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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
l'Jr. ELO19/5731 din 20.02.2019

Ia proiectul de Iege privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995
pentru aprobarea lJstei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii
rămân în proprietatea statului (Universitatea Agrară de Stat, satul
Chetrosu raionui Anenii Noi)
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţionai Anticorupţie ai
Republicii Moidova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la acteie normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiecteior de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

l. Analiza riscuriior de corupere a procesului de promovare a proiectului

t.a. Pertinenţa autoruíui, categoriei propuse a actutui
şi a procedurii de promovare a proiectului
Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijiocit este Deputaţi în
Pariament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3) din
Regulamentul Parlamentuluí, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actuiui iegislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

1.2. Respectarea rigorilor de transpareriţă în procesul
decizionat la promovarea proiectuiui
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurării

transparenţei procesului de e/aborare a deciziiior sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţierea elaborării deciziei;
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b) punerea /a dispoziţia părţiior interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuia;
c) consultarea cetăţeniĺor, asocioţiilor constituite în corespundere cu ĺegea, altor părţi interesate;
d) examinarea recomandări/or cetâţenilor, asociaţii/or constituite în corespundere cu Iegea, a/tor părţi
interesate în procesul de eloborare a proiectelor de decizii;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate."
Proiectul supus expertizei anticorupţie a fost plasat pe pagina web a Parlamentuiui
www.pariament.md. la 01 februarie 2019. Prin urmare, în procesul de promovare a proiectului, au
fost respectate rigorile de asigurare a transparenţei decizionale prevăzute Ja art.11 alin.(22) şi art.12
alin.(2) al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

1.3. Scopui anunţat şi scopui real

al proiectului
Din nota informativă poate fi dedus că proiectul are drept scop dezvoltarea localităţii Chetrosu, r-nul
Anenii Noi.
Analizând normele elaborate s-a constatat că prin proiect se propune transmiterea, în proprietatea
publică a com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, a unui teren cu suprafaţa totală de 10 ha, prin delimitarea
din terenul cu numărul cadastral 1017106.016, care la moment este gestionat de către Staţiunea
didactică experimentală a Universităţii Agrare de Stat din Moldova.
Totodată, deşi în nota informativă autorii menţionează că din anul 2008 şi până în prezent, în s.
Chetrosu, r-nul Anenii Noi s-au format 200 de familii tinere şi de către autoritatea publică locală au
fost înregistrate 158 de cereri pentru repartizarea loturilor pentru construcţia caselor de locuit, din
conţinutul proiectului nu rezultă clar că destinaţia terenului, care se intenţionează a fi delimitat, va fi
schimbată din agricolă în cea pentru construcţie, ca ulterior acesta să fie repartizat exclusiv familiilor
tinere din com. Chetrosu, pentru construcţia caselor de locuit individuale.
Luând în considerare prevederile Codului funciar, referitoare la terenurile agricole de calitate
superioară şi modalitatea de scoatere a acestora din circuitul agricol (art.83), precum şi ambiguitatea
proiectului în ceea ce priveşte identificarea clară a terenului care se intenţionează a fi deiimitat din
terenul gestionat de către Î.S. „Staţiunea didactică experimentală Chetrosu" fondată de Ministerul
Agriculturii şi lndustriei Alimentare, există suspiciunea că proiectul are un scop ascuns, altul decât cel
declarat de către autori în nota informativă.
Mai mult ca atât, suspiciunea existenţei unui scop ascuns al proiectului este alimentată inclusiv de
prevederile Codului funciar, care la art.11 stabileşte expres că autorităţile administraţieipublice locaĺe
atribuie cetăţeni/or terenuri fără plată, eliberându-le titluri de proprietate familiilor nou-formate
sectoare de teren din rezerva intravilanului până la epuizarea acesteia pentru construcţia caselor de
locuit, anexelor gospodăreşti şi grădini: în oraşe de la 0,04 până la 0,07 hectare, în localităţi rura/e
până la 0,12 hectare.

