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hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului
cadru privind acordarea suportului ţării gazdă în situaţii

excepţionale
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 notei informative, proiectul este elaborat în
scopul completării lacunei normative a Republicii Moldova prin aprobarea unui Regulament
privind acordarea suportului ţării gazdă în situaţii excepţionale. Astfel că, aprobarea acestuia
va duce la realizarea unuia din dezideratele cooperării internaţionale dintre state în general şi
realizarea Acordului de Asociere RM-UE în special.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului: „Proiectul Regulamentului privind acordarea
suportului ţării gazdă în situaţii excepţionale, stabileşte acţiunile subdiviziunilor MAI, precum
şi a altor instituţii ale statului care vor fi implicate în procesul de rezolvare a problemelor
întîmpinate de către echipele/modulele de intervenţie internaţionale din cadrul ţărilor membre
a Mecanismului Protecţiei Civile al UE, care vor interveni la lichidarea consecinţelor situaţiilor
excepţionale în urma solicitării de asistenţă înaintată de Guvernul Republicii Moldova
conform legislaţiei în vigoare.” Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Autorul aduce argumente privind necesitatea promovării
proiectului, ignorînd argumentarea economico-financiară.
Astfel, întrucît, nota informativă nu conţine fundamentarea economico-financiară reală,
considerăm proiectul insuficient argumentat.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În nota informativă autorul susţine că: „Implementarea prezentului proiect nu va suporta
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careva cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat."
În urma analizei proiectului prenotat s-a constatat, că acesta este insuficient argumentat din
punct de vedere economico-financiar. Mai mult decît atît, fundamentarea economico-
financiară relatată de autor în nota informativă nu corespunde textului proiectului. Or, la pct.9
din proiectul Regulamentului se stipulează că: „Cheltuielile legate de participarea
reprezentanţilor organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, altor autorităţi
administrative centrale în activitatea Echipei (inclusiv deplasări în teren, activitate pe timp de
noapte, în zilele de sărbători şi odihnă, etc.) se vor acoperi de către instituţiile de la care sunt
detaşaţi, conform legislaţiei în vigoare.”
În consecinţă, recomandăm autorului completarea notei informative la capitolul fundamentare
economico-financiară, în corespundere cu Legea nr.317/18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care la art.37
lit.e) statuează că nota informativă include: "fundamentarea economico-financiară în cazul în
care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare şi de altă natură."

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

Proiectul promovează interesele Republicii Moldova şi este în conformitate cu interesul 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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional, constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Interne, 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

La pct.2: „În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
ţară gazdă – statul care:
a) primeşte modulele/echipele de intervenţie internaţionale, detaşate de alte State
participante la Mecanismul Protecţiei Civile a UE sau alte naţiuni pentru a lichida
consecinţele situaţiei excepţionale;
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b) primeşte asistenţă în natură şi/sau alt echipament/materiale pentru lichidarea
consecinţelor situaţiei excepţionale.”

Considerăm că noţiunea „ţară gazdă” din conţinutul normei analizate este incompletă, în
contextul în care pct.1 al prezentului Regulament stabileşte modalitatea de acordare de către
Republica Moldova, ca ţară gazdă, a suportului echipelor de intervenţie de peste hotare, în
următoarele cazuri: …b) la solicitarea de către alte state a asistenţei internaţionale pentru
lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul sau, în situaţia cînd
echipele de intervenţie a statului care acordă ajutor tranzitează teritoriul Republicii Moldova
pentru a ajunge în statul afectat şi retur.”

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei cu următorul conţinut:
„lit.c) acordă asistenţă echipelor de intervenţie ce tranzitează teritoriul Republicii
Moldova pentru a ajunge în statul care a solicitat asistenţa internaţională, precum şi
acordarea asistenţei la returul acestora.

La pct.2 subpct.2): „Conform terminologiei Organizaţiei Naţiunilor Unite, Oficiul
Naţiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, Departamentul de
coordonare a intervenţiilor în teren – „Principii de conducere şi metodologii de
desfăşurare a operaţiunilor internaţionale de căutare – salvare”.

Norma expusă supra, este redată într-o formă imprecisă, astfel încît crează confuzii. Or, din
conţinut nu este clară continuitatea normei, în sensul în care aceasta poate fi aplicată şi ca o
continuare a frazei anterioare, precum şi ca un început al enunţurilor ce urmează.
Astfel, dacă autorul a avut intenţia de a reda norma ca o introducere pentru noţiunile ce
urmează, atunci aceasta urmează a fi reformulată în aşa fel încît să fie clară continuitatea
acesteia şi obiectul ei de referinţă.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut: „Prezentul Regulament, în
conformitate cu terminologia Organizaţiei Naţiunilor Unite, Oficiul Naţiunilor Unite
pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, Departamentul de coordonare a
intervenţiilor în teren – „Principii de conducere şi metodologii de desfăşurare a
operaţiunilor internaţionale de căutare – salvare”, defineşte următoarele noţiuni: …”.

