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RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul
funciar – art.71; Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.25; ş.a.)
(înregistrat în Parlament cu numărul 343 din 17 Februarie 2012)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Codul funciar – art.71; Legea cu privire la Curtea Constituţională – art.25; ş.a.).

Evaluarea generală
1. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din
Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi
art. 6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
3. Scopul promovării proiectului. În conformitate cu nota informativă, prezentul proiect de lege are ca
scop modificarea şi/sau completarea unui şir de acte legislative pentru a acorda mai multe competenţe
autorităţilor publice locale în realizarea autonomiei locale. În acest sens, se propune
modificarea/completarea Codului funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991; Legii nr.317-XII din
13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională; Codului jurisdicţiei constituţionale nr.502-XIII din
16.06.1995; Legii drumurilor nr.509-XIII din 22.06.1995; Legii nr.534-XIII din 13.07.1995 cu privire la
concesiune; Legii nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a
pămîntului; Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998; Legii exproprierii pentru cauză
de utilitate publică nr. 488-XIV din 8 iulie 1999; Legii cu privire la proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16 iulie 1999; Legii serviciilor publice de gospodărie comunală
nr.1402-XV din 24 octombrie 2002; Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală; Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice; Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007
privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice. Conform notei informative, modificările şi
completările propuse au drept scop ajustarea acestora la cadrul legal adoptat în ultimii ani şi la practica
juridică internaţională.

Fundamentarea proiectului
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei este plasată pe site-ul Parlamentului.
Considerăm că în acest fel Parlamentul respectă principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile
de cooperare cu societatea civilă.
5. Suficienţa argumentării. Nota informativă justifică în mare parte necesitatea promovării proiectului de
act legislativ, însă aceasta nu conţine toate elementele cerute de lege. Reieşind din importanţa proiectului
de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare tuturor instituţiilor publice, Guvernului, societăţii civile,
1
Expertiza coruptibilităţii este desfăşurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilităţii proiectelor actelor normative şi legislative – etapa V”, susţinut financiar de Apărătorii
Drepturilor Civile din Suedia.
Opiniile exprimate în cadrul prezentului raport pot să nu coincidă cu punctul de vedere al donatorului.

autorităţilor administraţiei publice locale pentru formularea recomandărilor, iar, în final avizele, sinteza
recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie anexate
la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23 alin.(2) lit.e)
din Legea privind actele legislative. Necesitatea consultării autorităţilor administraţiei publice locale rezultă
din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006, care în art.8 determină
obligativitatea consultării autorităţilor administraţiei publice locale în procesul de elaborare, adoptare sau
modificare a legilor sau altor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei
publice locale. Totodată, datorită faptului că acest proiect este înaintat cu titlul de iniţiativă legislativă de
către un grup de deputaţi în Parlament şi reieşind din importanţa modificărilor şi completărilor propuse în
proiect, acesta urma să fie remis Guvernului spre avizare, aşa cum prevede norma art.58 din
Regulamentul Parlamentului.
În concluzie notăm, că autorul trebuia să transmită proiectul de lege spre avizare tuturor subiecţilor
menţionaţi mai sus, însă din lipsa informaţiilor din nota informativă nu cunoaştem dacă autorii au realizat
sau nu aceste cerinţele legale.
6. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi alte standarde internaţionale. Potrivit lit. c) a
articolului 20 al Legii 780/2001privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă referinţe la
reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii proiectului de act legislativ
cu reglementările în cauză.
În motivarea modificărilor şi completărilor propuse, autorul face referire, în nota informativă, la prevederile
Convenţiei Europene pentru Autoadministrarea Locală, în concordanţă cu care trebuie să fie legislaţia
Republicii Moldova, însă nu face referire la compatibilitatea proiectului cu reglementările cuprinse în
legislaţia Uniunii Europene.
7. Fundamentarea economico-financiară. Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele
legislative, nota informativă trebuie să conţină informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47
alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli
financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea economico-financiară.
În acest sens, remarcăm lipsa unei fundamentări economico-financiare, care s-ar impune la proiectul de
lege în cauză. Nota informativă urma să conţină şi o expertiză financiară, conform art.22 alin.(5) din Legea
780/2001, pentru semnalarea deficienţelor financiare şi prognozarea consecinţelor financiare negative ale
proiectului.
În acest context reiterăm necesitatea unei analize economico-financiare, ca parte componentă a unui
proiect de lege, care, însă, lipseşte şi de care subiecţii cu drept de iniţiativă legislativă nu fac uz în
argumentarea opţiunilor legislative propuse. Promovarea proiectului de lege fără o analiză economică,
indică asupra faptului, că se încearcă evitarea barierelor suplimentare în procesul de adoptare al legii,
ceea ce nu aduce nici un beneficiu procesului de legiferare.

