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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 Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, 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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este eficientizarea mecanismului de inspecţie şi control de stat în domeniul asistenţei
sociale, revizuirea statutului Inspectoratului Social de Stat şi responsabilizarea autorităţilor
administraţiei publice, prestatorilor de servicii sociale de diferite forme de organizare în
vederea implementării legislaţiei.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat prin proiect. Astfel, sunt întrunite parţial exigenţele
de tehnică legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative
nr.780-XV din 27 decembrie 2001. Totodată, ţinînd cont de deficienţele reflectate în
conţinutul Capitolului II al prezentului raport de expertiză anticorupţie, cît şi incompatibilitatea
normelor propuse cu cadrul normativ, considerăm necesară revizuirea şi suplimentarea
spectrului de argumente expus de către autor în vederea justificării amendamentelor propuse
la Codul Contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 la momentul săvîrşirii faptei. Sub
acest aspect, urmează a fi delimitat numărul erorilor înregistrate la depunerea cererii de
asistenţă socială şi estimat cuantumul de prejudiciere în acest mod a bugetului, fapt care va
spori forţa probantă a iniţiativei înaintate.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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Totodată, accentuăm faptul că revizuirea statutului Inspecţiei Sociale implică demararea unei
reorganizări corespunzătoare a autorităţii. Procesul în cauză poate determina cheltuieli
administrative (schimbarea ştampilei, revizuirea blanchetei, revizuirea sistemului de
salarizare a colaboratorilor instituţiei, etc.). În condiţiile date, se recomandă autorului
revizuirea şi completarea notei de argumentare a proiectului cu argumente judicioase ce vor
reflecta sustenabilitatea bugetară a amendamentelor propuse.

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

Prevederile proiectului promovează interesele instituţionale ale Inspecţiei Sociale, care va
exercita ulterior competenţe de agent constatator. Astfel, ţinînd cont de carenţele delimitate
în cadrul procesului de expertiză anticorupţie, se recomandă autorului revizuirea proiectului
prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport de
expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate şi probabilităţii prejudicierii interesului 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 autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 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

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

2. Conflicte ale normelor de drept

Art.I pct.4 al proiectului: „Se completează cu articolele 14/1 şi 14/2 cu următorul
cuprins: […] Articolul 14/2. Obiectivele şi funcţiile de bază ale Inspectoratului Social de
Stat. […] (2) asigură exercitarea activităţilor de inspectare şi control în domeniul de
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asistenţă socială prin constatarea erorii şi fraudei sociale în domeniul prestaţiilor şi
serviciilor sociale; […]”.

Caracterul contravenţional al faptei şi sancţiunea ei contravenţională se stabilesc de
prevederile Codului Contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 la momentul săvîrşirii
acesteia. Astfel, menţionăm că Codul Contravenţional cuprinde norme de drept ce stabilesc
principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce
constituie contravenţii şi reglementează procesul contravenţional şi sancţiunile
contravenţionale.
Potrivit art.385 Cod Contravenţional al RM, constatarea contravenţiilor stabilite de prevederile
părţii speciale şi soluţionarea cauzei contravenţionale de către agentul constatator este
efectuată în limitele atribuţiilor de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare stabilite de
prevederile art.400-423/7 Codului Contravenţional.
În aceeaşi ordine de idei, menţionăm că Codul Contravenţional în vigoare nu reglementează
caracterul contravenţional al „erorilor/fraudelor în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale”
(conform redacţiei propuse de autor la Articolul 14/2 al Legii asistenţei sociale nr.547-XV din
25 decembrie 2003).
Totodată, remarcăm faptul că amendamentele propuse de către autor la conţinutul Codului
Contravenţional, vizează “încălcarea regulilor privind solicitarea asistenţei sociale” şi
„obstrucţionarea inspectorilor sociali în exercitarea atribuţiilor de control de stat” – drept fapte
pasibile de sancţionare contravenţională.
Prin urmare, analizînd redacţia propusă de către autor la Articolul 14/2 al Legii asistenţei
sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003, remarcăm incompatibilitatea acestuia cu
prevederile cadrului normativ în vigoare şi necorespunderea cu amendamentele proiectului la
prevederile Codului Contravenţional, fapt ce denotă inconsecvenţa normelor înaintate spre
examinare.

