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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(art.244 din Codul penal, art.294 alin.(1) din Codul

contravenţional, anexa la Legea nr.131/2012 privind controlul de
stat asupra activităţii de întreprinzător, art.43 alin.(2) din Legea

insolvabilităţii nr.149/2012).
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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul a fost elaborat în vederea soluţionării
problemelor aferente nerespectării obligaţiilor agenţilor economici de a achita contribuţiile
sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Astfel, se propune introducerea sancţiunii penale pentru neachitarea contribuţiilor şi a
sancţiunii contravenţionale pentru neprezentarea în modul stabilit de legislaţia în vigoare a
declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii
sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor.
Concomitent, autorul exclude atribuţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS) de a
efectua controlul de stat asupra veridicităţii dărilor de seamă referitoare la bugetul asigurărilor
sociale de stat (BASS) şi corectitudinii utilizării mijloacelor virate la BASS.
Totodată, se acordă gradul 2 de prioritate la achitarea creanţelor chirografe faţă de BASS,
acestea fiind stabilite la un nivel cu creanţele salariale faţă de salariaţi.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, amendamentele propuse sunt măsuri
necesare pentru realizarea recomandărilor Curţii de Conturi (Curtea) formulate în raportul
nr.35 din 25.09.2015 asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi
patrimoniului public în anul 2014.
Evidenţiem că în urma auditului, Curtea a stabilit că exerciţiul bugetar gestionat de CNAS a
fost însoţit de anumite abateri şi nereguli, în special ce ţin de identificarea şi evidenţa
contribuitorilor, respectiv, neîncasarea integrală a plăţilor către BASS.
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În raport este menţionat că printre cauzele generatoare de nedeclarare, implicit, neachitare a
obligaţiilor din partea contribuitorilor, se numără şi disfuncţiile aferente sistemelor
Managementul financiar şi control în cadrul autorităţilor (Inspectoratul Fiscal principal de Stat
(IFPS), CNAS) autorizate cu competenţe de administrare şi supraveghere a declaraţiilor,
respectiv, a plăţilor în BASS. Aceste şi alte carenţe, determină creşterea ponderii
contribuitorilor indisciplinaţi, inclusiv evazionişti, impactul fiind neobţinerea concludentă a
veniturilor proprii BASS.
Respectiv, recomandările formulate în Raport vizează în mare parte diminuarea deficienţelor
enumerate.
În contextul celor expuse, menţionăm că amendamentele propuse reprezintă măsuri de
înăsprire a sancţiunilor ce urmează a fi aplicate agenţilor economici însă nu sunt prezentate
propuneri de îmbunătăţire a activităţii CNAS sau IFPS. Or, raportul curţii evidenţiază ca
factori generatori a carenţelor menţionate, inclusiv şi managementul defectuos al autorităţilor
date. În acelaşi timp, necesită a fi întreprinse măsuri în vederea diminuării factorilor
generatori de evaziune şi neraportare a obligaţiilor faţă de BASS, şi nu doar penalizarea
persoanelor ce practică activitatea de întreprinzător.
Cu referire la propunerea de a introduce sancţiunea penală pentru neachitarea contribuţiilor,
autorul nu a prezentat nici un argument în favoarea acesteia. Astfel, nefiind clar care este
scopul amendamentului, şi care ar fi efectele asupra agenţilor economici, atît timp cît pentru
încălcarea menţionată sunt prevăzute deja sancţiuni contravenţionale. Considerăm că
neaplicarea corectă de către autorităţile competente a pîrghiilor legale existente, nu poate
servi drept temei pentru impunerea unor sancţiuni mai drastice. Mai mult, la aplicare, această
normă va crea riscul săvîrşirii unor acte de corupţie, deoarece făptuitorii conştientizând
pedeapsa dură pe care urmează să o suporte, vor încerca să recurgă la metode corupţionale
pentru a evita sancţionarea.
În acest sens, se recomandă autorului prezentarea argumentelor suplimentare care ar
demonstra necesitatea înăspririi pedepsei prin prisma relaţiei dintre pericolul social şi/sau
gradul prejudiciabil al faptei şi răspunderea juridică ce va surveni în cazul dat.
Totodată, autorul exclude unele competenţe ale CNAS aplicate în cadrul controlului de stat
asupra activităţii de întreprinzător, fără a specifica care va fi autoritatea responsabilă ulterior
de verificarea veridicităţii dărilor de seamă referitoare la BASS, corectitudinea utilizării
mijloacelor virate la buget şi care vor fi pîrghiile legale ce vor oferi temei organelor de stat de
a interveni în activitatea agenţilor economici prin intermediul controalelor.
Concluzionăm că proiectul nu este suficient argumentat şi reprezintă acţiuni îndreptate
unilateral spre pedepsirea agenţilor economici, pe cînd logica recomandărilor formulate în
Raportul Curţii sugerează întreprinderea măsurilor bilaterale, inclusiv revizuirea cadrului legal
aplicat de către CNAS la gestionarea BASS şi responsabilizarea acestei autorităţi cu privire
la iregularităţile admise. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi proiectul nu presupune cheltuieli financiare suplimentare, în contextul în care acesta are
drept scop soluţionarea problemelor legate de acumularea insuficientă a veniturilor la BASS,
urmau a fi prezentate date care să identifice problemele care generează cele mai mari
restanţe. Respectiv, fără a prezenta informaţii în acest sens, devine incert dacă
amendamentele propuse vizează domeniile problematice şi dacă va fi atinsă finalitatea
scontată.

