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Parlamentul
Republicii Moldova

Deputat în Par1amentu
Republicii Moldova
Biroul Permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

n conformitate cu prevederile art. 73 din Constituţia Republicii
Moldova şi art. 47 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu
de iniţiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative.
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Proiect
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
ArtI.

În titlul din Legea nr. 1 544/1 993 asigurării cu pensii a militarilor
şi a
persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor
afacerilor interne
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.247
-251, art.752),
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprins, sintagm
a „trupele
organelor afacerilor interne" la orice formă gramaticală se substituie
cu sintagma
„Inspectoratul General al Carabinierilor" la forma gramaticală coresp
unzătoare.
Art.II.

—

Legea nr.345/2003 cu privire la apărarea naţională (Monitorul Oficial
al Repeblicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.775), cu modificările
şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
—

i. În tot cuprinsul legii sintagma „trupele de carabinieri" la orice
formă
gramaticală se substituie cu sintagma „Inspectoratul General al Carabi
nierilor" la
forma gramaticală corespunzătoare.
2. La articolul 24 alineatul (2) la lit. b) după cuvîntul aprobă
se introduc
cuvintele „şi modifică la Propunerea Preşedintelui Republicii
Moldova sau
Guvernului"
3. La art.25 alin.(2) Iit.i), după sintagma „Comandamentului
Suprem al
Forţelor Armate" se completează cu sintagma „cu excepţ
ia Comandantului
Inspectoratului General al Carabinierilor".

4. La art.31 alin.(1):
sintagma „Departamentul Trupelor de Carabinieri" se substituie
cu sintagma
„Inspectoratul General al Carabinierilor"
sintagma „Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele inteme
) ale
Ministerului Afacerilor Inteme" se substituie cu sintagma „Legea
cu privire la
Inspectoratul General al Carabinierilor"

Art.III.

În textul din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor
penru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.137-138
art. 1054), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „reprezentantul
Departamentului trupelor de carabinieri" se substituie cu „reprezentantul
Inspectoratului General al Carabinierilor".
—

Art.IV.

În textul din Legea nr.52/2007 cu privire la aprobarea
Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007,
nr.78-81, art.356) cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Trupelor de
Carabinieri" la orice formă gramaticală se substituie cu „Inspectoratului General al
Carabinierilor" la forma gramaticală corespunzătoare.
—

Art. V. Legea cu privire la statutul militarilor nr. 1 62-XVI din 22.07.2005
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.129-131/618 din 30.09.2005) cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

1. La articolul 35:
la alineatul (2) litera d) cuvintele „comandantul Trupelor de Carabinieri" se
exclud.
Art.VI.

În textul din Legea nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în
sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art. 148)
cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „trupelor de carabinieri" la orice
formă gramaticală se substituie cu sintagma “Inspectoratul General al Carabinierilor"
la forma gramaticală corespunzătoare.
Art.VII.

—

Legea nr.218/2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a
mijloacelor speciale şi a armelor de foc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2012, nr.254-262, art.836) cu modificările şi completările ulterioare, se completează
după cum urmează:
la art.3 lit.a), după sintagma „personalul care deţine grade şi statut special" se
completează cu sintagma „şi militar".
—

Art.VIII.
Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr.2 1 8/2008
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art.15) cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
articolul 400, se completează cu alineatul 41 cu următorul conţinut:
—

4'. Contravenţiile prevăzute la art. 69, 91 alin.(1), 91' alin.(16) şi (18), art.354,
355 şi art.357, care au fost săvârşite în timpul îndeplinirii misiunilor Inspectoratului
General al Carabinierilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice,
protecţie a obiectivelor de importanţă deosebită, prevenire şi combatere a
terorismului, asigurare a regimului stării de urgenţă, de asediu şi de război, se
constată şi se examinează inclusiv de către carabinieri.
Art.IX. Legea nr.26/2008 privind întrunirile (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.80, art.261) cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează, după cum urmează:
1. La art. 1 1 alin.(2), după sintagma “organelor de poliţie" se completează cu
sintagma “şi ale Inspectoratului General al Carabinierilor";
2. La art. 1 9 lit.c), după sintagma „ori a organului de poliţie" se completează cu
sintagma „şilsau Inspectoratului General al Carabinierilor".
3. La art.20 alin.(1) lit.b), după sintagma „organului de poliţie" se completează
cu următorul enunţ „şi structurii Inspectoratului General al Carabinierilor, în raza de
competenţă a căreia se desfăşoară întrunirea,".
4. La art.21 alin.(1), după sintagma „împreună cu poliţia" se completează cu
sintagma „sau cu carabinierii".
5. La art.22 alin.(2) şi (3), după sintagma „poliţia" se va completa cu sintagma
„i/sau carabinierii".
6. La art.22 alin.(4), după sintagma „organul de poliţie" se completează cu
sintagma „sau de carabinieri".
—

Art. X. (1) Prezenta lege intră în vigoare de la data publicării.
(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data de publicare a prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei legi;
b) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi.
—

