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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea
informativă externă

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat în Parlament, autor nemijlocit - deputaţi în
Parlamentul RM, 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul a fost elaborat în scopul implementării
măsurilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a Serviciului de
Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărârea
Parlamentului nr.230 din 10.10.2013. Astfel, proiectul stabileşte cadrul juridic necesar
activităţii contrainformative şi activităţii informative externe.
Prevederile proiectului consacră expres:
- principiile activităţii informative/contrainformative;
- drepturile subiecţilor care efectuează activitatea informativă/contrainformativă;
- statutul juridic al persoanelor care colaborează confidenţial cu Serviciul de Informaţii şi
Securitate;
- măsurile contrainformative (definire, procedura de dispunere, temeiuri, termene, modul de
consemnare, utilizarea rezultatelor şi modul de protecţie a confidenţialităţii);
- activitatea informativă externă (definire, sarcini, temeiuri de înfăptuire, măsuri de realizare,
condiţii şi modul de înfăptuire);
- asigurarea financiară, tehnico-materială şi ştiinţifică a activităţii
informative/contrainformative;
- reguli speciale privind protecţia datelor cu caracter personal;
- controlul activităţii informative/contrainformative.

d. Suficienţa argumentării. Au fost respectate prevederile art.20 al Legii nr.780/2001
privind actele legislative, nota informativă stabilind condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea elementelor noi aduse, cu argumentarea
corespunzătoare şi gradul de compatibilitate a reglementărilor proiectului cu legislaţia
naţională în domeniu şi opiniile experţilor europeni care au fost consultaţi.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Pentru implementarea proiectului de lege nu sunt necesare surse financiare bugetare
suplimentare.

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

În opinia noastră, proiectul promovează interesele Serviciului de Informaţii şi Securitate (în
continuare, SIS) care va beneficia de un cadru adecvat şi necesar îndeplinirii atribuţiilor
funcţionale. Reglementarea activităţii contrainformative şi activităţii informative externe
urmăreşte scopul protejării instituţiilor statului şi a societăţii faţă de riscurile şi ameninţările la
adresa securităţii Republicii Moldova, identificării intenţiilor, planurilor şi obiectivelor activităţii
subversive, spionajului sau a crimei organizate ce periclitează securitatea statului,
prevenirea, contracararea şi neutralizarea materializării acestora, studierea organizării,
metodelor, capacităţilor şi caracteristicilor părţii adverse, urmate de acţiuni de depistare,
prevenire şi contracarare.
În altă ordine de idei, adoptarea prevederilor proiectului va îmbunătăţi substanţial
mecanismul de îndeplinire de către SIS a atribuţiilor stabilite prin lege şi va intensifica
controlul statului şi societăţii asupra activităţii desfăşurate, fapt ce va duce la fortificarea
securităţii naţionale şi la excluderea posibilităţilor de abuz din partea ofiţerilor de informaţii
sau altor factori de decizie.

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. La momentul examinării proiectul de
lege privind activitatea contrainformativă şi activitatea informativă externă şi nota informativă
la acesta erau publicate pe site-ul Serviciului de Informaţii şi Securitate www.sis.md şi pagina
web a Parlamentului Republici Moldova www.parlament.md, ceea ce atestă faptul că
proiectul întruneşte cerinţele impuse de prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008
privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.
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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
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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

30 Octombrie 2015

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3

http://www.tcpdf.org

