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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
i.ir. E[018/5544 dr 09.11.2018

ĺa pľoiectul de lege cu privire la Inspectoratul Generał aĺ Carabinierilor
Prezentul raport de expertiză anticorupţie a fost întocmit de Centrul Naţional Anticorupţie al
Republicii Moldova în baza Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, a Legii nr.1104/2002 cu
privire la Centrul Naţional Anticorupţie, a Legii integrităţii nr.82/2017 i a Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative i normative, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Centrului nr.6 din 20 octombrie 2017.

k Anaĺiza riscurilor de

corupere a procesului

de promovare a proiectului

1.1. Pertirerţa autorului, categoriei propuse a actuiui
şi a procedurii de romovare a roiectului
Autor al proiectului de act normativ este Parlamentul RM, iar autor nemijlocit este un grup de
deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art.73 din Constituţia Republicii Moldova i art.47 alin.(3)
din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr.797/1996.
Categoria actului legislativ propus este Lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie i
art.6-12 din Legea nr.100/2017 privind actele normative.

1.2. Respectarea rigorilor de transparenă îr rocesul
decizioraI la promovarea proiectului
Conform art.8 al Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional “etapele asigurčrii
transparenţei procesuiui de eiaborare a deciziilor sunt:
a) informarea pubiicului referitor la iniţierea elaborčrii deciziei;
b) punerea la dispoziţia părţilor interesate a proiectului de decizie şi a materialeior aferente acestuia;
c) consultarea cetăţeniior, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor pčrţi interesate;
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d examinarea recomandăriior cetăţeni/or, asociaţii/or constituite în corespundere cu /egea, a/tor părţi
interesate în procesu/ de e/aborare a proiecte/or de decizii;
e) informarea pub/icu/ui referitor /a decizii/e adoptate.

Proiectul supus expertizei a fost piasat pentru consuitare publică pe pagina web
Parlamentuiui Republicii Moidova, fiind asigurat accesul părţilor interesate la proiect.

a

Suplimentar, autorul proiectului nu a asigurat informarea publicului referitor Ia iniţierea
elaborării prezentului proiect de decizie, condiţie prevăzută de art.8 lit.a) al Legii nr.239/2008
privind transparenţa în procesul decizionai.
Astfel, având în vedere că proiectul a fost plasat pe pagina web indicată supra si părţile interesate au
acces la proiect, se constată că în procesul de promovare a proiectului asigurarea
transparenţei decizionale stabilite de Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional a
fost, în mare parte parte, asigurată.

i3. Scopul arurat i scopul reai
al proiectului
Potrivit notei informative: ‘Proiectu/ /egii cu privire /a Inspectoratu/ Genera/ al Carabinieri/or este
e/aborat de către Ministeru/ Afaceri/or /nterne în contextul procesu/ui amp/u de reformare a
Ministeruĺui Afaceri/or /nterne i a structuri/or subordonate i desconcentrate a/e acestuia, care
urmărete scopu/ constituirii unui sistem de ordine i securitate publică integrat, interoperabi/ ‚i
compatibi/, capabi/ să asigure servicii pub/ice de ca/itate pentru protecţia persoanei, siguranţa
societăţii i statuiu precum ‚çi cre,çterea nivelului de încredere a popu/aţiei în organe/e de drept".
Autorul a mai precizat că “f. ..J proiectu/ de iege eiaborat vizează transformarea Trupeior de
Carabinieri într-o structură po/iţienească profesionistă cu statut mi/itar, modernă, eficace ‚si eficientă,
transparentă, capabiiă să rea/izeze serviciu/ pubiic de caiitate în beneficiul comunităţii ‚si să asigure
nivelui îna/t de siguranţă individuală ‚si coĺectivă ia standarde europene, în situaţii de norma/itate,
situaţii specifice ‚si situaţii de criză de ordine pub/ică şi.. totodată, să execute atribuţii/e prevăzute de
iege în situaţii de urgenţă, de asediu ‚si de război".
Prin urmare, se constată că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde scopului
real al proiectului.

