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la proiectul de lege pentru modiflcarea i completarea unor acte
Iegislative (în titlu din Legea nr.1544/1993, Legea nr.345/2003 cu privire
la apărarea naţională, i..egea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea
cetăţenilor pentru apărarea Patriei, l..egea nr.52/2007, .a.)
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţionai Anticorupţie ai
Republicii Moidova în baza egii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire Ia Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodoiogiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiecteior de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Coiegiuiui Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

I. Anaiza riscurilor de cowpere a procesului cie promovare a proiectului

k1. Pertirenţa autorului, categoriei propuse a actului
şi a procedurii de promovare a proiectului
Autori ai proiectuiui de act normativ sunt un grup de deputaţi din Pariamentui Repubiicii Moidova,
ceea ce corespunde art.102 din Constituţie.
Categoria actuiui normativ propus este iege, ceea ce corespunde art.102 din Constituţie, art.6-12 din
Legea nr.100/2017 cu privire ia acteie normative.

l.2. Repectarea rigoriior de transparenţă în procesul
decizional la promovarea proiectului
Conform art.8 ai Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesui decizionai “etapele asigurării

transparenţei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniţiereci elaborării deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialelor aferente acestuía;

ĺ

c) consultarea cetőţeni/or, asociaţiilor constituite în corespunclere cu /egea, altor pőrţi interesate;
d) examinarea recomandőri/or cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor pőrţi
interesate în procesu/ de e/aborare a proiecte/or de decizii;
e) informarea pub/icului referitor la decizii/e adoptate.
“.

Potrivit art12 alin(2) al legii, „Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiecte/or de decizii
va constitui cel puţin 1O zile lucrőtoare de la data mediatizőrii anunţu/ui referitor /a iniţierea elaborőrii
deciziei sau de la data mediatizőrii anunţului privind organizarea consu/tărilor publice. Mai mult ca
atât, art.11 alin.(22) aI aceieaşi Iegi prevede că „Anunţul privind organizarea consultări/or publice şi
materia/ele aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile /ucrătoare înainte de definitivarea
proiectului de decizie".
“.

Proiectul supus expertizei a fost plasat pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova la data de
23.10.2018, fiind asigurat accesul părţilor interesate la proiectul prenotat pentru a putea prezenta
sau expedia recomandări pe marginea proiectului. Totodată, proiectul a fost remis spre efectuarea
expertizei anticorupţie la 24.10.2018, respectiv nu a fost asigurat termenul de 10 zile lucrătoare
pentru recepţionarea propunerilor şi/sau obiecţiilor.
Astfel, în procesul de promovare a proiectului nu au fost respectate rigorile de asigurare a
transparenţei decizionale prevăzute la art.11 alin.(22) şi art.12 alin.(2) al l..egii nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional.

1.3. Scopul anunat i scopui real
al proiectuiui
În cadrul notei informative autorul stabileşte expres: „Modificarea cadrului normativ conex Proiectului
legii cu privire la lnspectoratul General al Carabinierilor este elaborat de către Ministerul Afaceri/or
lnterne în contextul procesu/ui amplu de reformare a Ministerului Afacerilor lnterne şi a structurilor
subordonate şi desconcentrate ale acestuia, care urrnőreşte scopui constituirii unui sistem de ordine şi
securitate publicő integral interoperabi/ şi compatibil capabil să asigure servicii publice de calitate
pentru protecţia persoanei, siguranţa societăţii şi statu/ui, precum şi creşterea nivelului de încredere a
popu/aţiei în organele de drept. [...]“.
La modul concret, prevederile proiectului propun racordarea unor legi la noul statut al trupelor de
carabinieri, propus de proiectul de lege cu privire la lnspectoratul General al Carabinierilor. În urma
expertizei efectuate se constată că prevederile proiectului servesc scopul declarat de către autor în
nota informativă.

