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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin

Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (punctul 8, 8
cu indice 1, 9, 14,15... se completează cu capitolul IV cu indice 1)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

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. Potrivit autorului, proiectul va diversifica canalele de
acordare a serviciilor şi anume, va oferi cetăţenilor o nouă posibilitate de a solicita în mod
electronic indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, prin serviciul „e-Cerere Indemnizaţii
Familiilor cu Copii” prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice www.servicii.gov.md
şi/sau pagina-web oficială a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă fundamentează necesitatea promovării
proiectului din punct de vedere al oportunităţii, beneficiile opţiunii de depunere on-line a
cererii pentru stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii fiind indiscutabile, totuşi, unele
prevederi ale acestuia urmează a fi revizuite prin prisma recomandărilor expuse în Capitolul
II „Evaluarea în fond a proiectului”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul specifică în nota informativă că implementarea amendamentelor propuse nu va
genera cheltuieli financiare suplimentare, cu toate acestea, se prezumă că lansarea,
mentenanţa, dezvoltarea, precum şi asigurarea securităţii informaţionale a unui nou serviciu
electronic presupune necesitatea unor resurse financiare adiţionale.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Normele propuse promovează un concept progresiv de depunere şi examinare a cererilor
privind stabilirea indemnizaţiilor pentru familiile cu copii, ceea ce corespunde interesului
public general. Totodată, se constată o eventuală prejudiciere a intereselor unor categorii de
persoane, cum ar fi subiecţii datelor cu caracter personal, la prelucrarea necorespunzătoare
a datelor personale ale acestora, precum şi solicitanţii, care au copii, cetăţeni ai Republicii
Moldova, născuţi pe teritoriul unui alt stat, prin excluderea posibilităţii acestora de a depune
cererea on-line.

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. La momentul expertizării, se constată
că proiectul se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate să întreprindă
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv
prin plasarea proiectului de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.8, potrivit proiectului –
„Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute în capitolul II din prezentul
Regulament se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a
fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia
de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor
publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md),
sau prin intermediul reprezentantului primăriei.”

Formularea normei menţionate comportă potenţial coruptibil, avînd sens echivoc, prin lipsa
unei individualizări exprese a persoanei împuternicite să depună o astfel de cerere. În acest
context, dispoziţia prenotată acordă posibilitate oricărei persoane de a acţiona din numele
potenţialului beneficiar al indemnizaţiei respective.

Recomandarea: Se recomandă reformularea sintagmei sus-citate cu includerea
cuvîntului „personal”, după cuvintele „se depune”.
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La pct.8/1, potrivit proiectului –
„După cuvintele „pot depune” se completează cu cuvintele „la casa teritorială”.”

Norma propusă spre modificare poate crea confuzii la aplicare, în lipsa determinării clare, din
punct de vedere teritorial, a casei teritoriale la care urmează să depună cerere personalul
instituţiilor serviciului diplomatic.

Recomandarea: Recomandăm autorului specificarea cărei case teritoriale îi revine
obligaţia de a examina cererile privind stabilirea indemnizaţiilor înaintate de categoria
de beneficiari menţionată.

La pct.15, potrivit proiectului –
„Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă este depăşit, sau în cazul cererii în
mod electronic în sistemul informaţional „Protecţia Socială” se va constata lipsa
datelor necesare pentru stabilirea şi calcularea indemnizaţiilor adresate familiilor cu
copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei.
În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz,
solicitantului i se comunică motivul refuzului.”

La pct.14, potrivit proiectului, se disting două situaţii de neconformitate a actelor prezentate
de către solicitant spre examinare: dacă nu sunt anexate toate actele necesare şi dacă actele
prezentate sunt perfectate incorect/incomplet.
În această ordine de idei, se constată o formulare lingvistică ambiguă la reglementarea
condiţiilor în care solicitantul urmează să înlăture circumstanţele care pot duce la decizia de
refuz în stabilirea indemnizaţiei.

Recomandarea: Se recomandă suplinirea sintagmei „Dacă termenul de prezentare a
documentelor lipsă”, cu sintagma „sau de corectare/completare a documentelor”.

La pct.65, potrivit proiectului –
„Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării datelor privind stagiul de cotizare,
angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului,
reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial o poartă
persoanele cu funcţie de răspundere ale angajatorului.”

Deşi proiectul specifică că stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului pentru
îngrijirea copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale
în sistemul public de asigurări sociale, în contextul analizei normei prenotate, aceasta se
apreciază a avea un sens neclar.

Recomandarea: Întru evitarea neclarităţilor, recomandăm completarea sintagmei
„Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării datelor” cu sintagma „în Registrul
de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.16/1, potrivit proiectului –
„Cererea electronică se completează şi se transmite accesînd serviciul „e-Cerere
Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al
serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale
(www.cnas.md).”

