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Stimate Domnule Preedinte al Parlamentului,

La data de 25 octombrie 2018, Parlamentut a adoptat
Legea nr. 219
cu privire ta Inspectoratul General de Carabinieri şi Legea
nr. 220 pentru
rnodificârea unor actele iative, care au fost remise Preşedintelui
Republicii
Moldova spre promulgare.
Scopul actelor legislative menţionate constă în reformarea
Trupelor
de Carabinieri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
In urma examinării legilor parvenite spre promulgare
menţionăm
următoarele:
1. In corespundere cu prevederile art. 57, 87 şi 108 din Consti
tuţie
şi ale art. 9 şi 29 din Legea nr. 345/2003 cu privire la apărare
a naţională,
Trupele de Carabinieri sînt parte componentă a Forţelor Armate,
conducerea
cărora, pe timp de pace i de război, se efectuează de către Coman
damentul
Suprem al Forţelor Armate, în frunte cu Preedinte1e Republicii
Moldova
Comandant Suprem al Forţelor Armate.
Ofiţerii Comandamentului Suprem al Forţelor Armate, din care face
parte
şi comandantul Trupelor de Carabinieri, erau numiţi i destituiţi din
funcţie
de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea Guvernului
(art. 25
alin. (2) lit. i) din Legea nr. 345/2003 i art. 7 lit. n) din Legea nr. 136/20
17).
Prin prevederile art. 10 alin. (2) al Legii nr. 219/2018 i prin modificările
operate de Legea nr. 220/2018 la art. 25 alin. (2) lit. i) din Legea cu
privire
la apărarea naţională, Comandantul General al Inspectoratului
General
de Carabinieri va fi numit în funcţie prin hotărîre de Guvern, pe un
termen
de 5 ani, la propunerea ministrului afacerilor interne.
Astfel, efu1 statului, în calitatea sa de Comandant Suprem al Forţelo
r
Armate, va fi limitat în atribuţii decizionale cu referire la o compo
nentă
a Forţelor Armate.
Modificările operate la art. 25 alin. (2) lit. i) al Legii nr. 345/2003 (Art. II
pct. 3 din Legea nr. 220/2018) ridică problerna statutului Comandantului genera
l
al Inspectoratului General de Carabinieri. In practica legislativă a Repub
licii
Moldova există precedentul conducerii duale a Armatei Naţionale, confor
m
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căreia Ministrul Apărării este numit împ
reună cu cabinetul de miniştri, iar Şeful
Marelui Stat Major al Armatei Naţion
ale
de către Preşedintele Republicii
Moldova, la propunerea Guvemului. Sol
uţia propusă de Executiv, în noua
redacţie a Legii nr. 220/2018, nu urmează
această practică, limitînd capacitatea
de control a şefului statului. Această pra
ctică divergentă contravine Iogicii
legislative potrivit căreia componente
le Forţelor Armate se supun
Comandantului Suprem i creează două tipu
ri de lanţuri de comandă alternative.
Acest fapt poate provoca întîrzieri şi con
flicte de competenţă în cazurile
excepţionale în care Preşedintele preia
conducerea nemijlocită a Forţelor
Armate.
—

