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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului privind instituirea Crucii comemorative
"Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la

Centrala Atomoelectrică Cernobîl" şi alocarea mijloacelor
financiare pentru confecţionarea acesteia

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Conform menţiunilor autorului din nota informativă,
proiectul supus expertizei anticorupţie a fost elaborat în scopul aprecierii meritelor şi
sacrificiului personal al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au contribuit la lichidarea
consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl din anul 1986, precum şi în legătură cu
consemnarea a 30 de ani de la producerea acestui eveniment tragic.
Din analiza comparativă a prevederilor proiectului şi notei informative în ansamblu, se
constată că obiectivul real corespunde scopului declarat de către autor, totuşi, sub aspectul
categoriilor potenţialilor beneficiari ai distincţiei, analizate prin prisma factorilor coruptibilităţii
identificaţi în prezentul Raport, se prezumă că proiectul nu va asigura consemnarea tuturor
cetăţenilor Republicii Moldova care au contribuit la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE
Cernobîl din anul 1986, conjunctură prognozată de către autor.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine informaţii
privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, respectiv, comemorarea a 30 de la
producerea evenimentului de la CAE Cernobîl din 1986, precum şi principalele categorii de
beneficiari ai proiectului. Totodată, se consideră oportun de menţionat că, autorul nu face
referire la criteriul desemnării grupului de beneficiari, or acesta nu corespunde categoriei de
cetăţeni care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, conform Legii
nr.909-XII din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl.
În aceeaşi ordine de idei, apreciem insuficientă argumentarea economico-financiară a
proiectului, în contextul analizei la compartimentul „Fundamentarea economico-financiară a
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proiectului” a prezentului Raport, ceea ce determină corespunderea parţială a fundamentării
acestuia cu exigenţele art.37 din Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale
Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei, a baretei de
substituire şi a cutiei capitonate aferente acesteia, pentru aproximativ 2300 de persoane,
inclusiv pentru elaborarea schiţelor distincţiei prin antrenarea unor experţi în domeniu,
necesită cheltuieli financiare în sumă de 800 mii lei, iar aceste mijloace financiare vor fi
alocate din fondul de rezervă al Guvernului.
În acest context, sesizăm asupra dispoziţiilor Regulamentului privind gestionarea fondurilor
de urgenţă ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.862 din 18.12.2015, care
statuează că scopul fondurilor de urgenţă este de a oferi Guvernului posibilitatea să
răspundă prompt la anumite necesităţi de finanţare în situaţii imprevizibile şi excepţionale,
care survin pe parcursul anului bugetar. Fondul de rezervă este destinat pentru finanţarea
cheltuielilor bugetare care întrunesc concomitent următoarele criterii de eligibilitate:
a) comportă caracter de urgenţă;
b) survin pe parcursul anului şi nu au putut fi cunoscute pentru a fi prevăzute în bugetul
aprobat;
c) nu există rezerve în bugetele aprobate pentru autorităţile publice.
Astfel, ne exprimăm rezerva privind alocarea resurselor financiare necesare implementării
proiectului, luând în consideraţie faptul că cheltuielile în cauză au putut fi cunoscute pentru a
fi prevăzute în buget (consemnarea a 30 de ani), iar acestea riscă a nu se încadra în criteriile
de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.862/2015.

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

Noile prevederi propuse în proiect promovează interesele persoanelor care au contribuit la
lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl din anul 1986, însă această promovare
nu este în detrimentul interesului public general, ţinând cont de importanţa protecţiei sociale
şi aprecierii acestor categorii de cetăţeni, precum şi de prejudiciul suferit în sensul dat.
Totodată, normele cu potenţial coruptibil identificate şi analizate în prezentul Raport, pot
genera lezarea drepturilor categoriilor de potenţiali beneficiari, menţionate în Legea
nr.909/1992, însă neincluse în proiect.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul expertizării, proiectul,
nota informativă şi avizele autorităţilor implicate au fost puse la dispoziţia părţilor interesate
prin plasarea acestora pe pagina web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
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www.mmpsf.gov.md şi www.particip.gov.md, corespunzător cerinţelor privind asigurarea
transparenţei în procesul decizional din Legea privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv
prin informarea publicului referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea
proiectului pe pagina web oficială a instituţiei. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.6 din anexa nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului –
„Faptul înmînării crucii comemorative se consemnează în procese-verbale de
înmînare, conform Anexei nr.3 la prezentul Regulament. În baza proceselor-verbale de
înmînare, preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor şi Guvernatorul UTA Găgăuzia
vor prezenta, pînă la data de 23 decembrie 2016, Ministerului Apărării, listele
persoanelor cărora le-a fost înmînată distincţia respectivă, conform Anexei nr.4 la
prezentul Regulament.
După încheierea înmînării, listele persoanelor cărora le-a fost înmînată medalia şi
Procesele-verbale de înmînare se păstrează permanent, în modul stabilit.”

În lipsa precizării exprese a instituţiei responsabile de păstrarea listelor persoanelor cărora li
s-a înmânat distincţia şi procesele-verbale de înmânare, norma sus-citată se manifestă cu
sens echivoc, fiind pasibilă de a genera dificultăţi la aplicare.

Recomandarea: Se recomandă includerea menţiunii exprese privind autoritatea
responsabilă de păstrarea listelor şi a proceselor-verbale de înmânare a distincţiei.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.1 din anexa nr.2 la proiectul hotărârii Guvernului –
„1. Crucea Comemorativă „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986
de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl” este o distincţie corporativă a Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei care se conferă întru recunoaşterea sacrificiului
personal al:
a) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Centrala Atomoelectrică
Cernobîl;
b) participanţilor la experienţele nucleare sau la lichidarea consecinţelor avariilor cu
radiaţie ionizată la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii
serviciului militar;
c) persoanelor evacuate din zona de 30 km de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl.”

