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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
veterani nr.190 din 08 mai 2003 (modificarea art.7 alin.(2)

subpct.7 se completează cu lit.f))
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi 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 a fost elaborat în vederea includerii în
categoria veteranilor de război a colaboratorilor din cadrul secţiilor organelor afacerilor
interne din raioanele Comrat, Ciadîr-Lunga şi Vulcăneşti care au participat la asigurarea
ordinii publice, păstrării integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, în perioada
de la 10 august 1990 pînă la 23 decembrie 1994.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele prezentate în nota informativă invocă parţial
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin implementarea noilor
reglementări, însă acestea nu justifică promovarea proiectului.
La 23 decembrie 1994 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la statutul
juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), doar din acel moment s-a început o nouă etapă în
formarea istoriei Poliţiei Găgăuziei. Prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova nr.08 din 25 iulie 1995, a fost formată Direcţia Afacerilor Interne a Găgăuziei, în
componenţa căreia au intrat trei Comisariate raionale de Poliţie: Comisariatul or. Comrat,
Ciadîr-Lunga şi Vulcăneşti. Ordinul nr.59 al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova din 01 aprilie 1997 a aprobat regulamentul Direcţiei Afacerilor Interne a Găgăuziei.
(potrivit saitului oficial a Direcţiei de Poliţie a UTA Găgăuzia http://www.uvdgagauzii.md/ro/ ).
Luînd în considerare cele menţionate mai sus, deducem că argumentele prezentate în nota
informativă nu au o fundamentare legală şi rezonabilă de a include „colaboratorii organelor
afacerilor interne ai secţiilor organelor afacerilor interne din raioanele Comrat, Ciadîr-Lunga şi
Vulcăneşti care au participat la asigurarea ordinii publice, păstrării integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova, în perioada de la 10 august 1990 şi pînă la 23 decembrie
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1994” în categoria veteranilor de război. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare la acordarea măsurilor de protecţie
socială pentru persoanele care vor fi incluse la categoria veteranilor de război, potrivit art.14
al Legii nr.190 din 08.05.2003, însă în nota informativă nu au fost menţionate sursele de
acoperire a acestora. Totodată, menţionăm că potrivit prevederilor constituţionale (art.131 din
Constituţie) orice propunere legislativă sau amendament care atrag majorarea sau reducerea
veniturilor bugetare sau împrumuturilor, precum şi majorarea sau reducerea cheltuielilor
bugetare pot fi adoptate numai după ce sunt acceptate de Guvern. Astfel, promovarea
proiectului poate fi efectuată după identificarea sursei de finanţare şi a acceptului prealabil al
Guvernului. În lipsa mijloacelor financiare există riscul ca proiectul să fie unul declarativ. 

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

Prevederile proiectului promovează interese manifestate prin includerea la categoria
veteranilor de război a colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai secţiilor organelor
afacerilor interne din raioanele Comrat, Ciadîr-Lunga şi Vulcăneşti care, potrivit autorilor, au
participat la asigurarea ordinii publice, păstrării integrităţii teritoriale şi independenţei
Republicii Moldova, în perioada de la 10 august 1990 pînă la 23 decembrie 1994.
În acest context, relatăm că includerea persoanelor sus-menţionate în categoria veteranilor
de război nu este argumentată, deoarece prin veteran de război înţelegem persoanele care
au participat la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei
Republicii Moldova şi nu cei care au asigurat ordinea publică.

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 întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008. La
momentul examinării, proiectul şi nota informativă erau plasate pe pagina web oficială a
Parlamentului: www.parlament.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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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.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

28 Martie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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