2. De asemenea, prin modificările operate la
art. 24 alin. (2) lit. b) al Legii
nr. 345/2003 (Art. II pct. 2 din Legea nr. 220
/2018), prerogativa Preedinte1ui
Republicii Moldova de prezentare spre apr
obare Parlamentului a structurii
generale şi efectivele componentelor For
ţelor Armate a fost atribuită
şi Guvemului.
Instituirea, prin intermediul modificărilor
introduse, a principiului
dualităţii la determinarea structurii general
e şi a efectivului componentelor
Forţelor Armate prezintă o serie de riscuri şi
dificultăţi în planificarea apărării
naţionale. Delimitarea polilor decizionali va
duce la fragmentare şi va diminua
interoperabi 1 itatea componentelor Forţelo
r Armate. Coordonarea politici i
de apărare naţională determină necesitatea
existenţei unui singur centru
de conducere generală a sistemului naţional de apă
rare care, potrivit Constituţiei
i Legii nr. 345/2003, este Preedinte1e Republ
icii Moldova.
Totodată, în Hotărîrea nr. 1 5 din I 6
decembrie l 996, Curtea
Constituţională a subliniat că, în calitate de
Comandant Suprem al Forţelor
Armate, Preşedintele Republicii Moldova poartă
răspundere personală pentru
capacitatea de apărare a statului şi capacitatea
de luptă a forţelor armate
în limitele împuternicirilor prevăzute de Constitu
ţie şi de alte acte normative.
3. În cadrul modificărilor propuse la art. 400 din
Codul contravenţional
al Republicii Moldova, noua redacţie acordă
carabinierilor atribuţii de agent
constatator pentru un şir de contravenţii. Con
siderăm că intrarea în vigoare
a modificărilor în cauză trebuie precedată
de o analiză comprehensivă
a capabilităţii Trupelor de Carabinieri de a-şi
asuma această atribuţie,
cu ridicarea ulterioară a nivelului profesional
al carabinierilor pentru a evita
abuzurile i documentarea insuficientă a dosarel
or contravenţionale.
4. Luînd în considerare faptul că, potrivit pre
vederilor constituţionale
şi legale, Trupele de Carabinieri fac parte din For
ţele Armate, iar Preşedintele
Republicii Moldova, în ealitatea sa de Comand
ant Suprem al Forţetor Armate,
poartă răspundere pentru starea sistemului
naţional de apărare, proiectul
Legii nr. 219/2018 şi cel al Legii nr. 220/20
18, la etapa elaborării lor, urmau
să fie consultate cu instituţia prezidenţială.
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Respectînd unitatea materiei con
stituţionale, în exercitarea atribu
în domeniul apărării, potrivit
ţi i lor
art. 6 din Constituţie, Comandantu
l Suprem
al Forţelor Armate, Guver
nul i Parlamentul urmeaz
ă să conlucreze
şi să ia decizii prin consens.
Astfel, la nivel instituţional,
în conformitate cu atribuţiile
sale
constituţionale i cele stabilite
de Legea cu privire la apărarea
naţională,
Preşedintele Republicii Moldo
va este instituţia-cheie şi princ
pa
la autoritate
responsabilă de sistemul naţional
de apărare. Ca urmare, deciziile
cu privire
la politica de cadre, precum şi stru
ctura componentelor Forţelor Arma
te trebuie
luate doar în coordonare cu şef
ul statului. Or, în ultima vreme
se atestă
o tendinţă tot mai pronunţată a
Parlamentului de operare a modif
icărilor
legislative îndreptate spre limitar
ea atribuţiilor legale ale Preşed
intelui
Republicii Moldova în calitatea sa
de Comandant Suprem al Forţelor Ar
mate.
Urmare celor menţionate, în temeiul
art. 93 alin. (2) din Constituţie, rem
it
Parl amentului, spre reexaminare:
Legea nr. 219 din 25 octombrie 201
8 cu privire la Inspectoratul General
de Carabinieri, pentru revizuirea art
. 1O alin. (2) şi (3) în vederea păs
trării
dreptului Preedinte1ui Republicii Mo
ldova Comandant Suprem al Fo
rţelor
Armate privind numirea i destitu
irea din funcţie a Comandantului
general
al Inspectoratului General de Carab
inieri, ţinînd cont de statutul mi
litar
pe care îl păstrează instituţia după reo
rganizare;
Legea nr. 220 din 25 octombrie 20
1 8 pentru modificarea unor acte
legislative în vederea excluderii pct
. 2 şi 3 ale Art. II şi ale prevederi
lor
Art. V din lege.
-

—

-

Cu respect,

Igor DODON

Ánexe: 1. Legea nr. 219 din 25 octomb
rie 2018
cu privire a Inspectoratul General de Car
abinieri;
2. Legea nr. 20 din 25 octombrie 20]
8pentru modJcare

a unor acte legislative.