Evaluarea de fond a coruptibilităţii
8. Stabilirea şi promovarea unor interese/beneficii. Din textul proiectului nu rezultă stabilirea şi
promovarea expresă a unor interese/beneficii de grup sau individuale, necorelate/contrare interesului
public general. Însă, modificările şi completările propuse în proiect pot duce la apariţia unor interese şi
beneficii contrare interesului public general.
În acest sens am putea evidenţia trecerea către administraţia publică locală a competenţei de schimbare a
destinaţiei terenurilor.
Un alt exemplu de promovare a unor interese/beneficii îl constituie cumularea competenţelor de a elabora
acte, a controla aplicarea lor şi de a sancţiona, acordate Agenţiei achiziţii publice şi autorităţilor publice
locale în domeniu. În astfel de condiţii, în cazul în care, autoritatea responsabilă de desfăşurarea
procedeelor de achiziţii publice şi executarea contractelor de achiziţii, este şi autoritatea care examinează
şi soluţionează litigiile apărute între părţile contractante, atunci vom fi în prezenţa unor situaţii ce vor
genera conflicte de interese, contrare prevederilor Legii nr.16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de
interese.
9. Prejudicii aduse prin aplicarea actului. În opinia noastră, cumularea competenţelor de elaborare,
control şi sancţionare în cadrul unei şi aceleaşi autorităţi poate prejudicia în final drepturile şi interesele
legitime ale persoanelor fizice şi juridice.
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10. Compatibilitatea proiectului cu prevederile legislaţiei naţionale. Prevederile proiectului sînt
concurente cu alte prevederi ale legislaţiei. Un şir de norme propuse de autori dublează prevederile
cuprinse în legislaţia în vigoare, iar în unele cazuri chiar contravin legilor existente. Pentru detalii a se
vedea pct.13 din prezentul raport de expertiză, ce se referă la analiza prevederilor potenţial coruptibile.
11. Formularea lingvistică a prevederilor proiectului. Formulările conţinute în proiect nu sînt suficient
de clare şi concise, exprimările nu întrunesc rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic, nu respectă
regulile de ortografie şi punctuaţie. Mai mult ca atît, autorul, în tot cuprinsul proiectului, încalcă regulile de
tehnică legislativă stabilite de Legea privind actele legislative 780/2001, în mod special cele ce ţin de
numerotarea alineatelor, indicarea şi numerotarea corectă a actelor legislative, numerotarea
(renumerotarea) elementelor structurale ale actului legislativ etc.

12. Reglementarea activităţii autorităţilor publice. Proiectul stabileşte atribuţii pentru autorităţile
publice, prevede proceduri administrative noi, cît şi alte chestiuni vizînd activitatea acestora. Aceste
reglementări sunt contradictorii şi disproporţionate în raport cu atribuţiile autorităţilor centrale, mai cu
seamă în partea ce ţine de achiziţiile publice, raportate la recomandările şi legislaţia Uniunii Europene.
13. Analiza detaliată a prevederilor potenţial coruptibile.
Articol

1

art.I

Text

Obiecţia

Art.I - Articolul 71 din
Codul funciar
nr.828-XII din 25
decembrie 1991
(republicat în
Monitorul Oficial al
Republicii Moldova,
2001, nr.107, art.
817), cu modificările
ulterioare, se expune
în următoarea
redacţie: „Articolul
71. Schimbarea
destinaţiei terenurilor
agricole Schimbarea
destinaţiei terenurilor
agricole se
efectuează prin
decizia autorităţii în
proprietatea publică a
căreia se află terenul,
în temeiul cererii
proprietarului, cu
acordul organelor
pentru protecţia
mediului înconjurător.
Deciziile autorităţilor
publice locale privind
schimbarea
destinaţiei terenurilor
agricole sînt supuse
în mod obligatoriu
controlului
administrativ, în
condiţiile Legii privind
administraţia publică
locală”.

