
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV din 25
iulie 2003 cu privire la apărarea naţională (art.1, art.2, art.3, art.4,

art.6, art.24, art.25 ş.a.)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Apărării,
ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul modifică Legea nr.345/2003 cu privire la
apărarea naţională întru executarea Deciziei Consiliului Suprem de Securitate din 23 martie
2015. Scopul urmărit este optimizarea şi perfecţionarea cadrului normativ naţional privind
organizarea activităţii de planificare a apărării naţionale şi de elaborare a documentelor de
politici – strategia securităţii naţionale, strategia naţională de apărare şi strategia militară.
Printre prevederile inovatorii, proiectul de lege nominalizat:
- precizează conceptul de conducere militară, mandatul, modalitatea şi condiţiile de numire a
Şefului Marelui Stat Major;
- detaliază şi clarifică atribuţiile Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Guvernului,
Ministerului Apărării în domeniul apărării naţionale prin completarea responsabilităţilor în
domeniul planificării apărării;
- introduce referinţa la Legea nr.219/2015 privind participarea Republicii Moldova la misiuni şi
operaţiuni internaţionale;
- introduce un capitol aparte (IV) destinat planificării apărării naţionale, care nu a avut anterior
o reglementare juridică.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Autorul a respectat
prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative, stabilind în cadrul notei
informative condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi, evidenţierea
elementelor noi, argumentarea şi gradul de compatibilitate cu reglementările legislaţiei
naţionale, precum şi efectul implementării proiectului.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului nu presupune alocarea unor mijloace
financiare suplimentare din bugetul de stat.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

În opinia noastră, proiectul corespunde interesului public general, perfecţionând cadrul
normativ ce reglementează apărarea naţională şi contribuind la o mai bună pregătire de
apărare a Republicii Moldova.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.345-XV din 25 iulie 2003 şi nota informativă
la acesta erau publicate pe site-ul Ministerului Apărării www.army.md, şi pe portalul
informativ www.particip.gov.md ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse
de prevederile art.8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Martie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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