1.4. Interesul public şi interesele private
pronovate prin proiect
Normele proiectului promovează interesele instituţionale ale Ministerului Afacerilor lnterne de a
beneficia de o structură reorganizată a trupelor de carabinieri. Astfel, interesele promovate nu
contravin interesului public.

1.5. ..lustificarea so1uii1or proiectului
k5.1. Suficienţa argumentării din nota informativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativč care cuprinde:
a) denumirea sau numele autorului si, după caz, a participanţi/or la elaborarea proiectului actului
norm ativ;
b) condiţii/e ce au impus e/abororea proiectu/ui actu/ui normativ ifinaIităţiie urmčrite;
c) descrierea gradu/ui de compatibi/itate, pentru proiecte/e care au ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene;
d) principa/ele prevederi a/e proiectului si evidenţierea eiementelor noi;
f) modu/ de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare".
Nota informativă stabileşte necesitatea şi temeiui elaborării proiectului, prezintă argumentarea de
rigoare şi analizează principaleie prevederi cu evidenţierea elementelor noi aduse în legislaţia
naţională, în conformitate cu prevederile art.30 al Legii nr.100/2017 privind actele normative.
k5.2. Argumentarea economică-financiară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
conţi nă e) fundamentarea economico-financiară
„

“.

Reieşind din prevederile proiectului, se constată că implementarea acestuia nu presupune cheltuieli
financiare din bugetul de stat.

11. Araliza gererată a factoríor de risc ae roiectuIa
llJ... LirriŁajul proiectului
Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului proiectului actului
normative se elaborează [...] cu respectarea următoarelor reguli.• [. ..j
a) se expune într-un /imbaj simplu, clar şi concis [...j
c) termino/ogia utiiizată este constantă, uniformă i corespunde ce/ei uti/izate în a/te acte normative,
în legis/aţia Uniunii Europene si în a/te instrumente internaţiona/e /a care Repub/ica Mo/dova este
parte, cu respectarea prevederi/or prezentei legi; [...]
e) se interzicefolosirea neologisme/or dacă există sinonime de /argă răspândire, [...]
f) se evităfolosirea t...j a cuvintelor i expresiilor t...j care nu sînt uti/izate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologii/ejuridice;
h) se utilizează, pe cât este posibi/ noţiuni monosemantice, [...]“.
Textul proiectului este expus în limbă simplă, clară şi concisă, cu respectarea regulilor gramaticale şi
de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

...

łĺ.2, Coerera ĺegisłativă a proiectului
Tn textul proiectuiui nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederiie
acestuia cu regiementăriie aitor acte iegisiative sau normative în vigoare.

1L3. Activitatea agenţilor pubĺici şi a entităţiior
pubĺice regłementată în proiect
Proiectui conţine prevederi ce se referă ia activitatea trupeior de carabinieri. La fei, proiectui propune
modiicări ia mai multe acte normative în vederea impiementării mecanismuiui de reformare a
trupeior sus-citate în inspectoratui Generai ai Carabinieriior.

114. Atingeriaie drepturiior omului care pot fi
cauzate ĺa apiicarea proiectułui
Prevederiie proiectuiui nu aduc atingere drepturilor fundamentaie aie omuiui consacrate de
Constituţia Repubiicii Moidova, Deciaraţia Universaiă a Drepturiior Omuiui şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.

l. Concuza expertz&
Proiectui prenotat a fost eiaborat de către un grup de deputaţi din Pariamentui Repubiicii Moidova şi
are drept scop racordarea unor iegi ia noui statut ai trupeior de carabinieri, propus de proiectui de
iege cu privire ia inspectoratui Generai ai Carabiniriior.
Anaiizând proiectui supus expertizei s-a constatat că autorui nu a respectat toate cerinţeie iegale
privind asigurarea transparenţei în procesui decizionai.
Prevederiie proiectuiui corespund cu scopul declarat de către autor în nota de argumentare şi acesta
este în conformitate cu interesui pubiic.
În normeie supuse expertizei anticorupţie nu au fost identificaţi careva factori şi riscuri de corupţie.
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