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a perso
anelor din corpul
de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1
544/1 993 (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247—
251, art. 752), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

1. Denumirea legii va avea următorul cuprins:
„Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelo
r din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne i din
cadrul Inspectoratului
General de Carabinieri".
2. În cuprinsul legii, după sintagma „trupele organelor aface
rilor interne", cu
excepţia cazurilor în care se referă la trupele organelor aface
rilor interne ale fostei
U.R.S.S., la orice formă gramaticală, se introduce
textul „i din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri" la forma gramaticală
corespunzătoare.
Art. 11. Legea nr. 345/2003 cu privire la apărarea
naţională (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 200—203, art.
775), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

i. În cuprinsul legii, sintagma „Trupele de Carabinie
ri", la orice formă
gramaticală, se substituie cu sintagma „Inspectoratul Gene
ral de Carabinieri" la
forma gramaticală corespunzătoare.
2. La articolul 24 alineatul (2), litera b) va avea următorul
cuprins:
„b) aprobă i modifică, la propunerea Preedinte1ui Republici
i Moldova sau
Guvernului, structura generală şi efectivul componentelor Forţe
lor Armate;".
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3. La articolul 25 alineatul (2), litera i) se completează în final cu textul
cu excepţia Comandantului general al Inspectoratului General de Carabinieri".
4. La articolul 3 1, alineatul ( 1) va avea următorul cuprins:
‘,( 1) Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne

efectuează conducerea unităţilor (subunităţilor) din subordine în vederea
executării
misiunilor ce le revin în conformitate cu Legea nr. 219/201 8 cu
privire la
Inspectoratul General de Carabinieri şi asigură pregătirea unităţilor (subun
ităţilor)
respective pentru participarea la operaţii (acţiuni) de apărare a ţării în
conformitate
cu Planul de întrebuinţare a Forţelor Armate."
Aŕt. 111.
În cuprinsul Legii nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea
cetăţenilor penru apărarea Patriei (Monitorul Oficial al Republicii Moldo
va, 2002,
nr. 137—138, art. 1054), cu modificările ulterioare, textuł
„reprezentantul
Departamentului trupelor de carabinieri" se substituie cu textul
„reprezentantul
Inspectoratului General de Carabinieri".
—

Art. Iv.
În cuprinsul Legii nr. 52/2007 cu privire la aprobarea
Regulamentului disciplinei militare (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova,
2007, nr. 78—81, art. 356), cu modificările ułterioare, sintagma
„Trupelor de
Carabinieri" se substituie cu sintagma „Inspectoratului General de
Carabinieri",
iar în anexa nr. 1 la lege, sintagma „Trupele de Carabinieri"
cu sintagma
„Inspectoratul General de Carabinieri".
—

—

Art. V.
Legea nr. 1 62/2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129—131, art. 618),
cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
—

1. La articolul 3 1 alineatul (2) litera e), textul,, ‚ de comandant al Trupel
or
de Carabinieri" se exclude.
2. La articolul 35 alineatul (2) litera d), textul „ ‚ comandantul Trupel
or de
Carabinieri" se exclude.
Art. VI. În cuprinsul Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de
salarizare
în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006,
nr. 35—38,
art. 148), cu modificările ulterioare, cuvintele „trupelor de carabin
ieri" se
substituie cu sintagma „Inspectoratului General de Carabinieri".
—

Art. VII. La articolul 3 din Legea nr. 2 1 8/20 1 2 privind modul de
aplicare
a forţei fizice, a mijloacelor speciale i a armelor de foc (Monitorul
Oficial al
—
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Republicii Moldova, 2012, nr. 254—262, art. 836)
, cu modifícările ulterioare,
litera a) va avea următorul cuprins:
„a) personalul, care deţine gracle şi statut special, grad
e i statut militar, din
cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Min
isterului Afacerilor Interne,
Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Protecţ
ie şi Pază de Stat, Ministerului
Finanţelor, Serviciului Vamal, Serviciului de
Stat de Curieri Speciali,
Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Min
isterului Justiţiei, precum şi
procurorii;".
Art. vIII. Articolul 400 din Codul contravenţiona
l al Republicii Moldova
nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2017,
nr. 78—84, art. 100), cu modificările ulterioare, se com
pletează cu alineatul (41) cu
următorul cuprins:
—