-

-

1.4. !nteresui pubíic şi intereseie private

promovate prin proiect
În nota informativă autorii invocă faptul că modificarea anexei la l..egea 668/1995 este necesară
pentru dezvoltarea locaiităţii Chetrosu, r-nul Anenii Noi, menţionând că din anul 2008 au fost
epuizate suprafeţele de teren din fondul de rezervă destinat dezvoltării localităţii Chetrosu, în special
pentru acordarea loturilor destinate construcţiei caselor individuale, iar problema lipsei terenurilor
pentru construcţii din fondul de rezervă este una stringentă pentru administraţia publică locală.
Concomitent, reiterăm că din proiect nu rezultă clar faptul că destinaţia terenului de 10 ha, care
urmează a fi delimitat de terenul cu număr cadastral 1017106.016. gestionat de către î.s. „Staţiunea
didactică experimentală Chetrosu'1, va fi schimbată din agricolă în cea pentru construcţie, cu
repartizarea ulterioară familiilor tinere din com. Chetrosu, pentru construcţia caselor de Iocuit
individuale.
Prin urmare, din prevederile proiectului nu poate fi dedus subiectul interesele căruia sunt promovate,
însă cert este faptul că dreptul familiilor nou-formate din com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, de a primi
de la autoritatea administraţiei publice locale terenuri pentru construcţia caselor de Iocuit, fără plată,
a încetat odată cu epuizarea rezervei funciare din intravilanul ocalităţii (art.11 Cod funciar).

1.5. iustificarea soluţiilor proiectuiui
(.5.1. Sufîcienţa argumentărîi din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al l.egii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autorului ‚i, după caz, a participanţi/or /a elaborarea proiectului actului
norrnativ;
b) condiţii/e ce au impus e/aborarea proiectu/ui actu/ui normativ ifinalităţi/e urmărite;
c) descrierea gradului de compatibi/itate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
d) principalele prevederi a/e proiectu/ui i evídenţierea elementelor noi;
f) modui de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".

Considerăm cč nota informativč conţine o justificare insuficientă a promovării proiectu/ui de act
normativ. Deşi autorii au menţionat condiţiile care au impus elaborarea proiectului, potrívit art.30
alin. (1) iit.a), d), e), f) şi g) din Legea 100/201 7, nota informativă /a proiectului trebuie să cuprindă cel
puţin:
denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor /a e/aborarea proiectu/ui actului
normativ;
principale/e prevederí ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi;
fundamentarea economico-financiară;
modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare;
avizarea şi consultarea publică a proiectului;
-

-

-

-

-

Astfel, considerăm că nota informativă nu conţine o justificare suficientă a promovării proiectului de
act normativ.
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Totodată, nota informativă nu conţine careva argumente conciudente, care ar demonstra faptul că
lipsa fondului funciar de rezervă în com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, din care urmau să fie repartizate
Ioturi de teren pentru construcţia caselor de locuit individuale, constituie un caz de excepţional
(art.83 Cod funciar), motiv pentru care este necesară retragerea din circuitul agricol a unui teren
agricol de calitate superioară,cu suprafaţa totală de 1O ha.
Suplimentar, menţionăm că numărul cadastral ai lotului gestionat de către Î.S. „Staţiunea didactică
experimentală Chetrosu" fondată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, din care se
intenţionează delimitarea unui teren cu suprafaţa totală de 1O ha, pentru transmiterea în proprietate
com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi, este indicat eronat, de către autori, atât în proiect, cât şi în nota
informativă (1017106.16, în loc de 1017106.016).
1.5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire ia actele normative, nota informativă trebuie sä
conţin ă „e) fundamentarea economico-financiară
“.