Este salutabilă iniţiativa autorului de a institui un nou mecanism de depunere în mod
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electronic a cererilor privind stabilirea indemnizaţiilor familiilor cu copii, ceea ce, cu siguranţă
ar facilita accesul cetăţenilor la serviciile publice, însă, din analiza dispoziţiei menţionate
supra, se constată o incompatibilitate cu prevederile Legii nr.91 din 29.05.2014 privind
semnătura electronică şi documentul electronic.
Astfel, în conformitate cu normele Legii nr.91/2014, documentul electronic este creat de
semnatar şi conţine informaţia ce constituie conţinutul documentului electronic şi semnătura
electronică a semnatarului, doar în acest mod documentul electronic beneficiază de protecţie
juridică egală cu cea a documentului analog pe suport de hîrtie.
Potrivit art.2 al Legii nr.91/2014, documentul electronic este informaţia în formă electronică,
creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau transmisă prin intermediul computerului sau al
altor dispozitive electronice, semnată cu semnătură electronică în conformitate cu prezenta
lege.
Evidenţiem că legea stabileşte necesitatea autentificării documentului electronic, ceea ce
înseamnă că acesta este semnat de persoana care deţine o semnătură electronică autentică
şi este abilitată cu drept de semnătură.
Totodată, art.13, alin.(4) al Legii sus-numite prevede că, în cazul în care, conform legislaţiei,
se cere ca documentul să fie perfectat sau prezentat pe suport de hîrtie şi semnat cu
semnătură olografă, documentul electronic se consideră a fi corespunzător acestei cerinţe.

Recomandarea: Deşi prin depunerea cererii în mod electronic se va exclude obligaţia
solicitantului de a se deplasa la casa teritorială şi va fi optimizat timpul de deservire,
implementarea acestui sistem nu trebuie să vină în contradicţie cu normele legislaţiei
în vigoare. Avînd în vedere cele menţionate, recomandăm definitivarea mecanismului
de depunere a cererilor electronice, în corespundere cu cerinţele Legii nr.91/2014.

La pct.16/2, potrivit proiectului –
„Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul şi copilul sunt înregistraţi în Registrul de Stat al Populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din
Registrul de Stat al Populaţiei;
c) copilul este născut pe teritoriul Republicii Moldova.”

Potrivit art.6, alin.(1) al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024 din 02.06.2000, cetăţenii
Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală
măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi
garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica
Moldova este parte.
În acelaşi timp, art.7, lit.b), art.8, alin.(1) al Legii 1024/2000, statuează că Cetăţenii Republicii
Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate, iar unul din
principiile pe care se întemeiază regulile asupra cetăţeniei Republicii Moldova este principiul
nediscriminării cetăţenilor, indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei.
Prin limitarea dreptului de a depune cerere în mod electronic solicitanţilor care au copilul,
cetăţean al Republicii Moldova, născut pe teritoriul altui stat, se constată tratamentul
diferenţiat faţă de aceeaşi categorie de persoane, care are drept efect dezavantajarea
copiilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, născuţi pe teritoriul altui stat faţă de copiii, cetăţeni ai
Republicii Moldova născuţi pe teritoriul Republicii Moldova.

Recomandarea: Revizuirea aspectelor cerinţelor faţă de depunerea cererii electronice
pentru stabilirea indemnizaţiei, cu excluderea posibilităţii de interpretare
discriminatorie a normei specificate.

La pct.16/5, potrivit proiectului –
„La depunerea în mod electronic a cererii privind acordarea indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii se consideră că solicitantul şi-a manifestat acordul cu prelucrarea
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datelor cu caracter personal.”

Luînd în consideraţie că proiectul presupune operaţiuni de colectare, prelucrare, păstrare şi
schimb de date cu caracter personal, inclusiv şi categorii speciale ce vizează titularii dreptului
la indemnizaţie şi minorii, se consideră indispensabil conformarea acestuia cu toate
principiile de protecţie a datelor cu caracter personal.
Remarcăm că, potrivit art.5, alin.(1) al Legii nr.133/2011, prelucrarea datelor cu caracter
personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.
Totodată, art.3 al Legii sus-numite defineşte noţiunea de consimţămînt, prin care se înţelege
orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică,
conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal
acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc.

Recomandarea: Recomandăm solicitarea consimţămîntului subiectului datelor cu
caracter personal, pentru excluderea posibilităţii unor terţi de a introduce, prelucra
datele cu caracter personal în lipsa consimţămîntului subiectului acestor date.

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

La pct.15, potrivit proiectului –
„Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă este depăşit, sau în cazul cererii în
mod electronic în sistemul informaţional „Protecţia Socială” se va constata lipsa
datelor necesare pentru stabilirea şi calcularea indemnizaţiilor adresate familiilor cu
copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei.
În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz,
solicitantului i se comunică motivul refuzului.”