1.4. lriteresui public şi îritereseie private
promovate príri proiect
Proiectul promovează interesele lnspectoratului General al Carabinierilor de a beneficia de un cadru
normativ eficient care reglementează cadrul juridic i principiile de activitate, organizarea i
funcţionarea, atribuţiile i împuternicirile acestuia, ceea ce este conform interesului public.
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.5. .Justificarea soluiitor roiectului
1.5.1. Suficiena argumentării din nota inforrnativă.
În conformitate cu art.30 al Legii nr.îOO/2017 cu privire la acteie normative, proiectele de acte
normative sunt însoţite de „nota informativă care cuprinde:
a) denumirea sau numele autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului octului
normativ;
b) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ ifinalitčţile urmčrite;
c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei
naţionale cu legis!aţia Uniunii Europene;
d) principalele prevederi ale proiectului ‚i evidenţierea elementelor noi;
f) nodul de încorporare a actului în cadrul normativ în
vigoare!I.

Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea promovării proiectului, fiind
expuse condiţiile ce au impus elaborarea acestuia, principalele prevederi. Potrivit notei informative:
11Necesitatea elaborării proiectului de lege este prevăzută în Strategia de reformare a Trupelor de
Carabinieri pentru anii 201 7-2020, aprobatč prin Hotčrârea Guvernului nr. 357 din 31 iulie 201 7
Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din
20 iulie 2016 precum i Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere
Republica Moldova
Uniunea Europeană în perioada 2017
2019, aprobat în cadrul edinţei
Guvernului din 28 decembrie 2016.
-

-

De asemenea, imperativul acestei acţiuni derivč din Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor
lnterne ‚si a structurilor subordonate i desconcentrate ale acestuia, aprobatč prin Hotărârea
Guvernului nr.1109 din 6 decembrie 2010, Strategia securităţii naţionale a Republicii Moldova,
aprobată prin Hotčrârea Parlamentului nr.153 din 15 iulie 2011, Strategia naţională de ordine i
securitate publică pentru anii 2017-2020, aprobatč prin Hotčrârea Guvernului nr. 354 din 31 iulie
2017 Strategia de dezvoltare a Poliţiei pentru anii 2016-2020, aprobatč prin Hotărârea Guvernului
nr.587 din 12 mai 2016 care au identificat principalele probleme ale sistemului de ordine ‚si securitate
publicč ‚si au stabilit obiectivele procesului de reformare.
Actualmente, la nivelul structurilor principale de ordine ‚si securitate publicč Políţiei ‚si Trupelor de
Carabinieri, se atestč paralelisme, suprapuneri ‚si dublčri de competente, fapt ce face dificilč
organizarea ‚si desfă,surarea misiuniĺor stabilirea exactč a responsabilitčţilor cooperarea ‚si alocarea
resurselor. Din aceste motive este peric/itatč dezvoltarea în ansamblu a sistemului de ordine ‚si
securitate publicč.
-