Potrivit art.11 din Legea nr.1308 din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vânzarecumpărare a pământului, excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi
ale fondului silvic, precum şi din circuitul agricol, şi atribuirea lor la alte categorii de terenuri se face
atât în interesele publice, cât şi în interesele deţinătorilor de terenuri.
Totodată, norma de la art.12 alin.(4) din Legeal3O8/1997, stabileşte că sînt compensate de
asemenea pierderile cauzate de excluderea din circuitul agricol a terenurilor fonduiui de rezervă şi a
altor categorii de terenuri, cu excepţia celor de uz public. celor destinate creării parcurilor industriale
conform Legii cu privire la parcuriie industriale. celor destinate extinderii sau creării zonelor
economice libere sau celor ce urmează a fi atribuite ia categoriile fondului siivic.
În cazui exciuderii din circuitui agricol al terenuiui cu suprafaţa de 10 ha menţionat în proiect, nu
poate fi vorba despre uzui pubiic. Rezultă că trebuie compensate pierderiie cauzate de exciuderea
terenuiui din categoria de terenuri cu destinaţie agricoiă, indiferent de scopui excluderii terenului şi
tipui de proprietate asupra iui (art.12 aiin.(3) i Legii 1308/1997).
Astfei, menţionăm că potrivit anexei ia Legea privind preţui normativ şi modul de vânzare-cumpărare
a pământuiui, pentru caicuiarea preţului normativ al pământuiui la exciuderea terenuriior din
categoriiie de terenuri cu destinaţie agricolă şi aie fonduiui siivic, precum şi din circuitui agricoi se
apiică tariful de 19873,34 iei (pentru o unitate grad-hectar).
În conciuzie, remarcăm că autorii nu au făcut o analiză economică a prevederilor proiectului, iar nota
informativă nu conţine o evaiuarea a compensaţiei pierderiior cauzate de excluderea din circuitul
agricol a terenuiui agricol de calitate superioară, cu suprafaţa de 10 ha.
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11. Anaiiza generală a factorifor de risc aie proiectuluî
11.1. Iimbajul proíectului
Potrivit art.54 ai Legii nr.100/2017 cu privire la acteie normative t'textului proiectului actuiui
normative se elaboreazč f...] cu respectarea următoarelor reguli. f...]
a) se expune într-un iimbaj simpiu, ciar şi concis [...}
c) terminoiogia utiiizată este constantă, uniformă i corespunde celei utiiizate în aite acte normative,
în iegisiaţia Uniunii Europene i în aite instrumente internaţionaie ia care Republíca Moldova este
parte, cu respectarea prevederiior prezentei iegi; [...]
e) se interzice folosirea neoiogismeior dacă există sinonime de iargă răspândire, [...]
f) se evită foiosirea [...] a cuvintelor i expresiiior [...] care nu sînt utiiizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautoiogiiie juridice;
h) se utiiizează, pe cât este posibii, noţiuni monosemantice, [...]“
Limbajul utilizat în textui proiectuiui este ambiguu şi pasibil de interpretări subiective.
Astfei, în proiect nu este concretizată, cei puţin cu aproximaţie, poziţionarea terenului agricoi de
caiitate superioară, cu o suprafaţă totaiă de 1O ha, care se intenţionează a fi deiimitat şi scos din
circuitui agricoi, fapt care creează suspiciuni în ceea ce priveşte veridicitatea scopuiui proiectuiui,
menţionat de către autori în nota informativă.
Mai detaiiat ia acest aspect ne vom referi în comparimentui lll din prezentui raport de expertiză
anticorupţie.

11.2. Coerenţa legislativă a proiectului
Textui proiectului vine în contradicţie cu prevederiie Coduiui funciar, în ceea ce priveşte terenuriie
agricole de caiitate superioară şi protecţia ior.
Mai detaiiat ia acest aspect ne vom referi în comparimentui lli din prezentui raport de expertiză
anticorupţie.

ll3. Activitatea agenţilor pubĺici şi a entităţilor
publice reglementată în proiect
Prevederile proiectuiui se referă ia delimitarea, din terenui cu numărui cadastrai 1017106.016. din
gestiunea Staţiunii didactice experimentaie ale Universităţii Agrare de Stat din Moidova, a unui teren
cu suprafaţa totaiă de 1O ha, pentru schimbarea destinaţiei din cea agricoiă, în scopul repartizării
ulterioare familiilor tinere din com. Chetrosu, pentru construcţia caselor de iocuit individuaie.

11.4. Atingeri ale drepturilor omuiui care pot fi
cauzate la aplicarea proiectului
Prevederile proiectuiui nu aduc atingere drepturilor fundamentaie aie omuiui consacrate de
Constituţia Republicii Moidova, Deciaraţia Universală a Drepturiior Omuiui şi Convenţia Europeană a
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Drepturilor OmuluL

IIf. Anafiza detafiată a factorifor de risc i a riscurifor de corupţie
ale proiectufui
-1-