La pct.2 subpct.2): "UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) -
este un grup, care se află în subordinea UNOCHA pentru reacţionare la situaţiile
excepţionale produse brusc. UNOCHA îndreaptă o echipă UNDAC la solicitarea ţării
afectate sau Coordonatorului rezident al ONU, care lucrează permanent în ţara
afectată. Membrii Grupului UNDAC se află la dispoziţia ONU 24/24 şi sunt gata de a
pleca în raionul situaţiilor excepţionale într-un termen foarte restrîns. Grupul UNDAC
se acordă nerambursabil ţării afectate."

Nu este clar ce are în vedere autorul prin sintagma „grupul UNDAC se acordă nerambursabil
ţării afectate”. Or, din textul proiectului se prezumă că serviciile oferite de către echipele de
intervenţie, pentru reacţionarea la situaţiile excepţionale produse brusc, au un caracter
voluntar, ceea ce înseamnă că ţara afectată nu este obligată să întoarcă serviciile respective.
În forma propusă, se înţelege că „grupul” format din membri, „se acordă” ţării afectate. Astfel,
atragem atenţia asupra faptului, că formularea normei este incorectă, crează confuzii şi
interpretări.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „grupul UNDAC se
acordă nerambursabil ţării afectate” cu sintagma „serviciile oferite de către grupul
UNDAC au un caracter voluntar şi nu obligă statul afectat să întreprindă careva acţiuni
privind rambursarea acestor servicii.”
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2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.2. subpct.2): „stat de tranzit - un stat, prin teritoriul căruia se transportă
asistenţa acordată.”

Noţiunea analizată, se află în conflict de reglementare cu norma de la pct.1. care stabileşte
modalitatea de acordare de către Republica Moldova, ca ţară gazdă, a suportului echipelor
de intervenţie de peste hotare, în următoarele cazuri: … b) la solicitarea de către alte state a
asistenţei internaţionale pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale produse pe
teritoriul sau, în situaţia cînd echipele de intervenţie a statului care acordă ajutor tranzitează
teritoriul Republicii Moldova pentru a ajunge în statul afectat şi retur.
Astfel, la plicarea normei se va crea o situaţie de incertitudine cu privire la statutul Republicii
Moldova, în contextul în care aceeaşi definiţie se regăseşte atît la noţiunea „stat de tranzit”,
cît şi la definiţia „ţară gazdă”. Or, în contextul situaţiei descrise la lit.b) de la pct.1, enunţat
supra, aceasta cade sub incidenţa noţiunii de „ţară gazdă” şi nu a noţiunii „stat de tranzit”.
Aşadar, întrucît statutul de „stat de tranzit” şi „ţară gazdă” presupun în sine întreprinderea
unor acţiuni disctincte, în consecinţă, norma supusă analizei poate fi interpretabilă şi aplicată
eronat. 

Recomandarea: Recomandăm autorului dispersarea normei de la pct.1 prin:
-stabilirea modalităţii de acordare a suportului echipelor de intervenţie de peste
hotare, de către Republica Moldova „ca ţară gazdă”- la solicitarea asistenţei
internaţionale de către Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea consecinţelor
situaţiilor excepţionale produse în Republica Moldova, prin activarea Mecanismului
Protecţiei Civile al Uniunii Europene, sau prin adresarea către alte organizaţii
internaţionale, sau state;
-stabilirea modalităţii de acordare a suportului echipelor de intervenţie de peste
hotare, de către Republica Moldova „ca stat de tranzit”- la solicitarea de către alte
state a asistenţei internaţionale pentru lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale
produse pe teritoriul sau, în situaţia cînd echipele de intervenţie a statului care acordă
ajutor tranzitează teritoriul Republicii Moldova pentru a ajunge în statul afectat şi retur.

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.4: "Pentru organizarea suportului ţării gazdă se constituie Echipa de acordare a
suportului ţării gazdă (în continuare Echipa), formată din reprezentanţi ai:
a) Ministerului Afacerilor Interne prin intermediul subdiviziunilor subordonate:
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
Inspectoratul General al Poliţiei;
Departamentul Poliţiei de Frontieră;
Departamentul trupelor de carabinieri;
Biroul migraţie şi azil;
b) Ministerului Sănătăţii;
c) Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
d) Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
e) Ministerului Apărării;
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f) Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;
g) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
h) Serviciului Vamal;
i) Agenţiei Rezerve Materiale."

