
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulilor de securitate la
vînătoare

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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. Potrivit autorului, proiectul are drept scop instituirea
cadrului legal aferent regulilor de securitate la vînătoare.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.
Totodată, avînd în vedere ca autorul stabileşte reguli doar pentru vînătoarea cu gonaşi,
vînătoarea pe baltă şi cea la porumbei devine incert modul de aplicare a regulilor de
securitate la alte tipuri de vînători. Or, proiectul urma să reprezinte cadrul legal general de
securitate aplicat pentru toate genurile de vînători practicate în Republica Moldova şi nu doar
asupra celor indicate în proiect. Aspectul menţionat urmează a fi consultat cu organizaţiile de
interes în domeniul vînatului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul va asigura securitatea în timpul orgănizării şi efectuării vînatului, ceea ce nu
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contravine interesului public general.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne la momentul examinării, proiectul întruneşte cerinţele impuse
de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Urmare a examinării proiectului constatăm că la elaborarea actului, autorul nu a respectat
normele de tehnică legislativă consacrate de Legea nr.317-XV/2003.
Astfel, unele normeriscă să devină declarative, întrucît nu întrunesc condiţia ca textul
punctelor să aibă un caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau
justificări.
În contextul celor expuse evidenţiem sintagma „Închiderea cu forţă a armei poate duce la
explozia cartuşului în arma deschisă” de la pct.22; sintagma „ Ţinerea simultană a două
degete pe cele două trăgace poate duce la împuşcătura dublă şi traumarea degetelor” de la
pct.27; sintagma „asemenea împuşcături pot fi cauza celor mai grave accidente” de la pct.28;
pct.32; pct.61 etc.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului în vederea reformulării normelor
ce nu corespund normelor de elaborare a actelor normative.

Pct.21 Se interzice folosirea cartuşelor cu termen de valabilitate expirat sau degradate,
care urmează a fi transmise serviciului abilitat al Poliţiei, pentru nimicire.

Devine incert la care autoritate se referă autorul utilizînd sintagma „serviciul abilitat al
Poliţiei”. Fără a specifica expres autoritatea competentă, există riscul interpretării normei în
sensul evitării obligaţiei de a transmite spre nimicire cartuşele cu termen de valabilitate
expirat şi neglijării interdicţiei de folosire a acestora.

Recomandarea: Recomandăm specificarea expresă a autorităţii la care face trimitere
autorul.

Pct.74 – La vînătoarea cu gonaşi tragerea se admite în limitele indicate, fie în afara lor.

Norma conţine prevederi contradictorii. Respectiv, aceasta admite efectuarea tragerilor în
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anumite limite, cît şi în afara lor, fără a specifica în ce cazuri pot fi depăşite limitele. În
redacţia propusă norma poate fi interpretată în vederea efectuării tragerilor la vînătoare la
propria discreţie fără a respecta careva reguli de securitate.

Recomandarea: Norma necesită a fi concretizată în vederea indicării exprese a
situaţiilor cînd tragerea poate fi efectuată în anumite limite şi în afara lor.

Pct.95 – La începutul fiecărei partide de vînătoare, organizatorul acesteia efectuează
un instructaj cu vînătorii şi, după caz, şi cu gonaşii [...]

Sintagma „după caz” este una ambiguă care va permite evitarea instruirii gonaşilor, iar în caz
de accidente, eschivarea de la răspundere.

Recomandarea: Considerăm necesar excluderea sintagmei „şi, după caz,”.

Pct.95 – La începutul fiecărei partide de vînătoare, organizatorul acesteia efectuează
un instructaj cu vînătorii şi, după caz, şi cu gonaşii [...]

Autorul utilizează noţiuni diferite pentru definirea persoanei responsabile de efectuarea
instructajului.
Pe tot parcursul textului este menţionat conducătorul în calitate de persoană responsabilă.
Respectiv, utilizînd noţiunea „organizator” există riscul interpretării normei în vederea evitării
procedurii de selectare a unui conducător.
Obiecţie valabilă şi în cazul sintagmelor „Registrul tehnicii securităţii la vînătoare” de la pct.62
şi „registru special pentru instructaj” de la pct.95 şi 96.

Recomandarea: Cuvîntul „organizator” va fi substituit cu cuvîntul „conducător”, iar
sintagma „registru special pentru instructaj” va fi substituită cu sintagma „Registrul
tehnicii securităţii la vînătoare”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.10 – rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod
legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este
declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile la cea mai apropiată subdiviziune a
poliţiei, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a
hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, precum şi în cazul cînd posesorul
armelor a fost condamnat prin hotărîre judecătorească definitivă la pedeapsă de
privaţiune de libertate.

Conform art.7 alin.(2) lit.f) al Legii privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă
nr.130 din 08.06.2012 permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi,
permisul de armă nu se acordă persoanelor care au fost condamnate prin hotărîre
judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave,
deosebit de grave şi excepţional de grave comise cu intenţie.
Evidenţiem, că în conformitate cu Codul penal, infracţiunile sînt clasificate în următoarele
categorii: uşoare, mai puţin grave, grave, deosebit de grave şi excepţional de grave.
Astfel, fiind omisă specificarea infracţiunilor, norma propusă de autor excede prevederile
Legii nr.130/2012 şi limitează din drepturile persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni uşoare şi
mai puţin grave de a-şi restitui bunurile după ispăşirea pedepsei.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea aspectului cu privire la cazurile de ridicare a
armelor ale persoanelor condamnate la pedeapsă de privaţiune de libertate astfel încît
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cei ce au comis infracţiuni uşoare şi mai puţin grave să îşi poată restitui bunurile după
ispăşirea pedepsei.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Evidenţiem că autorul admite pe tot parcursul textului o serie de trimiteri la alte acte
legislative fără a le specifica. În acest sens, nu este cert dacă există de fapt norme legale
care să reglementeze aspectele stabilite de autor sau trimiterile au fost făcute în mod formal.
Normele de trimitere defectuoase riscă să fie interpretate în vederea aplicării proiectului în
mod discreţionar şi în condiţii avantajoase intereselor unor anumite persoane.