„(41)

Contravenţiile prevăzute la art. 69, art. 91 alin. (1),
art. 91 alin. (16) i
(18), art. 354, 355 i 357, care au fost săvîrite
în timpul îndeplinirii misiunilor
Inspectoratului General de Carabinieri de men
ţinere, asigurare şi restabilire a
ordinii publice, de protecţie a obiectivelor de
importanţă deosebită, de prevenire i
combatere a terorismului, de asigurare a regimului
stării de urgenţă, de asediu şi de
război, se constată i se examinează inclusiv de
carabinieri."
Art. IX.
Legea nr. 26/2008 privind întrunirile (Monito
rul Oficial aI
Republicii Moldova, 2008, nr. 80, art. 261), cu mo
dificările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
—

1. La articolul 1 1 alineatul (2), după cuvinte
le „organelor de poliţie" se
introduce textul „i Inspectoratului General de Car
abinieri".
2. La articolul 19 litera c), după cuvintele „ori
a organului de poliţie" se
introduce textul „i/sau Inspectoratului General
de Carabinieri".
3. La articolul 20 alineatul (1) litera b), cuvintele
„i organului de poliţie" se
substituie cu textul,, ‚ organului de poliţie i sub
diviziunii Inspectoratului General
de Carabinieri, în raza teritorială a căreia se desfăşo
ară întrunirea,".
4. La articolul 21 alineatul (1), după cuvinte
le „împreună cu poliţia" se
introduce textul „i/sau cu carabinierii".
5. Articolul 22:

la alineatul (2), cuvintele „poliţia va" se substitu
ie cu textul „poliţia i/sau
carabinierii vor", iar cuvintele „va repeta" cu cuv
intele „se va repeta";
—
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la alineatul (3), cuvintele „poliţia va" se substituie cu
textul „poliţia i/sau
carabinierii vor";
la alineatul (4), după cuvintele „organul de poliţie"
se introduc cuvintele
„sau carabinierii".
Art. X.

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării
în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
—

(2) Guvernul, în termen de 3 łuni de la data publică
rii prezentei legi:
a) va aduce actele sale normative în concordanţă cu pre
vederile prezentei legi;
b) va adopta actele normative necesare executării pre
zentei legi.
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Chiinău, 25 octombrie 2018.
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CT.
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—
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(2)

ICTH

CJIOBa

«FIOJIHL1H5I

3aMeHHTI

«fIOJIHLH5I H/IuriI Kapa6HHepBI npel
yHpe)KaIoT», a CJIOBO «FIOBT05IT»
«FIOBTOp5IIOT»;

qac'ri

(3)

FIOcJIe

CJIOB

a

CJIOB

«MO)KT

Kapa6HHepBI»,
HpHMeHHTB»;
‘IaCT},

(4)

FIOCJI

Kapa6HHepaMH».

CT. X.

«FIOMHI]H5I»
fIHMHHTb»

CSIOBMH
—

CJIOBOM

OHOJIHHTb

CJIOBMH

«H/HJIH

3MCHHTB

C5I0BMI-I

«MOFyT

CJIOB «OHOM HOJIHL1HH» OFIOJIHH
Tb

CSIOBMH «HJIH

(1)

HaCTo5III]Hî 3KOH BCTyIIaeT B CHSI
cO lH5I orIy6JIHKoBaI-IH51 B
OHrHaJIbHoM MOHI-ITO PeCHy6JI
HKH MoSI1ţoBa.
—

(2)

FIpaBHTeMBCTBy B TpeXMec5rIHbIí COK
CO H5I OIIy6JIHKOBaHH51 HaCTOSI
iiero 3aKoHa:
a) FIHBCTH CBOH HOMTHBHbIC KTb
I B COOTBTCTBH c FIOJIO)KCHHSIMH
HCTO5lI1O 3aKOHa;

b)
3aKOHa.

IIpHHSITB HOMTHBHbI aKTBI, Heo6xoIIM
bIe JI5I HCFIOJIHHH5I HCTOMJ11FO

IIAPJIAMEHTA

KHIuHa3y,

220.
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