
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la prelungirea detaşării
candidatului Armatei Naţionale în Misiunea Uniunii Europene de

consiliere militară în Republica Centrafricană
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 hotărîrii de Guvern are drept scop prelungirea
mandatului candidatului Armatei Naţionale pe o perioadă de şase luni în Misiunea Uniunii
Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană.
Reprezentantul Armatei Naţionale îşi desfăşoară activitatea în cadrul Misiunii EUMAM RCA
la poziţia de ofiţer de legătură cu Misiunea multidimensională integrată a ONU pentru
stabilizare în Republica Centrafricană (MINUSCA). Prelungirea termenului derivă din
expirarea primului mandat de participare la misiunea EUMAM (30 noiembrie 2015).
Republica Moldova participă în calitate de ţară terţă la Misiunea Uniunii Europene de
consiliere militară în Republica Centrafricană (EUMAM RCA) din data de 01.06.2015, în
conformitate cu Acordul cadru încheiat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană
privind participarea Republicii Moldova la operaţiunile UE de gestionare a crizelor, Acord
ratificat prin Legea nr.75 din 12.04.2013.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare şi sunt identificate
sursele de acoperire a acestora.
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În conformitate cu prevederile Acordului prenotat, Republica Moldova urmează să acopere
cheltuielile ce vizează indemnizaţii, cazare, asigurare medicală, cheltuielile de călătorie şi
concediu a persoanelor detaşate.
Dat fiind faptul că Fondul de Încredere (Trust Fond) destinat asistării statelor din cadrul
Parteneriatului Estic în domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comună, creat la iniţiativa
unor state membre ale Uniunii Europene (Ungaria, Letonia, Lituania şi Marea Britanie), va
acoperi cheltuielile legate de participare în Misiune (cu excepţia indemnizaţiilor) în ce priveşte
– costurile de transport, cazare, taxele de participare la cursurile de pre-detaşare (după caz)
şi cheltuielile aferente participării în operaţiunile militare de gestionare a crizei (servicii de
campare, etc), Ministerul Finanţelor urmează să asigure resursele financiare necesare pentru
achitarea diurnei, asigurării medicale şi indemnizaţiei pentru risc sporit reprezentantului
Republicii Moldova în Misiunea EUMAM RCA.
În urma calculelor efectuate, sunt necesare mijloace financiare în cuantum de 15.000 dolari
SUA, mijloace care urmează să fie alocate de către Ministerul Finanţelor din fondul de
rezervă al Guvernului.

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

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

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 sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

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.
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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
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

Vadim Curmei
Şef al Secţiei expertiză anticorupţie în sectorul privat

30 Noiembrie 2015
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