Recomandarea: Se recomandă autorului substituirea cuvintelor “erorii şi fraudei
sociale” cu prevederi ce transpun cu exactitate fapta reglementată drept contravenţie
de Codul Contravenţional - încălcarea regulilor privind solicitarea asistenţei sociale şi
obstrucţionarea inspectorilor sociali în exercitarea atribuţiilor de control de stat. 

Art.III pct.2 al proiectului: „Articolul 349 (2/1). Articolul 349 se completează cu alineatul
(2/1) cu următorul cuprins: (2/1) Obstrucţionarea în orice mod de către autorităţile
publice centrale sau locale, de către persoanele fizice sau juridice, publice sau private,
a inspectorilor sociali în exercitarea atribuţiilor de control de stat, prin orice acţiune ori
inacţiune (refuzul de a duce la îndeplinire măsurile dispuse de inspectorul social în
termenele stabilite de acesta, refuzul de a pune la dispoziţia inspectorilor sociali toate
documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea acţiunilor de supraveghere,
control, evaluare sau monitorizare), […]”.

Dispoziţia precitată este contradictorie or, pe de o parte autorul utilizează construcţia „prin
orice acţiune ori inacţiune”, iar pe de altă parte enumeră exhaustiv acţiunile ce
obstrucţionează activitatea inspectorilor sociali. Circumstanţa în speţă poate constitui un
impediment în aplicarea corectă a prevederilor legislative de către reprezentanţii autorităţii de
control şi poate crea premise pentru aplicarea subiectivă şi abuzivă a normei.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din context a cuvintelor „prin
orice acţiune ori inacţiune”.

Art.III pct.1 al proiectului: „Articolul 327/3.Încălcarea regulilor privind solicitarea
asistenţei sociale. […]
(3) Încălcarea de către structura teritorială de asistenţă socială a termenului de luare a
deciziei privind acordarea/neacordarea/prestaţiilor sociale,
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Se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 50 la 100 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere.
(4) Stabilirea dreptului şi acordarea prestaţiilor sociale de către structura teritorială de
asistenţă socială în lipsa actelor confirmative,
Se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice, cu amendă de la 50 la 100 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere.”

Conform prevederilor art.312-313 Cod Contravenţional: “Articolul 312. Abuzul de putere sau
abuzul de serviciu. Folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu într-un mod care contravine
intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice şi
juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul
de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.
Articolul 313. Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu. Săvîrşirea unei acţiuni
care depăşeşte în mod vădit limitele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege şi care
contravine intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor
fizice sau juridice, dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii,
se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul
de a deţine o anumită funcţie sau de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un
termen de la 3 luni la un an.”

În contextul prevederilor citate supra, remarcăm faptul că aprobarea proiectului în redacţia
determină riscul integrării în legislaţie a unor norme speciale concurente, ce stabilesc o
sancţiune mai blîndă.
Circumstanţa în speţă poate constitui un impediment în aplicarea corectă a prevederilor
legislative de către reprezentanţii autorităţii de control şi poate crea premise pentru alegerea
subiectivă şi abuzivă a normei aplicabile. 

Recomandarea: Se recomandă autorului ajustarea sancţiunilor reglementate la
mărimea celor stabilite de art.312-313 Cod Contravenţional. 