Recomandarea: Considerăm necesar revizuirea, reformularea, concretizarea sau
excluderea următoarelor sintagme: „personalului abilitat prin lege” şi „alte locuri unde
portul armei este interzis prin lege” de la pct.3 subpct.2); „tiruri de tragere autorizate
în condiţiile legii” de la pct.5; „în stare de legitimă apărare sau în stare de extremă
necesitate, în condiţiile legii” de la pct.6; „conform legislaţiei în vigoare şi actelor
normative ale Ministerului Afacerilor Interne” de la pct.7; „respectarea regulilor
tehnicii de securitate” de la pct.23; „respectarea instrucţiunilor respective” de la
pct.37; „conform programului prevăzut” de la pct.94; „în conformitatea cu legislaţia în
vigoare” de la pct.103; „răspunderea prevăzută de legislaţie” de la pct.104.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.53 – [...] Dacă la locul de desfăşurare a vînătoarei în colectiv există şi alte reguli de
organizare şi de securitate în timpul vînătoarei, conducătorul este obligat să aducă la
cunoştinţa tuturor vînătorilor aceste reguli.

Norma propusă de autor este una discreţionară. În redacţia actuală, aceasta poate fi
interpretată în vederea instituirii unor reguli stabilite în mod arbitrar şi care vor permite
neglijarea celor reglementate de proiect.

Recomandarea: Recomandăm reformularea normei astfel încît să fie menţionat expres
că stabilirea oricăror alte reguli poate fi efectuată doar cu respectarea prevederilor
proiectului.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.10 – rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce deţine în mod
legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează sau este
declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile la cea mai apropiată subdiviziune a
poliţiei, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a
hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, precum şi în cazul cînd posesorul
armelor a fost condamnat prin hotărîre judecătorească definitivă la pedeapsă de
privaţiune de libertate.

În conformitate art.4 alin.(7) al Legii nr.130/2012 armele şi muniţiile sunt păstrate la organul
de poliţie pînă la stabilirea moştenitorului. Autorul a omis specificare acestui aspect. Avînd în
vederea că armele şi muniţiile reprezintă bunuri cu o valoare materială, există riscul ca
norma să prejudicieze drepturile cetăţenilor la moştenire.
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Recomandarea: Recomandăm completarea normei după sintagma „hotărîrii
judecătoreşti de declarare a dispariţiei” cu sintagma „pentru păstrarea acestora pînă
la stabilirea moştenitorului”.

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

Ca obiecţie generală asupra proiectului

Evidenţiem că pe teritoriul Republicii Moldova sunt practicate mai multe genuri de vănători.
Respectiv, proiectul propus de autor urma să reglementeze cadrul legal general aferent
regulilor de securitate aplicate pentru toate tipurile de vînători.
Cu toate acestea, proiectul vizează doar vînătorile cu gonaşi, vînătorile de baltă şi cele de
porumbei fiind evitate alte tipuri (vînătoare individuală, vînătoare în grup, vînătoarea altor
tipuri de animale etc.).
În sensul celor expuse, există riscul ca proiectul să fie aplicat doar în cazurile enumerate de
autor, iar în alte cazuri, regulile de securitate să fie aplicate în mod discreţionar. Respectiv,
proiectul nu va atinge scopul scontat de autor.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi revăzut inclusiv prin consultarea cu
organizaţiile de interes în domeniul vînatului în vederea stabilirii unui cadru legal care
să stabilească regulile de securitate aplicate pentru toate tipurile de vînători.

Pct.62 - Înainte de a începe vînătoarea, conducătorul echipei de vînători efectuează
instructajul referitor la tehnica securităţii, ordinea organizării şi desfăşurării vînătoarei,
după care fiecare participant al echipei de vînătoare semnează în Registrul tehnicii
securităţii la vînătoare, că a luat cunoştinţă de instructaj.

În contextul instituirii unui nou registru, evidenţiem că autorul a omis să specifice autoritatea
responsabilă de ţinerea, evidenţa şi controlul acestuia. În lipsa unui mecanism de gestionare
a registrelor, există riscul ca norma să devină una formală, iar vînătoarea să fie efectuată cu
încălcarea regulilor de securitate.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi completat în vederea stabilirii unui mecanism
de ţinere, evidenţă şi control al registrului tehnicii securităţii la vînătoare.

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

Pct.89 – se interzice, pentru a evita accidentele, să se împuşte asupra păsării la o
distanţă de 30 metri, dacă ea zboară la o înălţime mai mică de 10 metri.
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Recomandarea: În vederea evitării situaţiilor de interpretarea recomandăm
completarea normei după sintagma „la o distanţă” cu sintagma „mai mare”.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

20 Octombrie 2016

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