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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind instituirea distincţiei de stat Crucea
comemorativă „Crucea Misiunilor Internaţionale”

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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul a fost elaborat cu scopul aprecierii contribuţiei
participanţilor la operaţiunile de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale, la care
Republica Moldova a luat sau urmează să ia parte.

  d. Suficienţa argumentării. Autorul justifică necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.
Confecţionarea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei, a baretei de substituţie şi a cutiei
capitonate aferente acesteia, pentru aproximativ 11000 de persoane (dintre care 9000 de
participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan), necesită cheltuieli financiare în sumă de
aproximativ 2 mln. 455 mii lei.
Astfel, finanţarea confecţionării Crucii comemorative “Crucea Misiunilor Internaţionale”, a
legitimaţiei aferente, a baretei de substituţie şi a cutiei capitonate, se va efectua din contul
bugetului de stat, prin intermediul bugetului aprobat al Aparatului Preşedintelui Republicii
Moldova.
Totodată, în textul notei notei informative autorul proiectului propune ca distincţia să fie
confecţionată anual de către instituţia responsabilă de gestionarea distincţiilor de stat-
Preşedinţia Republicii Moldova, în limita alocaţiilor din bugetul de stat.
În acest sens, considerăm că autorul a tratat superficial fundamentarea costului de
confecţionare a distincţiei respective care se face pe baza unui deviz prin analiza economică,
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în care se va cuprinde atît valoarea materialelor folosite, recuperarea amortizarii utilajelor
folosite, costurile salariale ale celor implicaţi în executarea lucrărilor de confecţionare a
distincţiilor cît şi alte costuri implicate în efectuarea lucrărirlor.
Astfel, valoarea estimativă a cheltuielilor prevăzute de autor în nota informativă este neclară
şi incoerentă în situaţia în care, cheltuielile pentru confecţionarea anuală a distincţiilor ar
putea fi diferite de la an la an, ca urmare a majorării preţurilor pe piaţă a produselor şi
serviciilor, a ratei de inflaţie etc.
În consecinţă, considerăm că fundamentarea economico-financiară a proiectului este
insuficientă.

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

Proiectul promovează interesele cetăţenilor Republicii Moldova care au făcut sau fac parte
din contingentele detaşate pentru participarea la misiuni şi operaţii internaţionale în
conformitate cu prevederile Legii nr. 219 din 3 decembrie 2015 privind participarea Republicii
Moldova la misiuni şi operaţii internaţionale precum şi persoanelor care au participat la
acţiunile de luptă din Afghanistan (aprilie 1978-15 februarie 1989) în conformitate cu
prevederile art.7 alin.(2) pct. 1) lit. f) al Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
Totodată, prevederile proiectului nu justifică pe deplin interesul public, şi promovează în mod
vădit interesele de grup ale combatanţilor luptelor din Afghanistan astfel, aducînd prejudicii
de ordin moral celorlalte persoane, care de asemenea au participat la acţiuni de luptă
desfăşurate pe teritoriul altor state conform anexei la Legea nr. 90 din 08.05.2003 cu privire
la veterani care prevede lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă la
care au participat cetăţenii 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. Proiectul se regăseşte pe pagina
oficială a Ministerului Apărării, în corespundere cu 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

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

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

22 Iulie 2016

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