Elemente de coruptibilitate şi alte
riscuri

Actualmente, art.71 din Codul funciar Coruptibilitate
acordă Guvernului competenţa de
Lacune de drept
schimbare a destinaţiei terenurilor
Atribuţii paralele
agricole, autorităţile locale fiind
împuternicite să schimbe destinaţia
doar a terenurilor agricole cu gradul
de evaluare a fertilităţii naturale mai
mic de 40. Autorii proiectului de lege
propun ca schimbarea destinației
tuturor terenurilor ce se află în
proprietatea publică a unităţii
administrativ teritoriale să se
efectueze prin decizia autorităților
publice locale în proprietatea publică
a căreia se află terenul, în temeiul
cererii proprietarului, cu acordul
organelor pentru protecția mediului
înconjurător. Nu ne vom expune
asupra oportunităţii unei asemenea
modificări, care ţine de Legiuitor,
însă, în cazul în care autorul vine cu
o asemenea iniţiativă, acesta urma
să propună modificarea/completarea
şi altor norme cuprinse în Codul
funciar, care se referă la subiecţii cu
drept de schimbare a destinaţiei
terenurilor. Astfel, art.8, 9 și 10 din
Codul funciar determină
competențele Guvernului, consiliilor
raionale și municipale, și respectiv
consiliilor sătești (comunale) și
orășenești, ce ţin de schimbarea
destinației terenurilor. Articolul 72
din Codul funciar stabileşte unele
excepţii referitor la modul şi
competenţa de schimbare a
destinației terenurilor, pentru
protecţia acestora, fiind prevăzut în
mod expres, că schimbarea
destinației terenurilor silvice de
calitate superioară, a terenurilor
ocupate de parcuri naționale,
rezervații, monumente, ansambluri
arheologice și istorice este interzisă.
În continuare, art.83 evidenţiază că,
retragerea terenurilor agricole de
calitate superioară din circuitul agricol
pentru necesitățile de stat și publice
se face numai în cazuri

Recomandarea

Reieşind din obiecţiile
formulate,
considerăm că
modificarea, în
varianta propusă de
autori, la art.71 din
Codul funciar, nu
poate fi acceptată și
urmează a fi exclusă
din conținutul
proiectului. În acest
context, reiterăm
necesitatea de
elaborare a unei
propuneri complexe,
care va lua în calcul
toate normele din
Codul funciar şi din
alte acte normative,
ce reglementează
competenţele
subiecţilor de
schimbare a
destinaţiei terenurilor.
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excepționale, prin hotărîre a
Guvernului. Deoarece autorii propun
de a supune în mod obligatoriu
controlului administrativ deciziile
autorităților publice locale privind
schimbarea destinației terenurilor
agricole, considerăm necesar de a
modifica în acest sens şi conținutul
art.64 din Legea nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administrația
publică locală.
2

art.II

Art.II - Articolul 25 din
Legea nr. 317-XIII din
13.12.1994 cu privire
la Curtea
Constituţională
(Monitorul Oficial al
Republicii Moldova,
1995, nr.8, art.86) cu
modificările ulterioare,
se completează cu lit.
j) care va avea
următorul
cuprins:legii
„j) este afectat de elemente de coruptibilitate de natură să genereze mai
În opinia noastră,
proiectul
consiliile locale,
multe problemeconsiliile
şi interpretări
raionale, confuze. În varianta în care este prezentat la moment, acest proiect de lege
preşedinţiistabilit de autori. Prevederile din proiect în mare parte reproduc sau dublează
nu va reuşi să primarii
atingăşiscopul
de raioane - în
normele cuprinse
în
legislaţia
în vigoare, care reglementează competenţele autorităţilor publice locale,
cazurile supunerii
patrimoniul unităţilor
administrativ
teritoriale şi alte chestiuni ce ţin de autonomia locală. Plus la aceasta,
controlului
autorii introducconstituţionalităţii
un şir de termeni noi care nu sînt definiţi în proiect şi nici în legislaţia Republicii Moldova,
legilor,
iar în unele cazuri
aceşti termeni
chiar contravin normelor legale. Proiectul necesită a fi supus unei
regulamentelor
şi
hotărîrilor pentru a fi ajustat la exigenţele tehnicii legislative stabilite în Legea nr.780/2001.
redactări minuţioase,
a proiect şi prevederile care comportă pericol de coruptibilitate, am putea nota:
Referindu-ne laParlamentului,
lacunele din
decretelor
- lipsa obiecţiilor
şi
recomandărilor
Guvernului, tuturor instituţiilor publice, societăţii civile, autorităţilor
Preşedintelui
Republicii locale,
Moldova, cărora
a
administraţiei publice
urma să fie transmis acest proiect spre avizare;
hotărîrilor şi
- lipsa în proiect
şi
nota
informativă
a
referinţelor la legislaţia comunitară;
dispoziţiilor
- lipsa unei fundamentări
economico-financiare,
care s-ar impune la proiectul de lege în cauză;
Guvernului, precum
şi
a tratatelor unor interese şi beneficii contrare interesului public general, ca rezultat al
- posibilitatea apariţiei
internaţionale la care
modificărilor şiRepublica
completărilor
Moldova propuse în proiect etc.
este parte,
nu
În concluzie notăm,
că care
adoptarea
proiectului de lege examinat este o opţiune politică a Parlamentului, care
principiilor
va decide dacăcorespund
este
sau
nu
oportun
pentru Republica Moldova. Însă, considerăm, că acesta urmează a fi
de bază ale
perfecţionat şi administrării
revizuit substanţial
şi doar după aceste revizuiri ar putea fi supus dezbaterilor în plenul
publice
Legislativului. locale”.

Concluzii

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei
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