Capacitatea Trupelor de Carabinieri de a îndeplini misiuni de ordine ‚si securitate pub/ică este redusč,
îndeosebi în plan teritorial. Cauzele rezidč în competenţele insuficient delimitate, legislaţia depč,sitč,
absenţa competenţelor poliţiene,st menţinerea modeluĺui actual de îndepĺinire a misiunilor, a
sistemuĺui de completare a efectivelor cu militari în termen, pregčtirea poĺiţíeneascč deficitarč,
precum ‚si dotarea inadecvată ‚si insuficientč.
Dín prevederiĺe legale existente (Legea nr. 806-Xll din 12 decembrie 1991 cu privire la trupele de
carabinieri (trupele interne) ale MAI ‚si Legea nr. 320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea
Poliţiei si statutul poliţistului) rezultč faptul cč, nu au fost deiimítate clar atribuţiile în domeniul ordinii
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si securitőţii pub/ice între Po/iţie i Trupe/e de Carabinieri i nu existč nici prevederi de
comp/ementaritate i interoperabiĺitate în acest sens. Termino/ogia utilizatč ‚i modu/ de proiectare a
norme/or juridice sunt diferite, astfe/ încât nu permit stabi/irea îndatoririĺor precise în domeniu a/e
fiecčrei structuri. Pe baza dispoziţii/or ĺega/e în vigoare nu pot fi determinate clar /imiteie
competenţeĺor, modui în care acestea sunt exercitate, când încep i unde înceteazč atribuţiiĺe, cine le
îndep/inete Îfl ce condiţii.
De asemenea, cadru/ /egis/ativ în vigoare care reg/ementeazč activitatea Trupelor de Carabinieri nu
corespunde exigenţelor actua/e privind /ocuĺ şi ro/u/ acestora într-un sistem duaĺ de ordine si securitate
pubĺicč, producând deficite de capacitate pe acest segment şi diminuând impiicit nivelu/ de siguranţč
a/ comunitčţii".
Prin urmare, argumentele invocate de autor în nota informativă justifică necesitatea elaborării
proiectului, fiind întrunite cerinţele art.30 al Legii nr.100/2017 cu privire Ia acteie normative.
1.5.2, Argumentarea economicăfinanciară.
Conform art.30 lit.e) al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative, nota informativă trebuie să
conţi nă e) fundamentarea economico-financiorč
“.

„

Reiesind din prevederile proiectului i nota informativă anexată, implementarea normelor propuse
vor genera cheltuieli suplimentare. Potrivit notei informative: “impiementarea nou/ui proiect de iege
nu necesitč cheltuieĺi financiare sup/imentare, cu excepţia ceĺor prevčzute în Hotărârea Guvernu/ui
„Cu privire ia aprobarea Strategiei de reformare a Trupe/or de Carabinieri pentru anii 2017-2020 i a
Planului de acţiuni privind impiementarea acesteia' precum i surselor financiare necesare pentru
acoperirea che/tuieliior pentru închirierea /ocuinţeior de cčtre angajaţii inspectoratu/ui Generai a/
Carabinieri/or care nu dispun de spaţiu iocativ.
Potrivit proiectu/ui, carabinierii urmeazč sč primeascč o indemnizaţie pentru închirierea /ocuinţei în
mčrimea si modu/ stabi/ite de Guvern.
Actua/mente, numčruĺ militariĺor Trupe/or de Carabinieri neasiguraţi cu spaţiu iocativ constituie o
treime din numčru/ totai de personaĺ. Respectiv, cčtre anui 2021, dupč profesionaĺizarea a 100% de
miiitari în termen, numčrul estimativ aĺ carabinieriior ce nu vor dispune de spaţiu locativ va constitui
circa 702 unitčţ iarsuma necesarč pentru acoperirea che/tuie/iior în cauzč vafi de cca 8424,0 miiiei
(702 *1000 /ei * 12 ĺuni).
Reieind din profesionaĺizarea etapizatč a efectivuĺui de mi/itari în termen, vorfi necesare suplimentar
*
estimativ: în 2018 5664,0 mii iei (472 mĺc *1000 lei 12 /uni; 2019 7344,0 mii ĺei (612 mĺc *1000
*
/ei * 12 /uni; 2020 8424,0 mii lei (702 mĺc *1000 lei 12 /uni)".
-