Ca obiecţie generală
Obiecţii:
Conform art.13 alin.(2) al Legii privind descentralizarea administrativănr.435 din 28 decembrie 2006,
patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale se delimitează şi se separă clar de patrimoniul statului, potrivit
legii sau în modul stabilit de lege.
Alineatul (4) al aceluiaşi articol dispune că, criteriile principale care stau la baza delimitării patrimoniului
unităţilor administrativ-teritoriale de cel al statului sînt:
a) criteriul interesului (local, raional sau naţional) ‚i importanţei. lmportanţa patrimoniuluí se stabileşte în
baza unor studii, avize şi expertize specializate;
b) valoarea economică şi importanţa patrimoniului pentru dezvoltarea satului (comunei), oraşului
(municipiului), raionului sau ţării;
c) utilizarea patrimoniului pentru amplasarea sistemelor energetice, de transport şi a altor sisteme de stat, a
obiectivelor de telecomunicaţii şi a serviciilor meteo;
d) valoarea ştiinţífică, socială, istorică, culturală şi naturală a patrimoniului.
Reglementând regimul terenurilor agricole de calitate superioară şi protecţia lor, Codul funciar la art.83
stabileşte că:
din categoria terenurilor agricole de calitate superioarăfac parte terenurile situate pe cumpăna apelor şi pe
versantele cu panta de până la 3 grade, precum şi terenurile cu gradul de evaluare a fertilitőţii naturale de
peste 60, terenurile irigate, loturile experimentale, terenurile instituţiiior de cercetări ştiinţ,f)ce şi de
învăţământ (alin.1);
în vederea protecţiei terenurilor agricole de calitate superioară se interzice retragerea acestora din circuitul
agricol, utilizarea ior în alte scopuri decât cele agricole, desfăşurarea pe aceste terenuri a operaţiunilor
tehnalogice şi de altă natură ce conduc la degradarea solului, cu excepţia cazurilor cônd sônt repartizate
pentru construcţia obiectivelor liniare (drumuri, linii de telecomunicaţii şi de transport electric, conducte),
obiectivelor de exploatare minieră a petroluiui ‚i gazelor şi a construcţiilor de producţie necesare pentru

-

-

exploatarea acestora;
retragerea terenurilor agricole de caĺitate superioară din circuituĺ agricol pentru necesităţile de stat şi
publice seface numai în cazuri excevţionale prin hotărâre a Guvernuiui sau prin decizie a consiĺiului unităţii
administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau ai doilea, prin hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei în a căror
proprietate se află terenul respectiv, conform procedurii prevăzute în regulamentul aprobat de Guvern.
-

Astfel, proiectul este lacunar în ceea ce priveşte determinarea situaţiei din com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi,
ca fiind un caz excepţional, echivalent necesităţilor de stat sau, cel puţin, efectuarea trimiterii la prevederile
legislaţiei în vigoare, care să justifice delimitarea şi retragerea unui teren agricol de calitate superioară din
circuitul agricol, precum şi schimbarea destinaţiei pentru repartizarea acestuia în calitate de loturi pentru
construcţia caselor de locuit individuale.
Cu referire la necesităţile publice, menţionate în art.83 alin.3 Cod funciar, consemnăm că potrivit prevederii
de la art.75 alin.(1) alLegii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, din domeniul

f

___________________________

public al unitčţii administrativ-teritorialefac parte bunuri/e determinate de lege, precum ‚i bunurile care, prin
natura lor, sînt de uz sau de interes public loca/. lnteresul public implicč afectarea bunului la un serviciu public
sau la orice activitate care satisface necesitčţi/e colectivitčţii, fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia
la utilizarea bunului conform destinaţiei.Conform alin.(2) al aceiuiaşi articol, la categoria bunuri ale
domeniului public de interes iocal pot fi raportate terenurile pe care sînt amp/asate construcţii de interes
public Iocal, porţiunile de subsol, drumurile, strčzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice,
terenuri/e de sport, stadioanele, precum ‚i terenuri/e dejoacă pentru copii delimitate şi înregistrate conform
iegisiaţiei în vigoare, clčdirile, monumentele, muzeele, pčdurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, alte
obiective care, conform iegii, nu aparţin domeniului public a/ statului.
Suplimentar, alin.(3) al aceluiaşi articol stabileşte că bunuriie domeniului public de interes /ocal sînt
inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
Prin urmare, proiectul vine în contradicţie cu prevederile egislaţiei naţionale în domeniul funciar.