Atenţionăm că, din componenţa „Echipei de acordare a suportului ţării gazdă”, lipseşte un
reprezentant al Ministerului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor, fapt care poate periclita
buna desfăşurare şi aplicare a normelor, întrucît în caz de situaţii excepţionale, este
indispensabil de a utiliza mijloacele şi reţelele de comunicaţii.
Necesitatea respectivă este relevată la pct.10 supct.8) din prezentul proiect de Regulament,
care se stabileşte: …„aprecierea modalităţii de utilizare a echipamentului de comunicaţii.
La pct.18, Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor
Excepţionale pe aspecte ce ţin de suportul ţării gazdă echipelor/modulelor internaţionale de
intervenţie va organiza: …supct.9) aprecierea modalităţii de utilizare a echipamentului de
comunicaţii;
Subpct.11) acordarea ajutorului privind pregătirea echipamentului radio pentru funcţionare.
La pct.30 subpct.2):" transmiterea informaţiilor privind frecvenţele radio, permise pentru a fi
utilizate de către echipele/modulele internaţionale de intervenţie."
Astfel, norma analizată este incompletă, iar lipsa unui reprezentant din domeniul
comunicaţiilor, va îngreuna sau chiar va face imposibilă îndeplinirea misiunii echipelor de
intervenţie.

Recomandarea: În consecinţă propunem autorului completarea normei de la pct.4 la
final cu: „lit.j) Ministerului Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor.”

La pct. 6: "Echipa va fi condusă de către:
a) Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, pe aspecte ce ţin de
organizarea suportului ţării gazdă pentru echipele/modulele internaţionale de
intervenţie;
b) Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – pe aspecte ce ţin de suportul ţării
gazdă în cazul primirii asistenţei internaţionale în natură/bunuri materiale sau
financiare."

În ipoteza în care, suntem în prezenţa ambelor situaţii descrise la lit.a) şi lit.b) de mai sus,
rămîne incert faptul, cine în ultimă instanţă conduce echipa: Serviciul Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale sau Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Astfel că, în toate
cazurile în ceea ce priveşte factorul de luare a deciziilor, mecanismul de repartizare a
sarcinilor în ceea ce priveşte intervenţiile echipelor/modulelor în situaţii excepţionale apare
necesitatea instituirii unui criteriu de subordonare. Or, în cazul de faţă, dacă echipa dispune
de doi conducători, se diminuează din responsabilitatea de acţionare şi raportare.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei de la pct.6 în final cu un
nou alineat: „Conducătorul echipei raportează Prim-ministrului, în calitate de
preşedinte al Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova”.

La anexa nr.1 pct.10: "Echipele/modulele internaţionale de intervenţie vor dispune de o
autonomie de minimum 7 zile."

Impunerea unui termen stabilit în mod expres, constituie o discreţie excesivă, în contextul în
care, situaţia excepţională nu poate fi prevăzută şi cu atît mai mult nu poate fi prevăzut timpul
care va fi necesar pentru intervenţia echipelor/modulelor internaţionale.
În acest sens, timpul de intervenţie poate varia de la caz la caz în funcţie de gradul de pericol
al forţei majore care a decretat situaţia excepţională.
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Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut al normei:
„Echipele/modulele internaţionale de intervenţie vor dispune de o autonomie pe
perioada de intervenţie necesară.” 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.2 subpct.2): "UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) -
este un grup, care se află în subordinea UNOCHA pentru reacţionare la situaţiile
excepţionale produse brusc. UNOCHA îndreaptă o echipă UNDAC la solicitarea ţării
afectate sau Coordonatorului rezident al ONU, care lucrează permanent în ţara
afectată. Membrii Grupului UNDAC se află la dispoziţia ONU 24/24 şi sunt gata de a
pleca în raionul situaţiilor excepţionale într-un termen foarte restrîns. Grupul UNDAC
se acordă nerambursabil ţării afectate."

Sintagma „lucrează permanent în ţara afectată” impune anumite cerinţe excesive pentru
echipele de intervenţie care din însăşi natura lucrurilor nu pot fi executate. Or, prin
„permanent” se înţelege că echipa UNDAC trebuie să rămînă şi să lucreze pe teritoriul
statului pentru totdeauna, fără a fi stabilit un anumit termen. În aceste condiţii, norma este
abuzivă şi va crea impedimente la aplicare.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „lucrează permanent în
ţara afectată” cu sintagma „care pe perioada de intervenţie lucrează în ţara afectată”.

La pct.7: "La solicitarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale,
organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi
administrative centrale, vor detaşa reprezentanţi permanenţi în Echipă, pentru
desfăşurarea activităţilor de cooperare, consultare, schimb de informaţii."