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

Art.I pct.2 al proiectului: „La Articolul 12 alineatul (2) se completează cu litera d/1) cu
următorul cuprins: d/1)asigură, prin intermediul Inspectoratului Social de Stat,
activităţile de control de stat în domeniul acordării asistenţei sociale”.
Art.IV pct.1 al proiectului: „Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile
sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.548), se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. Art.8, alineatul (1), lit.c) va avea următorul cuprins:
c)reglementează şi organizează controlul de stat al serviciilor sociale, exercită prin
intermediul Inspectoratului Social de Stat inspecţia calităţii serviciilor sociale prestate,
precum şi a respectării actelor normative în domeniu de către prestatorii de servicii
sociale, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare,”.
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În conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică centrală de specialitate nr.98
din 04 mai 2012, ministerele – exercită în mod exclusiv atribuţia de elaborare a politicilor în
domeniul de competenţă. Totodată, conform prevederilor art.14 alin.(1) al Legii prenotate,
autorităţile administrative cu forma de organizare juridică de agenţii, servicii de stat şi de
inspectorate de stat sunt constituite întru asigurarea implementării politicii statului în anumite
subdomenii sau sfere din domeniile de activitate care îi sînt încredinţate unui minister.
Totodată, prevederile Art.I pct.4 proiectului, inter alia, menţionează asigurarea controlului
aplicării şi respectării actelor normative din domeniul asistenţei sociale în calitate de obiectiv
a Inspectoratului Social de Stat.
Astfel, analizînd norma propusă prin prisma cadrului normativ sus-citat, menţionăm faptul că
proiectul riscă să determine exercitarea unor atribuţii excesive de către autoritatea vizată
(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei), or utilizarea cuvîntului „asigură” în context
nu permite delimitarea limitei de compentenţă şi intervenţie a autorităţii în exercitarea
controlului domeniul acordării asistenţei sociale de către autoritatea subordonată.
În contextul dat, accentuăm faptul că misiunea şi scopul Inspectoratului propus este
realizarea controlului aplicării şi respectării actelor normative din domeniul asistenţei sociale.
Astfel, pentru a asigura eficienţa şi eficacitatea procesului de control în domeniul este
indispensabilă reglementarea unui cadru legal clar şi concis, care va asigura independenţa
funcţională a Inspecţiei Sociale şi exclude imixtiunea terţilor.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea din proiect a completărilor ce
vizează lit.d/1) art.12 alineatul (2) asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003
(Art.I pct.2 al proiectului).
Corespunzător, urmează a fi reformulate prevederile art.8, alineatul (1), lit.c) din Legea
nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale în sensul excluderii atribuţiei
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de exercitare, prin intermediul
Inspectoratului Social de Stat, a inspecţiei calităţii serviciilor sociale prestate, precum
şi a respectării actelor normative în domeniu de către prestatorii de servicii sociale,
indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare.

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

Art.III pct.1 al proiectului: „Articolul 327/3.Încălcarea regulilor privind solicitarea
asistenţei sociale.
(1) Prezentarea de către solicitant a informaţiei eronate ori incomplete în cererea de
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acordare a asistenţei sociale,
Se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei
fizice.”

Atribuirea caracterului contravenţional unei anumite fapte urmează a fi efectuată în
dependenţă de gradul de pericol social al acţiunii/inacţiunii ilicite care atentează la valorile
sociale ocrotite de lege. Prin urmare, ţinînd cont de natura faptelor reglementate de către
autor – „prezentarea de către solicitant a informaţiei eronate ori incomplete în cererea de
acordare a asistenţei sociale”, cît şi de faptul că solicitanţi/beneficiari de asistenţă socială
sunt, de regulă, exponenţi ai păturilor social vulnerabile, considerăm discutabilă oportunitatea
sancţionării pecuniare a acestora.
În acest context, ţinînd cont de insuficienţa notei de argumentare, cît şi de existenţa unui
mecanism de restituire de către beneficiar a sumelor primite nelegitim, în cazul declaraţiei
false sau incomplete (pct.9 al Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a
ajutorului social aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16 octombrie 2008),
menţionăm că aprobarea proiectului în redacţia propusă riscă să determine aprobarea unor
sancţiuni neproporţionale pentru încălcarea exigenţelor de prezentare a informaţiei în
contextul cererii de acordare a asistenţei sociale.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea şi excluderea normei din proiect.

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 Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

16 Mai 2016

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