Recomandări:
Completarea notei informative cu argumente temeinice şi a proiectului cu prevederi care să justifice
necesitatea delimitării unui teren agricol d•e caiitate superioară, cu suprafaţa totală de 1O ha, din terenul
gestionat de către Î.S. „Staţiunea didactică experimentală Chetrosu", cu retragerea acestuia din circuitul
agricol.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

• Concurenţa normelor de drept

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:
corupere pasivă
conflict de interese si/sau favoritism
îmbogăţire ilicită
influenţare necorespunzătoare
corupere activă
trafic de influenţă
• Legalizarea actelor de:
abuz de serviciu
-

-

-

-

-

-

-

-2-

La art.ll dir proiect
„Terenul cu suprafaţa totală de 1O,OO ha, exciusă conform art. l din prezenta lege se
delimitează/separă din terenul cu numărul codostral 1017106.016 i se transmite în
proprietatea
publică a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Chetrosu, raionul Anenii Noi.'1
Obiecţii:
În cadrul examinării proiectului, s-a constatat că terenul agricol cu numărul cadastral 1017106.016, este
proprietate a statului, domeniul public, cu suprafaţa totală de 51,8445 ha, amplasat în localitatea Chetrosu,
r-nul Anenii Noi.
Totodată, menţionăm că terenul este alcătuit din două părţi, una fiind mai mare decât cealaltă de
aproximativ 4,5 ori. Cea mai mică parte are suprafaţa aproximativă de 8,8 ha, pe care sunt amplasate 5
construcţii agricole capitale (cu pereţii din piatră de calcar).
Suplimentar, potrivit extrasului din Registrul bunurilor imobile, cea mai mare dintre construcţiile menţionate
supra, cu numărul cadastral 1017106.016.05, are o suprafaţă de 711,9 m.p., dreptul de proprietate asupra
acesteea fiind înregistrat atât în 2010, cât şi în 2016, pe numele copiilor fostului administrator aI î.S.
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„Staţiunea didactică experimentală Chetrosu'.
Concomitent, asupra bunului imobil cu numărul cadastral 1017106.016.05, în 2015 în temeiul încheierii
executorului judecătoresc a fost pus sechestru, iar în 2016 în temeiul încheierii executorului judecătoresc a
fost aplicată interdicţie.
De asemenea, menţionăm că valoarea estimativă a bunului, stabilită în scopul impozitării, este de 239 315
lei, preţul de piaţă, respectiv, fiind mult mai mare.
În contextul celor expuse mai sus, remarcăm că proiectul este vag în ceea ce priveşte concretizarea
poziţiionării terenului cu suprafaţa totală de 10 ha, care se intenţionează a fi delímitată din terenul gestionat
de către Î.S. „Staţiunea didactică experimentală Chetrosu".
Lípsa poziţionării, cel puţin cu aproximaţie, a terenului care se intenţionează a fi delimitat, poate avea ca
efect preiuarea de la î.S.,,Staţiunea didactică experimentaiă Chetrosu" a părţii de teren pe care sunt
amplasate construcţiile agricole capitale.

Recomandări:
Completarea proiectului cu prevederi care să permită o marcare, cel puţin aproximativă, a terenului agricol
de calitate superioară, cu suprafaţa totală de 10 ha, din terenui gestionat de către Î.S. „Staţiunea didactică
experimentală Chetrosu", cu retragerea acestuia din circuitui agricoi.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

• Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:
trafic de influenţă
conflict de interese si/sau favoritism
corupere pasivă
luare de mită
corupere activă
îmbogăţire ilicită
influentare necorespunzătoare
evaziune fiscală
• Legalizarea acteior de:
abuz de serviciu
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3-

La art.ĺ din proiect
„Guvernul, în termen de 90 de zile va schimba destinaţia terenului agricol menţíonat în prezenta
lege;1'
Obiecţii:
Aricolul 2 alin.2 Cod funciar stabileşte că fonduĺfunciar, în dependenţč de destinaţio principcilč, se compune

din următoarele categorii de terenuri:
cu destinaţie agricoĺă;
din intravilanul localităţilor;
destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale;
destinate ocrotirii naturii, ocrotirii sčnătčţii, activităţii recreative, terenurile de vaioare istorico-cuituraiă,
terenurile zoneior suburbane şí ale zonelor verzi;
olefondului silvic;
alefondu/ui apeior;
-

-

-

-

-

-
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-

a/efondului de rezervă.

