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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Apărării,
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. Potrivit autorului, proiectul are drept scop
responsabilizarea autorităţilor publice de nivelul I, în ceea ce priveşte onorarea pe deplin a
competenţelor ce derivă din activitatea administrativ-militară. Astfel, prin proiect se propune
completarea art.4 alin.(1) din Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea
administrativă „Domeniile proprii de activitate ale autorităţilor publice locale” cu o nouă literă,
care va stabili expres că autorităţile publice locale de nivelul I au ca domeniu de activitate
realizarea măsurilor administrativ-militare. 

d. Suficienţa argumentării. Menţionăm că, potrivit legislaţiei naţionale competenţa
acordată autorităţilor publice locale de nivelul I, prin norma propusă este dedusă din mai
multe acte legislative/normative în vigoare, printre care: Legea nr.345-XV din 25.07.2003 cu
privire la apărarea naţională, care prevede expres că „Autorităţile administraţiei publice
locale, în raza lor teritorială, au următoarele atribuţii: a) asigură îndeplinirea de către
autorităţile din subordine, instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţeni a dispoziţiilor şi
măsurilor privind pregătirea cetăţenilor, economiei şi a teritoriului pentru apărare; … e)
desfăşoară activităţi administrativ-militare în conformitate cu legislaţia, organizează şi asigură
evidenţa militară, pregătirea cetăţenilor pentru serviciul militar şi contribuie la recrutarea şi
încorporarea acestora în serviciul militar…”, Hotărîrea de Guvern nr.631 din 23.05.2003
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa militară stabileşte la pct.30:
„Autorităţile administraţiei publice locale … îşi organizează activitatea în domeniul evidenţei
militare în conformitate cu prezentul regulament …”, Hotărîrea de Guvern nr.77 din
31.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea administrativ-militară şi
efectivul-limită al organelor administrativ-militare, statuează că „În scopul realizării pe plan
local a unor măsuri administrativ-militare în primării (preturi) se organizează puncte de
recrutare, încorporare şi completare, care sînt subdiviziuni interioare ale acestora, sînt
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completate cu persoane responsabile desemnate de către primari (pretori) din cadrul celor
angajaţi în state şi activează sub conducerea primarilor (pretorilor) şi a comandanţilor
centrelor militare”.
Totodată, trebuie de evidenţiat faptul că Legea nr.435/2006 privind descentralizarea
administrativă, ca act legislativ ce reglementează domeniile de activitate ale autorităţilor
publice locale, nu conţine careva prevederi care ar determina autorităţile publice locale de
nivelul I să întreprindă măsuri administrativ-militare în limita teritoriului administrat. Legea cu
privire la administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 statuează la art.10 că
„Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea privind
descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe depline care nu pot fi
puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile legii”. Astfel,
constatînd prezenţa unui conflict de norme în cadrul legislativ naţional (cînd legislaţia din
domeniul apărării naţionale prevede competenţe administrativ-militare pentru autorităţile
publice locale de toate nivelele, iar legislaţia administraţiei publice locale nu conţine careva
norme în acest sens), Ministerul Apărării a elaborat prevederile în cauză. Prin urmare,
considerăm argumentele invocate de către autor justifică necesitatea promovării proiectului,
normele propuse instituind un echilibru şi o continuitate în reglementarea sectorului
administrativ-militar, atît la nivel naţional, cît şi la nivel local.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Reieşind din prevederile proiectului, implementarea acestuia nu presupune cheltuieli
financiare suplimentare de la bugetul de stat. Totodată, ca urmare a efectuării măsurilor ce
derivă din activitatea administrativ-militară, implementarea celor propuse vor necesita
alocarea resurselor financiare suplimentare din bugetele locale. În acest sens, menţionăm că
potrivit art.28 alin.(4) din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru
apărarea Patriei „Asigurarea financiară a activităţilor ce ţin de pregătirea cetăţenilor pentru
încorporare şi încorporarea propriu-zisă, de funcţionarea punctelor de recrutare, încorporare
şi completare, precum şi de selectarea şi transportarea recruţilor la centrele militare, se
efectuează din contul bugetului local”. Astfel, recomandăm autorului de a evalua
disponibilitatea resurselor financiare la nivel local, reieşind din realităţile existente (migrarea
în masă a cetăţenilor din zonele rurale, ş.a.), pentru realizarea competenţelor propuse în
proiect.

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

Proiectul promovează interesele generale ale cetăţenilor Republicii Moldova, prin
responsabilizarea structurilor statale de toate nivelele în ceea ce priveşte apărarea naţională.

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 sunt
în contradicţie cu aceste standarde.

2



Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc 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
posibilităţii de participare a părţilor interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act
normativ pe pagina web oficială.

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

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
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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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Noiembrie 2016

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