Din conţinutul normei, nu este clar cum se va aplica sintagma „vor detaşa reprezentanţi
permanenţi în Echipă”, în situaţia în care fluxul de cadre în organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative centrale este mereu în creştere.
În acest sens, este incert faptul, cum va fi asigurată prezenţa permanentă a reprezentanţilor
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi administrative
centrale.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea cuvîntului „permanenţi” din norma de
la pct.7.

La pct.18: "Ministerul Afacerilor Interne prin intermediul Serviciului Protecţiei Civile şi
Situaţiilor Excepţionale pe aspecte ce ţin de suportul ţării gazdă echipelor/modulelor
internaţionale de intervenţie va organiza: …supct.5) asigurarea cu translatori din limba
engleză."

Este incert faptul, în ce măsură Ministerul Afacerilor Interne va avea posibilitatea să asigure
echipele/modulele internaţionale de intervenţie cu translatori, în condiţiile în care, Ministerul
nu dispune de personal calificat în domeniul traducerilor, iar la necesitate, aceştia sunt
contractaţi.
Totodată, nu este clar, de ce doar translator din limba engleză. Or, în ipoteza în care, pentru
lichidarea consecinţelor în situaţie excepţională, în ce limbă vorbeşte echipa de intervenţie
mai puţin contează, cu atît mai mult, în timpul catastrofelor tehnogene şi calamităţilor
naturale, este necesară forţa de intervenţie (ajutor fizic, material, financiar), iar dacă echipa
de intervenţie este formată din membri care nu toţi cunosc aceeaşi limbă, atunci norma
analizată supra va rămîne doar declarativă, fiind dificil de pus în aplicare.
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De asemenea, atenţionăm că, reieşind din faptul că Ministerul Afacerilor Interne nu dispune
de propriii traducători, norma respectivă impune cerinţe excesive, greu de implementat, şi
care în cele din urmă vor prejudicia bugetul instituţiei.

Recomandarea: Recomandăm autorului:
-nepromovarea normei, sau
-revizuirea normei în vederea identificării posibilităţii reale de aplicare a acesteia.

La pct.39: "Pentru a organiza şi a urgenta procesul de cooperare şi a evita orice
neînţelegeri potenţiale ulterioare, Guvernul Republicii Moldova şi statul ofertant, vor
ajunge la o înţelegere privind compensarea pagubelor potenţiale suferite de părţi în
termen restrîns posibil." 

Considerăm că, atîta timp, cît acordarea asistenţei echipelor/modulelor de intervenţie este
voluntară, prevederea unei astfel de norme în Regulamentul prenotat, redă acestuia o tentă
comercială, fapt care contravine scopului şi obiectivelor impuse.

Recomandarea: Recomandăm autorului nepromovarea normei în forma propusă, ci
reformularea acesteia în vederea excluderii caracterului comercial.

La anexa nr.1 pct.8: "Va oferi autorizaţii temporare modulelor/echipelor de asistenţă,
pentru ca aceştia să poată lucra legal pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv dreptul
de a deschide conturi în bancă, a încheia contracte."

Atragem atenţia asupra faptului că cazurile de situaţii excepţionale necesită o reacţie
promptă de acţionare şi de cele mai deseori, şi cea mai mică întîrziere poate avea efecte
negative majore. În acest sens, considerăm că procedura de acordare a autorizaţiilor, vizelor,
etc., ar putea tergiversa în anumite cazuri timpul de intervenţie al echipelor/modulelor de
intervenţie internaţionale.

Recomandarea: În sensul celor enunţate, recomandăm autorului, revizuirea anexei, în
vederea aprecierii necesităţii acordării autorizaţiilor, vizelor etc., şi dacă acest lucru nu
va periclita, tergiversa timpul de intervenţie. 

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

La anexa nr.5 pct.6: „Numărul, tipurile şi numerele de înmatriculare a vehiculelor, ce
vor tranzita teritoriul (dacă e disponibilă informaţia). Numărul şi tipul de vehicule
supradimensionate şi cu supratonaj (dacă e disponibilă informaţia).”

Considerăm că cunoaşterea numărului, tipurile şi numerele de înmatriculare a vehiculelor ce
vor tranzita teritoriul, precum şi numărul şi tipul de vehicule supradimensionate şi cu
supratonaj este absolut necesară. Or, sub pretextul unor ajutoare umanitare, se pot ascunde
transporturi cu alte destinaţii (exemplu: „caravanele umanitare” în Donbas, Ucraina).
Totodată, este incert, cum va fi asigurată tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către
convoiul echipelor/modulelor de intervenţie internaţionale în condiţiile în care, nu se cunoaşte
informaţia esenţială cu privire la numărul, tipul şi numărul de înmatriculare a autovehicolelor
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cu care acestea se deplasează.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „dacă e disponibilă
informaţia”

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Decembrie 2016

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