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Prezentul proiect de lege vine în comun cu proiectul de lege cu privire la
Inspectoratul General al Carabinierilor şi se referă la modificarea şi!sau completarea
unui şir de acte legislative şi normative conexe, cum ar fi: Legea cu privire la
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea cu privire la apărarea naţională,
Legea cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare, Codul
contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, ş.a.
Modificarea cadrului normativ conex Proiectului legii cu privire la
Inspectoratul General al Carabinierilor este elaborat de către Ministerul Afacerilor
Interne în contextul procesului amplu de reformare a Ministerului Afacerilor Interne
şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia, care urmăreşte scopul
constituirii unui sistem de ordine şi securitate publică integrat, interoperabil şi
compatibil, capabil să asigure servicii publice de calitate pentru protecţia persoanei,
siguranţa societăţii şi statului, precum şi creşterea nivelului de încredere a populaţiei
în organele de drept.
Necesitatea elaborării proiectului de lege este prevăzută în Strategia de
reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 20 1 7-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 357 din 31 iulie 2017, Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii
2016-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 20 iulie 2016, precum şi
Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica
Moldova Uniunea Europeană în perioada 2017 2019, aprobat în cadrul şedinţei
Guvernului din 28 decembrie 2016.
De asemenea, imperativul acestei acţiuni derivă din Concepţia de reforrnare a
Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate şi desconcentrate ale
acestuia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1 1 09 din 6 decembrie 20 1 0, Strategia
securităţii naţionale a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 1 53 din 1 5 iulie 20 1 1, Strategia naţională de ordine şi securitate publică pentru anii
2017-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 354 din 31 iulie 2017, Strategia
de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvemului
nr.587 din 12 mai 2016, care au identificat principalele probleme ale sistemului de
ordine şi securitate publică şi au stabilit obiectivele procesului de reformare.
Actualmente, la nivelul structurilor principale de ordine şi securitate publică
Poliţiei şi Trupelor de Carabinieri, se atestă paralelisme, suprapuneri şi dublări cle
competenţe, fapt ce face dificilă organizarea şi desfăşurarea misiunilor, stabilirea
exactă a responsabilităţilor, cooperarea şi alocarea resurselor. Din aceste motive este
periclitată dezvoltarea în ansamblu a sistemului de ordine şi securitate publică.
—

—

-

Capacitatea Trupelor de Carabinieri de a îndeplini misiuni de ordine şi
securitate publică este redusă, îndeosebi în plan teritorial. Cauzele rezidă în
competenţele insuficient delimitate, legislaţia depăşită, absenţa competenţelor
poliţieneşti, menţinerea modelului actual de îndeplinire a misiunilor, a sistemului de
completare a efectivelor cu militari în termen, pregătirea poliţienească deficitară,
precum i dotarea inadecvată şi insuficientă.
Din prevederile legale existente (Legea nr. 806-XII din 12 decembrie 1991 cu
privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale MAI şi Legea nr. 320 din 27
decembrie 20 1 2 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului) rezultă faptul
că, nu au fost delimitate clar atribuţiile în domeniul ordinii şi securităţii publice între
Poliţie şi Trupele de Carabinieri şi nu există nici prevederi de complementaritate şi
interoperabilitate în acest sens. Terminologia utilizată şi modul de proiectare a
normelor juridice sunt diferite, astfel încât nu permit stabilirea îndatoririlor precise în
domeniu ale fiecărei structuri. Pe baza dispoziţiilor legale în vigoare nu pot fi
determinate clar limitele competenţelor, modul în care acestea sunt exercitate, când
încep şi unde încetează atribuţiile, cine le îndeplineşte şi în ce condiţii.
De asemenea, cadrul legislativ în vigoare care reglementează activitatea
Trupelor de Carabinieri nu corespunde exigenţelor actuale privind locul şi rolul
acestora într-un sistem dual de ordine şi securitate publică, producând deficite de
capacitate pe acest segment şi diminuând implicit nivelul de siguranţă al comunităţii.
Trupele de Carabinieri urmează să fie reorganizate şi integrate în sistemul
poliţienesc, cu păstrarea statutului militar, a individualităţii instituţionale, specificului
organizatoric, funcţional şi a independenţei operaţionale.
Având în vedere situaţia internă şi internaţională, se impune menţinerea în RM
a sistemului poliţienesc dual în care funcţionează complementar structuri de poliţie
civilă (Poliţia) şi cu statut militar (Carabinierii). Acesta este practicat cu succes în
numeroase state europene
Italia, Franţa, România, Spania, Portugalia, Olanda,
Polonia, Turcia.
—

Luînd act noul concept de reformare a trupelor de carabinieri, în mai multe acte
legislative se vor actualiza denumirea şi alte aspecte tehnice relevante Inspectoratului
General al Carabinierilor care urmează a fi instituit după această reformă legislativă.
Adoptarea proiectului legii cu privire la Inspectoratul General al Carabinierilor
şi a proiectului ce se referă la legislaţia conexă va contribui la constituirea unei
structuri poliţieneşti profesioniste moderne, cu statut militar şi atribuţii duale,
capabilă să realizeze un serviciu public de calitate în beneficiul comunităţii şi să
asigure nivelul înalt de siguranţă individuală şi colectivă la cele mai înalte standarde
europene şi internaţionale, în situaţii de normalitate, situaţii specifice şi situaţii de

criză de ordine publică şi, totodată, să execute atribuţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare în situaţii de asediu sau de război, ca parte componentă a Forţelor Armate.
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