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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.190-XV din 8
mai 2003 cu privire la veterani

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, 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 urmăreşte compensarea costului mediu al
biletului de tratament sanatorial veteranilor ţintuiţi la pat, celor netransportabili şi invalizilor de
gradul I pentru a beneficia de tratament mai bun în condiţii de casă. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, veteranii ţintuiţi la pat, cei netransportabili şi
invalizii de gradul I sunt privaţi de dreptul la bilete de tratament sanatorial din cauza
imobilităţii, însă aceştia ar putea beneficia de tratament în condiţii de casă, prin compensarea
costului mediu al biletului de tratament sanatorial. Considerăm argumentele justificative, iar
proiectul oportun spre promovare. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului pentru implementarea proiectului este nevoie de 1 960 000 lei. Apreciem
iniţiativa autorului de a susţine veteranii ţintuiţi la pat, netransportabili şi invalizii de gradul I,
însă este necesară consultarea Ministerului Finanţelor pentru a verifica capacitatea bugetului
public naţional de a suporta cheltuieli suplimentare. În caz contrar, proiectul riscă să fie unul
declarativ şi inaplicabil. 

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului promovează interesele veteranilor ţintuiţi la pat, celor netransportabili
şi invalizilor de gradul I, prin compensarea costului mediu al biletului de tratament sanatorial.
Însă, nu prejudiciază interesul public general. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Prevederile proiectului nu necesită a fi evaluate prin prisma standardelor anticorupţie
internaţionale.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Parlamentului
Republicii Moldova, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a
întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a
asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul de act legislativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Art.I pct.1 din proiectul legii de modificare a art.16 al Legii nr.190/2003 cu privire la
veterani: „La articolul 16, litera c) se completează la final cu următorul text: vetaranilor
ţintuiţi la pat, netransportabili, invalizi de gradul I li se compensează costul mediu al
biletului de tratament sanatorial pentru a beneficia de tratament mai bun în condiţii de
casă”. 

Autorul operează cu termenul de „veterani”, fără a specifica din ce categorie de veterani fac
parte aceştia. Admiterea unei astfel de confuzii nu este binevenită, deoarece există deja
prevederi cu privire la veteranii de război şi condiţiile de beneficiere de tratament sanatorial
gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare la art.14, iar art.15 reglementează dreptul la
tratament sanatorial al veteranilor serviciului militar. Pentru a evita o interpretare eronată a
normei legii propuse spre modificare, recomandăm autorului specificarea expresă a
beneficiarilor, şi anume „veteranilor muncii”. 

Recomandarea: Completarea normei după cuvîntul „veteranilor” cu cuvîntul „muncii”.
Recomandarea în cauză este valabilă şi pentru pct.2 al proiectului (după sintagma
„pentru veteranii” completarea cu cuvîntul „muncii”). 

Art.I din proiectul legii de modificare a art.19 al Legii nr.190/2003 cu privire la veterani:
„La articolul 19, litera c) se completează la final cu următorul text: …Guvernul aprobă
anual costul mediu al biletului de tratament sanatorial, pentru achitarea compensaţiei
băneşti acestei categorii de pensionari îndreptăţite”. 

Autorul utilizează termeni diferiţi pentru definirea aceleiaşi categorii de persoane (pensionari
îndreptăţiţi, veterani), fapt care creează confuzii şi nu respectă continuitatea logică a
termenilor consacraţi în proiect. Cu atît mai mult că între termenii operaţi este o relaţie de tip
întreg – parte, unde veteranii sunt întregul, iar pensionarii sunt partea. Astfel, nu toţi veteranii
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sunt pensionari, nefiind oportună denumirea acestora drept pensionari.  

Recomandarea: Substituirea sintagmei „acestei categorii de pensionari îndreptăţite”
cu sintagma „veteranilor muncii ţintuiţi la pat, netransportabili”. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I din proiectul legii de modificare a art.16 al Legii nr.190/2003 cu privire la veterani:
„La articolul 16, litera c) se completează la final cu următorul text: vetaranilor ţintuiţi la
pat, netransportabili, invalizi de gradul I li se compensează costul mediu al biletului de
tratament sanatorial pentru a beneficia de tratament mai bun în condiţii de casă”. 

Norma propusă de autor creează conflict cu alin.(1) art.16 al Legii nr.60/2012 privind
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care clasifică dizabilităţile în trei grade:
severă, accentuată şi medie. Utilizarea de către autor a sintagmei „invalizi de gradul I”
corespunde gradării legislaţiei precedente în domeniu, care este depăşită şi abrogată. Astfel,
este necesară racordarea proiectului la prevederile legislaţiei în vigoare.
Totodată, persoanele cu dizabilităţi beneficiază deja de reabilitare balneo-sanatorială gratuită
în condiţiile art.43 al Legii nr.60/2012, prin urmare reglementarea compensării tratamentului
sanatorial al persoanelor cu dizabilităţi în Legea cu privire la veterani nu este oportună,
deoarece obiectul de reglementare a celei din urmă constă în reglementarea drepturilor şi
garanţiilor veteranilor cetăţeni ai Republicii Moldova şi nicidecum a persoanelor cu
dizabilităţi. 

Recomandarea: Excluderea sintagmei „invalizi de gradul I” din conţinutul normei. 

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.

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
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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.

9. Alte obiecţii

Art.I din proiectul legii de modificare a art.19 al Legii nr.190/2003 cu privire la veterani:
„La articolul 19, litera c) se completează la final cu următorul text: Finanţarea
compensării costului mediu al biletului de tratament sanatorial pentru veteranii invalizi
de gradul I, ţintuiţi la pat şi netransportabili, de la bugetul de stat se prevede anual în
proporţie de cel puţin 25% din numărul total al veteranilor invalizi de această
categorie. Guvernul aprobă anual costul mediu al biletului de tratament sanatorial,
pentru achitarea compensaţiei băneşti acestei categorii de pensionari îndreptăţite”. 

Autorul propune completarea art.19, care însă conţine o normă generală, opozabilă măsurilor
de protecţie socială a tuturor veteranilor. Avînd în vedere că pe parcursul legii cheltuielile
legate de acordarea prestaţiilor/beneficii sunt prevăzute în ultimul alineat al articolului care
reglementează drepturile în cauză (spre exemplu: art.15 alin.(7), (8) al Legii nr.190/2003),
considerăm oportună includerea normei cu privire la finanţarea compensării costului mediu al
biletului de tratament sanatorial pentru veteranii muncii ţintuiţi la pat şi netransportabili în
cuprinsul articolului 16. 

Recomandarea: Completarea art.16 cu un alineat nou (6) cu conţinutul: „Finanţarea
compensării costului mediu al biletului de tratament sanatorial pentru veteranii muncii
ţintuiţi la pat şi netransportabili, de la bugetul de stat se prevede anual în proporţie de
cel puţin 25% din numărul total al veteranilor invalizi de această categorie. Guvernul
aprobă anual costul mediu al biletului de tratament sanatorial, pentru achitarea
compensaţiei băneşti veteranilor muncii ţintuiţi la pat, netransportabili”. 

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Decembrie 2015

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