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serviciile de transport
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. Conform menţiunilor autorului din nota informativă,
proiectul supus expertizei anticorupţie a fost elaborat în scopul punerii în aplicare a
modificărilor Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi, cu referire la modul de acordare şi mărimile compensaţiei pentru serviciile de
transport.
Autorul mai precizează că finalităţile urmărite prin implementarea prevederilor proiectului
sunt: reducerea fragmentării prestaţiilor sociale, unificarea periodicităţii de achitare a
compensaţiei, simplificarea procedurii de stabilite şi plată a compensaţiei, precum şi
diminuarea cheltuielilor de administrare.
Din analiza comparativă a prevederilor proiectului şi notei informative în ansamblu, se
constată că obiectivul real corespunde scopului declarat de către autor, astfel, de
compensaţii pentru servicii de transport urmînd să beneficieze nu doar persoanele cu
dizabilităţi locomotorii (conform prevederilor actuale), ci şi persoane cu alte tipuri de
dizabilităţi.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act normativ conţine o
argumentare valabilă privind condiţiile ce au impus elaborarea proiectului; principalele
prevederi, elementele noi propuse; locul actului în sistemul de acte normative;
fundamentarea economico-financiară, conform cerinţelor stabilite de art.37 din Legea nr.317
din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale.
Totuşi, considerăm insuficientă argumentarea economico-financiară a proiectului, aşa cum
suma de bani preconizată în acest sens nu va putea asigura compensarea serviciilor de
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transport pentru totalul de beneficiari indicat în notă, fapt ce poate genera riscuri de corupţie
la stabilirea şi acordarea compensaţiilor.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, proiectul nu atrage cheltuieli financiare suplimentare, ci dimpotrivă, îşi
propune diminuarea cheltuielilor de administrare, eficientizare şi simplificare a procesului.
Nota informativă mai precizează că, la estimarea CBTM pentru anii 2017-2019 au fost
prevăzute mijloace financiare în scopul implementării proiectului, în sumă de 76,1 mln lei
anual pentru circa 181714 beneficiari.
Totodată, considerăm oportun de menţionat că, în urma calculelor, se constată că suma
preconizată anual nu va fi suficientă în raport cu numărul de beneficiari specificaţi, avînd în
vedere mărimea compensaţiei pentru un trimestru prevăzută în proiect.
În acest context, considerăm că argumentarea economico-financiară a proiectului nu asigură
acoperirea cheltuielilor anuale planificate pentru 181714 beneficiari, or, pentru fiecare
beneficiar revenindu-i în medie aproximativ doar 420 lei anual.

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

Noile prevederi propuse prin proiect promovează garanţiile acordate de către stat
persoanelor cu dizabilităţi, ceea ce corespunde interesului public general.
În această ordine de idei, prin reglementarea unificată a posibilităţii de beneficiere de prestaţii
sociale, precum şi prin extinderea cercului categoriei de beneficiari (nu doar persoanele cu
dizabilităţi locomotorii), proiectul va oferi un suport persoanelor cu deficienţe în vederea
incluziunii sociale ale acestora.
Totodată, normele cu potenţial coruptibil identificate şi analizate în prezentul Raport, pot
genera riscuri de corupţie la aplicare şi pot leza drepturile unor categorii de beneficiari.

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, proiectul şi
nota informativă au fost puse la dispoziţia părţilor interesate prin plasarea acestora pe pagina
web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei www.mmpsf.gov.md şi
www.particip.gov.md, corespunzător cerinţelor privind asigurarea transparenţei în procesul
decizional din Legea 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 informarea publicului
referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web
oficială a instituţiei.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.8 din Regulament, potrivit proiectului –
„Dosarele specificate la pct.7 din prezentul Regulament conţin cererea beneficiarului
şi copiile documentelor stabilite la pct.5 din prezentul Regulament.”

Norma menţionată supra conţine date incomplete privind documentele cuprinse în dosarul
personal, sub aspectul menţiunilor pct.30 din Regulamentul expertizat.
Astfel, pct.30 din Regulament specifică că la dosarul beneficiarului se va anexa o copie a
Certificatului privind solicitarea beneficiarului de a renunţa la compensaţie în schimbul
facilităţilor fiscale şi vamale.
Deşi Certificatul precizat la pct.30 este unul aleatoriu, considerăm necesar de a face
menţiunea privind includerea, după caz, a acestuia în dosarul beneficiarului.

Recomandarea: Propunem autorului formularea pct.8 din Regulament cu următorul
conţinut: „Dosarele specificate la pct.7 din prezentul Regulament conţin cererea
beneficiarului şi copiile documentelor stabilite la pct.5 şi, după caz, la pct.30 din
prezentul Regulament.”