Potrivit art.6 al Legii nr.909-XII din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au
avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, în categoriile de cetăţeni care au
avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl şi asupra cărora se extinde acţiunea
legii intră:
1. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la
C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală
cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:
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a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea
urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente
speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armatei, în trupele şi
organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în
alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare
sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia
Republicii Moldova.
2. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii
1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de
înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi
în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele
Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi
în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a
urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
3. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii
1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de
înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi
în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele
Armatei, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi
în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a
urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
Având în vedere temeiul legal menţionat de autor de elaborare a proiectului de act normativ –
Legea nr.909/1992, se remarcă o necorespundere neargumentată a categoriilor de persoane
afectate de catastrofa din 1986 de la CAE Cernobîl, ceea ce poate genera incertitudine
privind potenţialii beneficiari ai distincţiei.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea categoriilor de beneficiari ai Crucii
Comemorative „Participant la lichidarea consecinţelor catastrofei din 1986 de la
Centrala Atomoelectrică Cernobîl”, în sensul corespunderii acestora cu categoriile
menţionate în legea specială.

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

La pct.6 din anexa nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului –
„[…] După încheierea înmînării, listele persoanelor cărora le-a fost înmînată medalia şi
Procesele-verbale de înmînare se păstrează permanent, în modul stabilit.”

Sintagma „în modul stabilit” poate fi calificată ca o normă de blanchetă defectuoasă,
posesoare de riscuri coruptibile prin lipsa reglementării modalităţii de păstrare a
documentelor în cauză.

Recomandarea: Recomandăm precizarea modului de păstrare a listelor menţionate în
norma citată, sau indicarea expresă a temeiului legal de păstrare a acestor acte.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La pct.2 din anexa nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului –
„Cetăţenii Republicii Moldova cărora urmează să li se confere medalia se includ în
liste întocmite pe formularul de modelul stabilit, conform Anexei nr.1 la prezentul
Regulament.
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Listele se întocmesc de către organele administrativ-militare teritoriale în a căror rază
aceste persoane îşi au domiciliul, în comun cu autorităţile administraţiei publice
locale. Aceste liste se semnează de către persoanele oficiale responsabile de
întocmirea lor şi se vizează de către preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor,
Guvernatorul UTA Găgăuzia.”

coroborat cu:

pct.3 din anexa nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului –
„Temei pentru includerea în lista persoanelor cărora urmează să li se confere crucea
comemorativă constituie legitimaţia ce face dovada apartenenţei persoanei la una din
categoriile prevăzute la punctul 1 al prezentului Regulament. […]”

Prin pct.2 din anexa nr.3 se atribuie organelor administrativ-militare teritoriale şi autorităţile
administraţiei publice locale competenţa discreţionară de a stabili şi întocmi lista potenţialilor
beneficiari ai distincţiei, fără a reglementa şi stabili modalitatea şi criteriile în acest sens.
Astfel, Legea nr.909/1992 stipulează că evidenţa persoanelor se asigură prin intermediul
Registrului de stat pentru evidenţa cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei
de la Cernobîl.
Totodată, legea precizează că acestor persoane li se eliberează legitimaţii şi insigne de
participanţi la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl.
În contextul celor menţionate, se presupune că datele privind eventualii beneficiari pot fi
importate din registrul în cauză, or de altfel, se creează confuzie privind mecanismul de
întocmire a listelor respective, rezultând că autorităţile responsabile vor solicita şi verifica
legitimaţiile tuturor persoanelor, pentru a le include în listă.
De asemenea, din moment ce legitimaţiile se eliberează pentru categoriile specificate în art.6
al Legii nr.909/1992, iar acestea nu corespund cu acele categorii indicate în proiectul
expertizat, norma riscă să devină inaplicabilă.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea prevederilor menţionate şi instituirea unui
mecanism obiectiv de întocmire a listelor beneficiarilor distincţiei.

La pct.2 din anexa nr.3 la proiectul hotărârii Guvernului –
„[…] Listele se prezintă Ministerului Apărării, pînă la data de 1 decembrie 2016.
Ministerul Apărării aprobă listele prezentate şi expediază, pînă la data de 12 decembrie
2016, centrelor militare teritoriale numărul necesar de cruci comemorative şi de
legitimaţii aferente.”

Norma prenotată prezintă carenţe semnificative în ceea ce priveşte termenul stabilit pentru
prezentarea listelor, cât şi pentru elaborarea şi expedierea numărului necesar de cruci
comemorative şi de legitimaţii aferente.
Menţionăm în acest context, că proiectul de act normativ a fost publicat spre consultare
publică şi remis pentru efectuarea expertizei anticorupţie la data de 10.11.2016, cu termenul
limită oferit pentru consultare până la data de 30.11.2016 şi respectiv, termenul prevăzut de
lege pentru expertiză anticorupţie – 23.11.2016.
Astfel, având în vedere regulile de iniţiere, elaborare, consultare publică, etc. a unui act
normativ, dar şi cerinţa de publicare a acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
prevăzute de Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, se constată insuficient termenul stabilit
în proiect pentru acţiunile preconizate. În consecinţă, acesta fiind aprobat şi publicat ulterior,
riscă să devină inaplicabil, iar autoritatea publică responsabilă va putea stabili, în mod
discreţionar, un alt termen în acest sens.

Recomandarea: Propunem autorului stabilirea unui termen raţional de realizare a
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acţiunilor prevăzute în proiect.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Noiembrie 2016

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