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COMUNICAT DE PRESĂ
La 28 iulie 2010, pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), la secţiunea „Transparenţă
decizională”, a fost publicat proiectul Legii privind asigurarea şi restabilirea ordinii de drept,
fiind solicitate propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate. Asociaţia pentru Democraţie
Participativă ADEPT a efectuat o expertiză a proiectului de lege în cauză şi a prezentat-o în calitate
de opinie, solicitînd acceptarea şi examinarea acesteia în condiţiile Legii nr.239-XVI
din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional. ADEPT şi-a anunţat disponibilitatea de
a participa la eventuale dezbateri şi consultări publice, pentru a contribui la remedierea problemelor
identificate, care ar fi destul de grave:
a) proiectul a fost elaborat în baza unor evenimente şi circumstanţe concrete - evenimentele
din aprilie 2009, în acest context fiind ignorat caracterul general şi impersonal al unui act legislativ
(a se vedea art. 3 din Legea nr.780/2001privind actele legislative);
b) nota informativă nu menţionează, că deficienţele majore în gestionarea evenimentelor din
aprilie 2009 nu au fost generate de lipsa unui act legislativ concret, ci de lipsa unei gestionări şi
coordonări eficiente din partea MAI, în special, şi a altor autorităţi publice, în general;
c) Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru elucidarea cauzelor şi consecinţelor
evenimentelor din aprilie 2009, Raportul experţilor Consiliului Europei (F.Guillén, R.Roche) nu au
semnalat deficienţe majore de ordin legislativ, care să fi împiedicat organele de poliţie să acţioneze
în mod adecvat şi să riposteze acţiunilor violente din 7 aprilie 2009;
d) modul în care este reglementat rolul, locul şi competenţele Statului Major al MAI în
gestionarea dezordinilor în masă este extrem de general, nu sînt indicate persoanele care conduc
acest organ, deşi în evenimentele din aprilie 2009 Statul Major al MAI a fost ineficient, iar factorii
de răspundere care făceau parte din acest organ s-au eschivat de la responsabilitate;
e) implementarea unor prevederi din cele incluse ar putea limita libertatea manifestaţiilor şi
a exprimării, fără ca să existe necesitatea unor astfel de măsuri extraordinare într-o societate
democratică.
Pornind de la cele expuse mai sus şi importanţa problemelor abordate, îndemnăm toate
organizaţiile, instituţiile şi persoanele interesate să acorde atenţie proiectului de lege în cauză, să-şi
expună opinia asupra prevederilor acestuia şi să ia poziţie hotărîtă faţă de promovarea lui în redacţia
actuală, pe care o considerăm defectuoasă.
Rapoartele şi publicaţiile ADEPT pot fi accesate pe pagina web www.e-democracy.md.
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