrimina faptele antisociale pasibile de 
răspundere penală. Conform art.1 al Codului penal nr.985/2002, acesta (Codul penal) este 
unica lege penală a Republicii Moldova, şi este actul legislativ care cuprinde norme de 
drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, 
determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor. 
Orice reglementare a sancţiunilor în cadrul proiectului constituie o gravă încălcare a 
cadrului normativ existent şi a principiului fundamental al legalităţii încriminării. 
Prevederile art. 43 contravin şi art.1 al Codului contravenţional nr.218/2008, care 
stabileşte că Codul  contravenţional este legea Republicii Moldova care cuprinde norme de 
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drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, 
determină faptele ce constituie contravenţii şi prevede procesul contravenţional şi 
sancţiunile contravenţionale. În cazurile expres prevăzute în prezentul cod, dispoziţia 
articolului din cod poate să conţină o normă de trimitere la un alt act cu caracter 
normativ, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În asemenea cazuri, 
exigenţele aplicabile normei legii contravenţionale, inclusiv exigenţa de previzibilitate, sînt 
aplicabile şi actului normativ respectiv. Din  conţinutul proiectului nu găsim trimiteri la 
Codul contravenţional, ceea ce este o încălcare a legislaţiei. […] 
Semnalăm existenţa normelor incomplete - art.43 nu stabileşte mărimile concrete ale 
sancţiunilor – contravenţionale şi penale – aplicate efectiv (mărimea concretă a amenzilor 
şi penalităţilor precum şi a pedepsei cu închisoarea). Art.43 alin.(1) lit.b) face trimitere la 
nerespectarea prevederilor art.35 alin.(1) lit.a) b) şi d) şi la art.39 alin.(1) lit.a) şi f). Ţinem 
să menţionăm faptul că articolul 35 al proiectului legii petrolului supus expertizei are 7 
alineate şi nici o literă de detaliere a conţinutului; art.39 are 13 alineate şi, de asemenea, 
nici o literă de detaliere. Astfel, sau doar trimiterile făcute la art.43 alin.(1) lit. a) b) şi c) 
sunt incorecte sau normele sunt incomplete cu trimitere în alb. […] 
Semnalăm că Capitolul IX Sancţiuni, nu conţine reglementări privind săvârşirea repetată 
(a doua oară) sau în continuare a vreuneia dintre contravenţiile sau infracţiunile pentru 
care legea nu prevede revocarea concesiunii. Astfel, datorită pericolului social sporit 
precum şi daunelor considerabile aduse de aceste încălcări recomandăm stabilirea unor 
circumstanţe agravante ale contravenţiilor şi infracţiunilor cu o eventuală dublare a 
amenzii prevăzute pentru aceste contravenţii, sau înăsprirea pedepsei penale. […] 
Considerăm absolut necesară completarea proiectului de lege, în sensul clarificării faptului 
că nu face obiectul acesteia exploatarea combustibililor fosili neconvenţionali, respectiv 
gazele de şist, gazele din formaţiunile compacte, metanul din straturile de cărbune, 
petrolul  in formaţiunile compacte sau petrolul de şist. […] 
Completarea legii se impune în contextul în care tehnica fracţionării hidraulice, prin care 
se extrag aceşti combustibili, a fost respinsă pe scară largă în Uniunea Europeană, şi 
majoritatea statelor au instituite moratorii privind exploatarea gazelor de şist şi a 
petrolului de şist, până la finalizarea studiilor şi cercetărilor legate de impactul asupra 
mediului. Statele care au început exploatarea gazelor de şist, au renunţat la extracţie 
datorită impactului devastator asupra mediului şi locuitorilor din zonele învecinate 
exploatărilor: cutremure de pământ datorate fracturilor în placa tectonică, contaminarea 
pânzei freatice cu substanţe chimice folosite în procesul de fisurare a rocilor, afectarea 
culturilor agricole şi a proceselor de irigare prin folosirea la o singură extragere a 
milioane de litri de apă etc.” 
Riscuri identificate: Lipsa fundamentării economico-financiare, lipsa analizei 

impactului de reglementare, prejudicierea bugetului de stat, 
lipsa sancţiunilor administrative, conflicte ale normelor de 
drept, formulări lingvistice ambigui şi defectuoase. 

Statutul proiectului: Suspendat 
Evaluare costuri Lipsa fundamentării economico-financiare 

 
 

1. Valoarea totală a costurilor calculate pe proiecte respinse:  198340,946 mii lei 
(costuri evitate) 
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2. Valoarea totală a costurilor calculate pe proiecte adoptate: 371187,304 mii lei 
(costuri care s-au produs) 

 