1.3 Analiza impactului de reglementare a proiectului

Proiectul stabileşte noi sancţiuni pentru agenţii economici şi intervine cu modificări aferent
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controlului de stat a activităţii de întreprinzător.
Astfel, în conformitate cu stipulările art.20 lit.e) al Legii nr.780/2001 şi art.13 al Legii cu privire
la principiile de bază de reglementarea a activităţii de întreprinzător nr.235-XVI din
20.07.2006, proiectul în speţă necesită a fi însoţit de Analiza impactului de reglementare,
care va reprezenta argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, necesităţii
adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător.

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

Considerăm necesar promovarea unui proiect care să soluţioneze problemele legate de
acumularea defectuasă a mijloacelor financiare la BASS. Totodată, măsurile propuse de
autor riscă să genereze presiuni suplimentare din partea statului asupra agenţilor economici,
în contextul în care se analizează oportunitatea sancţionării acestora şi sunt omise
neajunsurile pe care la admite CNAS. Pe lîngă acestea, ar putea fi limitate drepturile salariale
ale cetăţenilor (obiecţie expusă în compartimentul „Evaluarea în fond a proiectului”).

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la momentul examinării, 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

Art.IV – Articolul 43, alineatul 2 din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012 cu
modificările şi completările ulterioare, se completează cu pct.2/1) cu următorul
cuprins:
2/1) creanţele faţă de bugetul de asigurări sociale de stat, la contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii.
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Conform art.26 din Legea nr.181 din 25 iulie 2014 bugetul public naţional cuprinde: bugetul
de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală, bugetele locale.
Astfel, plasînd creanţele faţă de BASS la un alt punct fără a le exclude de la punctul 3 vor fi
create condiţii de incertitudine cu privire la rangul aplicat acestui tip de obligaţiuni şi ca
urmare, norma va fi interpretată şi aplicată în dependenţă de situaţia convenabilă.

Recomandarea: Considerăm inoportun promovarea normei, odată ce aceasta va
prejudicia drepturile salariale ale cetăţenilor şi va limita contribuţiile la fondul
asigurărilor medicale obligatorii de stat.

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

Art.IV – Articolul 43, alineatul 2 din Legea insolvabilităţii nr.149 din 29 iunie 2012 cu
modificările şi completările ulterioare, se completează cu pct.2/1) cu următorul
cuprins:
2/1) creanţele faţă de bugetul de asigurări sociale de stat, la contribuţiile de asigurări
sociale de stat obligatorii.

Considerăm nejudicioasă atribuirea unui rang superior creanţelor chirografice faţă de bugetul
de asigurări sociale de stat, la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
Plasarea datoriilor faţă de BASS la un nivel cu creanţele salariale pune în pericol posibilitatea
angajaţilor de a-şi obţine remunerarea pentru munca efectiv lucrată. Nu ar fi logică achitarea
contribuţiilor sociale fără a beneficia de plăţi salariale.
Evidenţiem că în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.95 din
01.07.1949 privind protecţia salariatului, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.593-XIII din
26 septembrie 1995 salariul constituie o creanţă privelegiată şi urmează a fi achitat integral,
prioritar altor creanţe.
Mai mult, actualmente creanţele faţă de BASS sunt considerate a fi de rangul 3 fiind incluse
în categoria obligaţiunilor de plată la bugetul public naţional (conform art.26 din Legea nr.181
din 25 iulie 2014 bugetul public naţional cuprinde: bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale
de stat; fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; bugetele locale). Respectiv,
propunerea autorului acordă prioritate de a acumula venituri la BASS şi limitează din
posibilităţile de a transfera mijloace financiare la fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală.
Sănătatea cetăţenilor nu poate fi considerat un domeniu secundar, care ar putea fi neglijat în
folosul prestaţiilor sociale. Sistemul medical şi cel social urmînd a fi abordat în egală măsură
de către autorităţile statului astfel încît să nu fie afectaţi cetăţenii Republicii Moldova.

