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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Apărării.

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. Proiectul este elaborat în scopul executării prevederilor
art.41 al Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, una din formele de instruire a rezervei
Forţelor armate este instruirea militară la catedrele militare din cadrul instituţiilor de
învăţămînt superior de stat. Calitatea instruirii militare, inclusiv la catedrele militare, este un
factor important în pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
De asemenea, modificările şi completările propuse în Regulamentul de funcţionare a
catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior de stat, vor eficientiza
procesul de instruire militară a cetăţenilor prin adaptarea la noile cerinţe ale procesului
educaţional.
Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare suplimentare de la
bugetul de stat.

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

Prevederile proiectului promovează interesele Ministerului Apărării cît şi a studenţilor care
beneficiază benevol de instruire militară în cadrul catedrelor militare.
În contextul celor expuse, considerăm că promovarea proiectului nu este în detrimentul
interesului public.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Apărării, 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 normativ 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.

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

La pct.2 alin.(6) pentru modificarea pct.11 şi excluderea cuvintelor „la propunerea
şefului catedrei militare, după coordonarea prealabilă şi obligatorie cu Ministerul
Apărării”.
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Considerăm inoportună excluderea cuvintelor „la propunerea şefului catedrei militare” din
norma de la pct.11. Or, numirea în funcţie a personalului profesoral-didactic de către rectorul
instituţiei de învăţămînt pentru instruirea militară, poate genera discreţii în cazul în care
neavînd cunoştinţe în domeniul militar, rectorul nu va putea aprecia obiectiv nivelul de
profesionalism al personalului profesoral-didactic.
Astfel, la numirea personalului profesoral-didactic este necesar a se ţine cont de propunerea
şefului catedrei militare, în condiţiile în care, acesta făcînd parte din contingentul militar
cunoaşte mult mai bine specificul domeniului şi respectiv poate aprecia din punct de vedere
obiectiv gradul de profesionalism al personalului.

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la pct.11
„personalul profesoral-didactic se numeşte în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei
de învăţămînt superior de stat la propunerea şefului catedrei militare.
Personalul auxiliar se numeşte în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de
învăţămînt superior.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.2 11) alin.(2) lit.d) „certificatul medical referitor la aptitudinea pentru serviciul
militar, eliberat de una din instituţiile medico-militare”.

Norma propusă de autor la lit.d) impune cerinţe excesive pentru persoanele ce urmează a
trece etapa II-a pentru pregătirea ofiţerilor în rezervă. Or, una din condiţiile obigatorii de
admitere la etapa a II-a este de a prezenta conform lit.c) copia livretului militar, cu menţiunea
despre trecerea cursului de instruire militară a sergenţilor sau certificatul de absolvire a
cursului de instruire militară a sergenţilor.
Astfel, reieşind din cele menţionate, prezentarea copiei livretului militar, cu menţiunea despre
trecerea cursului de instruire militară a sergenţilor sau certificatul de absolvire a cursului de
instruire militară a sergenţilor include în sine şi faptul că persoana este aptă pentru
satisfacearea serviciului militar, întrucît pentru a fi admis la prima etapă aceasta a prezentat
deja certificatul medical referitor la aptitudinea pentru serviciul militar, eliberat de una din
instituţiile medico-militare.
Totodată, atragem atenţie asupra faptului că întreg contingentul militar în fiecare an este
supus examinării medicale în scop profilactic. Respectiv, în cazul în care între timp au
survenit schimbări în ceea ce priveşte starea de sănătate, în urma examenului medical
profilactic se va aprecia necesitatea prezentării repetate a certificatului de la comisia medico-
militară.
În consecinţă, considerăm neargumentată impunerea prezentării certificatului respectiv de
două ori. Or, acest fapt va crea dificultăţi persoanelor impuse să meargă în mod repetat la
comisia medico-militară pentru a obţine certificatul, fiind impuşi să piardă şi timp şi cheltuieli
financiare suplimentare pentru investigaţiile medicale ce urmează să le efectueze.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea lit.d) de la 11) alin.(2).

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

La pct.2 11) alin.13) „Studenţii, care în timpul instruirii încalcă disciplina militară,
tehnica securităţii sunt înlăturaţi de la şedinţe, cu informarea şefului catedrei militare
pentru luarea deciziei asupra persoanei în cauză”.

În forma propusă, norma este incompletă în ceea ce priveşte sancţiunile. Or, nefiind stabilite
norme clare care să conţină sancţiunile în mod expres, sintagma „pentru luarea deciziei
asupra persoanei în cauză” poate fi aplicată în mod abuziv şi subiectiv.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.2 11) alin.13) în final cu un nou
aliniat care ar putea avea următorul conţinut: „Pentru încălcarea de către studenţi a
disciplinei militare, tehnica securităţii, în funcţie de gravitatea acestei încălcări, şeful
catedrei militare va aplica următoarele sancţiuni: avertizare, mustrare, mustrare aspră,
exmatriculare.
Concomitent, menţionăm că sancţiunile trebuie să fie proporţionale responsabilităţilor,
în caz contrar, normele ar fi pur declarative.

9. Alte obiecţii

La pct.3 „Ministerul Apărării va opera în actele normative modificările ce decurg din
prezenta hotărîre”.

În cadrul normei sus numite autorul nu a specificat termenul în care Ministerul Apărării este
obligat să opereze în actele normative modificările ce decurg din prezenta hotărîre.
Astfel, considerăm oportun completarea normei şi stabilirea expresă a unui termen pentru
efectuarea modificărilor conform hotărîrii date.

Recomandarea: Propunem autorului completarea pct.3 după cuvintele „Ministerul
Apărării” cu cuvintele „în termen de…”

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

21 Iulie 2016

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