Se atestă o competenţă discreţionară a casei teritoriale de a emite decizia de refuz în baza
unor temeiuri ambigui şi subiective şi în lipsa unor criterii clare pentru o asemenea decizie.
Din conţinutul proiectului prezentat spre expertizare rezultă că, de existenţa şi corectitudinea
datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale este
responsabil angajatorul, totuşi, norma pct.15 al proiectului atribuie casei teritoriale dreptul de
a refuza în stabilirea indemnizaţiei din cauza lipsei datelor necesare pentru calcularea
acesteia.
Observăm că, autoritatea publică abilitată să examineze cererile poate refuza stabilirea
indemnizaţiei în mod arbitrar, fără culpa solicitantului, din motiv că o parte terţă (în cazul dat
angajatorul) nu a asigurat existenţa datelor necesare în acest sens.

Recomandarea: Se recomandă autorului stabilirea unor criterii clare şi obiective
pentru emiterea deciziei de refuz în examinarea cererilor privind acordarea
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, astfel ca, la apariţia unei circumstanţe ce
nu depinde de voinţa sau comportamentul solicitanţilor, această decizie să nu fie în
defavoarea acestora din urmă.
Respingerea cererii şi/sau decizia de refuz, precum şi motivul refuzului se recomandă
a fi aduse la cunoştinţa solicitantului în scris, iar pentru cererile electronice, sub forma
unui document electronic cu aplicarea semnăturii electronice.
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La pct. 16/7, potrivit proiectului –
„În cazul în care la prelucrarea cererii electronice în sistemul informaţional „Protecţia
Socială” se va constata lipsa datelor privind perioada acordării concediului pentru
îngrijirea copilului în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, cererea electronică
se respinge şi poate fi depusă repetat după apariţia datelor privind perioada
concediului pentru îngrijirea copilului în Registrul de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale.”

Atribuţiile discreţionare ale normei prenotate urmează a fi examinate prin prisma observaţiilor
asupra pct.15 al proiectului expertizat.
Totodată, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) este exonerată neîntemeiat de
responsabilitatea de asigurare a funcţionalităţii Registrului de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale, or, potrivit prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.418 din
03.05.2000 cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public
de asigurări sociale, gestionar al Registrului este desemnată CNAS.
Punctul 9 al Hotărîrii Guvernului nr.418/2000 stabileşte că în cadrul gestionării Registrului,
CNAS are, inclusiv, funcţia de organizare a evidenţei tuturor subiecţilor Registrului şi de
elaborare a conturilor personale; precum şi de exercitare integrală a îndatoririlor de
administrator al băncii centrale de date individuale (păstrarea, înnoirea, actualizarea,
verificarea autenticităţii şi integrităţii datelor, protecţia secretului comercial, dreptul la acces),
de colectare a informaţiilor de la structurile sale teritoriale, de stocare în banca centrală de
date individuale şi, în baza acestora – de înnoire şi actualizare a Registrului.

Recomandarea: În cazul cererilor depuse în mod electronic, a se lua în consideraţie
propunerea modalităţii de formulare a pct.15 al proiectului. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.14, potrivit proiectului –
„Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei se examinează în termen de 30 zile
calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii
electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. Dacă la cererea
depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sunt anexate toate actele
necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, solicitantul are
dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul primăriei), în termen de 30 zile
calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care lipsesc sau care au fost
corectate/completate.”

Cu toate că norma prenotată oferă solicitantului dreptul de remediere a situaţiei neconforme,
totuşi, nu este clar cum solicitantul va cunoaşte despre corespunderea/necorespunderea
actelor prezentate cu cerinţele.

Recomandarea: Se recomandă precizarea cine, în ce condiţii şi termen va anunţa
solicitantul despre faptul că actele depuse nu sunt suficiente sau dacă acestea sunt
incorecte/incomplete.

La pct.16/4, potrivit proiectului –
„În cazul în care cererea electronică este respinsă, solicitantul poate depune cererea la
casa teritorială, anexînd la aceasta actele prevăzute la pct.9 din prezentul
Regulament.”

Prevederea în cauză conţine cerinţe excesive pentru exercitarea, de către solicitant, a
dreptului la depunerea cererilor privind stabilirea indemnizaţiei în mod electronic, or,
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temeiurile respingerii cererii nefiind specificate, îi creează solicitantului o stare confuză şi
impune faţă de acesta un efort suplimentar de a depune repetat cererea la casa teritorială.
În acelaşi timp, nu este clar cum va cunoaşte solicitantul că cererea îi este respinsă şi din ce
motiv, în acest mod, lipsindu-l de posibilitatea de a contesta decizia de respingere a cererii.
În aceeaşi ordine de idei, remarcăm o neclaritate între norma precizată şi prevederile pct.15
din proiect, aşa cum, rezultatul negativ al depunerii cererii este tratat în mod diferit: într-un
caz se menţionează despre respingerea cererii, cu posibilitatea depunerii la casa teritorială,
în alt caz se specifică despre emiterea deciziei de refuz.