Recomandarea: Considerăm inoportun promovarea normei, odată ce aceasta va
prejudicia drepturile salariale ale cetăţenilor şi va limita contribuţiile la fondul
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asigurărilor medicale obligatorii de stat.

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

Art.III – în anexa la Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra
activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184,
art.595), la poziţia 6 rubrica domenii specifice, punctul 3 se exclude.

Autorul exclude competenţa CNAS de a verifica veridicitatea dărilor de seamă referitoare la
BASS şi corectitudinea utilizării mijloacelor virate la buget, care actualmente se efectuează în
cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător.
Considerăm a fi nejustificat amendamentul propus, odată ce nu este specificată autoritatea
care va prelua atribuţiile menţionate. Există riscul ca gestionarea mijloacelor financiare BASS
să rămînă un domeniu nesupravegheat, şi în consecinţă, să fie vulnerabil acţiunilor de
delapidare.
Totodată, evidenţiem că propunerea autorului va genera obstacole la realizarea atribuţiilor de
către CNAS deoarece, potrivit art.49 lit.f) din Legea privind sistemul public de asigurări
sociale nr.489-XIV din 08.07.1999 CNAS este responsabilă de verificarea veridicităţii dărilor
de seamă şi corectitudinea utilizării mijloacelor virate la BASS. În acelaşi timp, potrivit
Codului contravenţional constatarea încălcărilor admise la gestionarea BASS şi încheierea
proceselor verbale de asemenea ţine de competenţa autorităţii menţionate.
Urmare a celor expuse, considerăm că autorul nu a prevăzut o continuitate a
amendamentelor propuse, nefiind clar scopul scontat şi care va fi mecanismul ulterior aplicat
pentru controlul gestionării BASS.
Mai mult, excluderea unei competenţe a CNAS încalcă principiul separării atribuţiilor între
autorităţile statului. Or, anume instituţia dată este responsabilă de administrarea şi
gestionarea sistemului public de asigurări sociale, iar incertitudinile cu privire la atribuţiile
autorităţilor statului în acest domeniu sunt inadmisibile.

Recomandarea: Considerăm inoportun amendamentul propus de autor. În cazul în
care se insistă pe excluderea competenţei CNAS de a verifica veridicitatea dărilor de
seamă referitoare la BASS şi corectitudinea utilizării mijloacelor virate la buget,
recomandăm revizuirea cadrului legal în vederea evitării dublărilor de competenţe ale
autorităţilor statului şi promovarea modificărilor corespunzătoare în cadrul proiectului
propus.

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Menţionăm că amendamentele propuse de autor sunt îndreptate spre responsabilizarea
agenţilor economici de a achita contribuţiile sociale. În acelaşi timp, Raportul Curţii prevede
recomandări ce implică acţiuni de revizuire a managementului autorităţilor statului şi a
mecanismelor aplicate de acestea la gestionarea BASS. Astfel, pentru realizarea conformă şi
eficientă a funcţiilor atribuite prin competenţă, organelor centrale de specialitate li s-a
recomandat să întreprindă măsuri de: responsabilizare şi intensificare a activităţilor pentru
asigurarea acumulării integrale a veniturilor BASS, cu identificarea rezervelor posibile,
precum şi diminuarea factorilor generatori de evaziune şi neraportare a obligaţiilor faţă de
BASS; revizuire a activităţilor de calificare ca „inactivi” a agenţilor economici care nu prezintă

5



dări de seamă conform cerinţelor legale ce vizează criteriile şi acţiunile corespunzătoare
pentru acest proces etc.
Reglementînd doar aspectele ce ţin de activitatea de întrepribzător, proiectul riscă să nu
atingă efectele scontate, ba din contra să afecteze interesele agenţilor economici.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea proiectului în vederea identificării tuturor
problemelor ce afectează BASS şi efectuarea modificărilor de rigoare la cadrul legal
pentru a înlătura deficienţele create de către agenţii economici şi autorităţile statului.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 August 2016

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