-

-

Potrivit art.131 alin.(4) i (6) din Constituţie, care statuează că “Orice propunere /egisiativč
sau amendament care atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare, precum i majorarea
sau reducerea cheituieĺiior bugetare pot fi adoptate numai dupč ce sunt acceptate de Guvern si nici
o che/tuiaĺč bugetarč nu poate fi aprobatč fčrč stabi/irea sursei de finanţare".
Astfel, urmare a faptului că implementarea proiectului va condiţiona acoperirea cheltuielilor pentru
închirierea locuinţelor de către angajaţii lnspectoratului General al Carabinierilor care nu dispun de
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spaţiu locativ, precum şi pentru profesionalizarea etapizată a efectivului de militari în termen, ceea ce
generează alocarea mijioacelor financiare suplimentare din bugetul public naţional, este necesar de
solicitat punctul de vedere al Guvernului asupra soluţiilor promovate de lege, în conformitate cu
art.131 alin.(4) i (6) din Constituţie.

t. Aiializa geiierală a fatoriIor e risc ale proieeti.lui
Ii,1. limbajul proiectuiui
Potrivit art.54 al Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative “textului proiectului actului
normative se elaboreaző f. . .] cu respectarea urmčtoarelor reguli: [...1
a) se expune într-un limbaj simplu, clar şi concis [...]
c) terminologia utilizată este constantă, uniformă i corespunde celei utilizate în alte acte normative,
în legislaţia Uniunii Europene i în alte instrumente internaţionale la care Republica Moldova este
parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi; [...J
e) se interzice folosirea neologismelor dacă există sinonime de largă răspândire, [...]
f) se evită folosirea [...] a cuvintelor i expresiilor [...} care nu sînt utilizate sau cu sens ambiguu;
g) se evită tautologiile juridice;
h) se utilizează, pe cât este posibil, noţiuni monosemantice, [...J"
Textul proiectului este expus într-un limbaj simplu, clar şi concis, cu respectarea regulilor gramaticale
şi de ortografie, întrunind cerinţele prevăzute de art.54 din Legea 100/2017.

11.2. Coerenţa Iegislativă a proiectuiui
În textul proiectului nu au fost identificate norme contradictorii sau conflicte dintre prevederile
acestuia cu reglementările altor acte legislative sau normative în vigoare.

11.3. Activitatea ageriţiior pubiici şi a entităţilor
pubiice reglementată îri proiect
Proiectul reglementează organizarea i funcţionarea lnspectoratului General al Carabinierilor,
atribuţiile i împuternicirile, statutul juridic, cadrul funcţional, protecţia juridică i socială a
carabinierilor, finanţarea i asigurarea logistică a armei de carabinieri.

Il,.. Atingeri ale drepturilor omului care pot i
cauzate la apiicarea proiectului
Prevederile proiectului nu aduc atingere drepturilor fundamentale ale omului consacrate de
Constituţia Republicii Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului.
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f. Concuzia expertzei
Proiectul a fost elaborat de către un grup de deputaţi în Parlament i urmărete scopul constituirii
unui sistem de ordine i securitate publică integrat, interoperabii i compatibil, capabil să asigure
servicii publice de calitate pentru protecţia persoanei, siguranţa societăţii i statului, precum si
creterea nivelului de încredere a populaţiei în organele de drept.
Proiectul respectă parţial rigorile de transparenţă impuse de Legea nr.239/2008 privind
transparenţa în procesul decizional, autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la iniţierea
elaborării acestuia.
Prevederile proiectului corespund scopuiui deciarat de către autor în nota informativă i acesta
este în conformitate cu interesul public.
Totodată, urmare a faptului că implementarea proiectului va condiţiona acoperirea cheltuielilor
pentru închirierea locuinţelor de către angajaţii lnspectoratului General al Carabinierilor care nu
dispun de spaţiu locativ, precum şi pentru profesionalizarea etapizată a efectivului de militari în
termen, ceea ce generează alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul public naţional,
este necesar de solicitat punctul de vedere al Guvernului asupra soluţiilor promovate de lege, în
conformitate cu art.131 alin.(4) i (6) din Constituţie.
Proiectul în redacţia parvenită la efectuarea expertizei anticorupţie nu conţine factori i riscuri de
corupţie.

09.11.2018

Expert al Direcţiei legislaţie i expertiză anticorupţie:
Xenia VAME, lnspector principal
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