Recomandarea: Recomandăm expunerea temeiurilor de refuz a cererii electronice,
precum şi modalitatea de înştiinţare a solicitantului asupra acestui fapt.

La pct.16/7, potrivit proiectului –
„În cazul în care la prelucrarea cererii electronice în sistemul informaţional „Protecţia
Socială” se va constata lipsa datelor privind perioada acordării concediului pentru
îngrijirea copilului în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, cererea electronică
se respinge şi poate fi depusă repetat după apariţia datelor privind perioada
concediului pentru îngrijirea copilului în Registrul de stat al evidenţei individuale în
sistemul public de asigurări sociale.”

Sintagma „cererea electronică se respinge şi poate fi depusă repetat după apariţia datelor
privind concediul pentru îngrijirea copilului” comportă potenţial coruptibil prin stabilirea, faţă
de solicitant, a unor condiţii, practic imposibil de realizat.
Existenţa sau apariţia informaţiilor în Registru nu aparţine de decizia solicitantului, ci a
autorităţilor abilitate în acest sens, iar în funcţie de calitatea executării obligaţiilor de către
acestea, solicitantul poate fi supus la un efort suplimentar.

Recomandarea: În cazul cererilor depuse în mod electronic, a se lua în consideraţie
propunerea modalităţii de formulare a pct.15 al proiectului.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.14, potrivit proiectului –
„…Dacă la cererea depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sînt
anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate
incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul
primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, actele care
lipsesc sau care au fost corectate/completate.”
La pct.15, potrivit proiectului –
„…Dacă […] se va constata lipsa datelor necesare pentru stabilirea şi calcularea
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, casa teritorială este în drept să emită
decizia de refuz în stabilirea îndemnizaţiei…”
La pct.16/4, potrivit proiectului –
„În cazul în care cererea electronică este respinsă, solicitantul poate depune cererea la
casa teritorială, anexînd la aceasta actele prevăzute la pct.9 din prezentul
Regulament.”
La pct. 16/7, potrivit proiectului –
„În cazul în care, la prelucrarea cererii electronice […] se va constata lipsa datelor
privind perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului în cazul persoanelor
angajate în cîmpul muncii, cererea electronică se respinge…”

În contextul normelor expertizate este omisă reglementarea posibilităţii solicitantului de a lua
cunoştinţă sau de a fi informat, precum şi termenul de informare, referitor la neconformitatea
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actelor anexate la cerere sau absenţa datelor relevante în sistemul informaţional, obligaţie,
care se impune automat autorităţii competente de a examina cererea. Prin reglementarea
prevederilor de asigurare a accesului solicitanţilor la informaţiile menţionate, aceştia îşi vor
putea exercita mai eficient drepturile şi obligaţiile ce le revin. Mai mult, prin prisma
prevederilor propuse, se exclude posibilitatea solicitantului de a contesta
decizia/acţiunea/inacţiunea autorităţii publice abilitate.

Recomandarea: În toate cazurile, considerăm oportun de a specifica în ce mod şi
termen casa teritorială va informa solicitantul despre necesitatea de a se conforma
cerinţelor şi în ce termen acesta din urmă se obligă să efectueze acţiunile necesare.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Cu referire la aplicarea mecanismelor suplimentare de control, în procesul de expertizare a
proiectului vizat, se constată lipsa reglementărilor privind procedurile interne şi judiciare de
contestare a deciziilor şi acţiunilor autorităţilor publice, prin prisma remarcilor din pct.6 al
Raportului „Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei”.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Obiecţie generală asupra proiectului

Din analiza prevederilor proiectului se constată omisiunea reglementării modului de
administrare a serviciului electronic „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, precum şi
interacţiunea actorilor implicaţi în acest proces, cu stabilirea responsabilităţilor şi sancţiunilor
clare şi proporţionale. Astfel, nu este stabilită răspunderea factorilor implicaţi, de la
depunerea cererii, procesarea, examinarea acesteia şi pînă la luarea deciziei. Această
carenţă poate determina dificultăţi pentru autorităţile publice la implementarea proiectului, pe
de o parte, şi situaţii nefavorabile pentru solicitanţi, pe de altă parte.

Recomandarea: Se recomandă întreprinderea măsurilor organizatorice şi tehnice
pentru asigurarea regimului de securitate şi confidenţialitate a conţinutului cererilor şi
stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare parte implicată în procesul de
examinare a cererilor, interacţiunea dintre acestea, cu prevederea sancţiunilor în acest
sens.
Totodată, considerăm necesar de a determina regulile de înregistrare, primire,
procesare şi evidenţă a cererilor electronice privind acordarea indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

23 August 2016

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