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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. Prin proiect se propune o nouă modalitate de stabilire a
cuantumului salariului minim pe ţară începînd cu anul 2016.
Astfel, salariul minim pe ţară va fi stabilit după cum urmează:
în anul 2016 – în cuantum de 25 % din salariul mediu lunar pe economia națională realizat în
anul precedent;
în anul 2017 – în cuantum de 30 % din salariul mediu lunar pe economia națională realizat în
anul precedent;
în anul 2018 – în cuantum de 35 % din salariul mediu lunar pe economia națională realizat în
anul precedent;
iar începînd cu anul 2019 salariul minim pe țară se va stabili în cuantum de 40% din salariul
mediu lunar pe economia națională realizat în anul precedent, precum şi ţinînd cont de
nivelul prognozat al ratei inflaţiei pentru anul gestionar.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, pentru majorările planificate sunt necesare mijloace bugetare în sumă
aproximativ de 65 mil. lei în anul 2016, 159 mil. lei în anul 2017, 172 mil. lei în anul 2018 şi
198 mil. lei în 2019.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Promovarea proiectului va permite retribuirea salariaţilor în funcţie de condiţiile economice
reale în ţară. Astfel, proiectul corespunde 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. 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

Cu referire la sintagma „realizat în anul precedent” pe tot parcursul proiectului.

Evidenţiem că în conformitate cu prevederile art.3 alin.(4) din Legea nr.1432-XIV din
28.12.2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, cuantumul salariului
minim se reexaminează de către Guvern după consultarea prealabilă a patronatelor şi
sindicatelor, ţinîndu-se cont de modificarea indicelui preţurilor de consum şi de evoluţia
salariului mediu pe economia naţională în perioada de referinţă, de volumul produsului intern
brut, de productivitatea muncii, precum şi de mărimea valorică a minimului de existenţă.
În acest sens, autorul propune eronat stabilirea salariului minim în dependenţă de salariul
mediu pe economie realizat în anul precedent. Or, salariul anului precedent poate să nu
corespundă realităţilor economice anului de gestiune.
Astfel, propunerile autorului riscă să nu atingă efectele scontate, iar salariul minim să fie
stabilit fără a fi luat în calcul situaţia economică reală în ţară.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „realizat în anul
precedent” din conţinutul proiectului cu sintagma „prognozat pentru anul în curs”.
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Cu titlu general asupra proiectului.

Conform prevederilor art.3 alin.(2) din Legea nr.1432-XIV/2000, cuantumul salariului minim
se determină în funcţie de condiţiile economice concrete şi de nivelul salariului mediu pe
economia naţională, precum şi de nivelul prognozat al ratei inflaţiei.
Autorul încalcă norma menţionată, stabilind doar pentru anii următori, începînd cu anul 2019,
reexaminarea salariului minim în dependenţă de rata inflaţiei.

Recomandarea: Considerăm necesar ca şi pentru anii 2016, 2017 şi 2018 să fie stabilit
salariul minim pe ţară ţinînd cont şi de rata inflaţiei.

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

3



directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Ţepordei Călin
inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

12 Martie 2016

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