Prevederea este ambiguă în ceea ce priveşte schimbarea destinaţiei terenului agricol de calitate superioară,
cu supraťaţa totală de 1O ha, deoarece nu este specificată expresă noua destinaţie care urmează a fi stabilită
pentru acesta. Aspectul respectiv, intensifică suspiciunea în privinţa faptului că scopul proiectului este altul
decât cel deciarat de către autori în nota informativă.

Recomandări:
Completarea proiectului în vederea stabilirii exprese a noii destinaţii pentru terenul agricol de calitate
superioară, cu supraťaţa totală de 1O ha, care se intenţionează a fi retras din circuitul agricol.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

• Formulare ambiguă care admite interpretări
abuzive
‘

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:
abuz de serviciu
conflict de interese i/sau favoritism
influenţare necorespunzătoare
-

-

-

-4-

Ca obiecţie generală
Obiecţii:
În art.12 alin.(3), Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului stabileşte că,
compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoriile de terenuri cu destinaţie agricolă şi
ale fondului si/vic se efectuează în toate cazurile de către persoanele fizice şi persoanele juridice interesate,
ind,ferent de scopul excluderii terenurilor şi tipul de proprietate asupra lor.
În contextul normei de mai sus, consemnăm că proiectul este lacunar în privinţa stabilirii responsabilului de
compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului agricol cu suprafaţa totală de 10 ha, menţionat în
proiect, din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă de calitate superioară.
Lipsa menţionării exprese a responsabilului de compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din
categoria terenurilor cu destinaţie agricolă de calitate superioară, poate servi ca premisă pentru evitarea
compensării pierderilor, de către subiectul interesat şi, prin urmare, neîncasarea venitului la bugetul de stat.

Recomandări:
Completarea proiectului în vederea identificării responsabilului de compensarea pierderilor cauzate de
excluderea terenului agricol, cu suprafaţa totală de 1O ha, din categoria terenurilor cu destinaţie agricolă de
calitate superioară.

Factori de risc:

Riscuri de corupţie:

• Concurenţa normelor de drept

• Încurajarea sau facilitarea actelor de:
corupere activă
corupere pasivă
trafic de influenţă
conflíct de interese i/sau favoritísm
îmbogăţire ilicită
utilizare neconformă a fondurilor i/sau a
patrimoniului
influenţare necorespunzătoare
nerespectare a regimului cadourilor
-

-

-

-

-

-

-

-
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evaziune fiscală
• Legalizarea actelor de:
abuz de serviciu
-

-

Iv. Concluzia expertizei
Proiectul egii
căror terenuri
Parlament, în
proiectul are

privind modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale
destinate agriculturii rămân în proprietatea statului, a fost elaborat de către deputaţi în
scopul dezvoltării localităţii Chetrosu, r-nul Anenii Noi. Însă, există suspiciunea că
un scop ascuns, altul decât cel declarat de către autori în nota informativ.

În cadrul procesului de elaborare au fost respectate prevederile legale cu privire Ia transparenţa în
procesul decizional şi proiectul corespunde normelor de tehnică legislativă.
Totodată, nota informativă nu conţine o evaluarea a compensaţiei pierderilor cauzate de excluderea
din circuitul agricol a terenului agricol de calitate superioară, cu suprafaţa de 1O ha, iar din proiect nu
poate fi dedus cine va achita compensaţia respectivă.
De asemenea, din prevederile proiectului nu poate fi dedus subiectul interesele căruia sunt
promovate, însă cert este faptul că dreptul familiilor nou-formate din com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi,
de a primi de la autoritatea administraţiei publice locale terenuri pentru construcţia caselor de locuit,
fără plată, a încetat odată cu epuizarearezervei funciare din intravilanul localităţii.
În proiectul supus expertizei anticorupţie au fost identificaţi următorii factori de corupţie:
concurenţa normelor de drept;
formulare ambiguă care admite interpretări abuzive.
-

-

În scopul preîntâmpinării apariţiei cărorva neclarităţi la aplicarea în practică a normelor proiectului,
considerăm oportună redactarea acestuia în contextul obiecţiilor şi recomandărilor din prezentul
raport de expertiză anticorupţie.

20.02.2019

Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
Vadim Gheorghiţă, lnspector principal
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