La pct.32 din Regulament, potrivit proiectului –
„Sumele compensaţiei, nesolicitate de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive ale
trimestrului în care se efectuează plata compensaţiei, centrele de poştă ale Î.S. „Poşta
Moldovei” le restituie necondiţionat la contul structurilor teritoriale de asistenţă
socială, făcîndu-se menţiunile respective pe suportul de hîrtie al listelor persoanelor,
pentru sumele rambursate fiecărui beneficiar.”

În formula propusă, prevederea în cauză are un sens echivoc şi poate crea confuzii la
aplicare. Astfel, proiectul stabileşte că sumele aflate pe contul centrelor de poştă ale Î.S.
„Poşta Moldovei” au fost transferate de către structurile teritoriale de asistenţă socială,
ulterior examinării cererilor potenţialilor beneficiari, deci, compensaţiile nu pot fi solicitate de
la centrele de poştă.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmelor „sumele
compensaţiei, nesolicitate de beneficiari” şi „pentru sumele rambursate fiecărui
beneficiar” cu sintagmele „sumele compensaţiei neridicate de beneficiari” şi
respectiv, „pentru sumele rambursate pentru fiecare beneficiar”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.23 din Regulament, potrivit proiectului –
„Listele de plată a compensaţiei se păstrează la structurile teritoriale de asistenţă
socială şi centrele de poştă ale Î.S. „Poşta Moldovei”.

Potrivit art.267, alin.(1) din Codul Civil, termenul general în interiorul căruia persoana poate
să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3
ani.
În acest mod, în lipsa unei prevederi exprese privind termenul de păstrare a listelor
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respective, persoana îndreptăţită, va fi lipsită de dreptul de revendicare a dreptului său în
interiorul termenului de prescripţie general prevăzut de lege.

Recomandarea: Se recomandă autorului stabilirea termenului de trei ani de păstrare a
listelor de plată a compensaţiei.

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.19 din Regulament, potrivit proiectului –
„Structurile teritoriale de asistenţă socială, în baza documentelor prezentate, vor
completa Listele persoanelor care beneficiază de compensaţie, conform Anexei nr.1 la
prezentul Regulament.”

Din conţinutul prevederii menţionate, dar şi a proiectului în ansamblu, se constată stabilirea
competenţelor discreţionare ale autorităţilor împuternicite cu atribuţii de stabilire a
compensaţiilor pentru serviciile de transport, fără a impune criterii clare pentru luarea
deciziilor şi fără a institui o procedură legală în acest sens.
Regulamentul expertizat nu reglementează procedura şi termenul de examinare a cererilor
potenţialilor beneficiari, nu stabileşte motivele refuzului acordării compensaţiei, precum şi
posibilitatea şi modalitatea de contestare a acestor decizii, fapt ce poate leza grav drepturile
şi interesele solicitanţilor de compensaţii.
Insuficienţa unor astfel de reglementări poate genera riscuri de corupere, favoritism, situaţii
de conflict de interese şi depăşirea atribuţiilor de serviciu din partea persoanelor responsabile
la acest compartiment.

Recomandarea: Recomandăm autorului instituirea unui mecanism valabil de
examinare a cererilor potenţialilor beneficiari, de luare a deciziilor în acest sens şi de
contestare a deciziilor menţionate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.5, subpct.2) din Regulament, potrivit proiectului –
„La cererea pentru stabilirea compensaţiei se anexează copiile următoarelor
documente:
… 2) legitimaţia de pensionar;”

Norma sus-citată poate limita categoria de beneficiari de compensaţii pentru servicii de
transport la pensionari şi, în acest context, încalcă drepturile celorlalte categorii de persoane
cu dizabilităţi, potenţiali beneficiari, menţionaţi la pct.3 din proiectul Regulamentului.

Recomandarea: Întru evitarea interpretării eronate a prevederii în cauză, propunem
suplinirea normei cu sintagma „după caz”.
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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

Obiecţie generală asupra proiectului – 

Lipsa procedurilor clare privind implementarea prevederilor din proiect şi de contestare a
deciziilor şi acţiunilor autorităţilor publice implicate urmează a fi examinată prin prisma
menţiunilor asupra pct.19 din Regulament.

Recomandarea: A se lua în consideraţie recomandarea din compartimentul „Discreţii
excesive ale autorităţilor publice” din prezentul Raport.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

9. Alte obiecţii

Obiecţie generală asupra proiectului – 

Avînd în vedere că proiectul stabileşte lista afecţiunilor aparatului locomotor care acordă
dreptul la compensaţii pentru serviciile de transport, iar la proiect nu a fost anexat avizul
autorităţii publice competente în acest sens, considerăm indispensabil remiterea proiectului
Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă (CNDDCM),
spre examinare şi avizare, în condiţiile prevăzute de art.38 al Legii nr.317 din 18.07.2003
privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale
şi locale.

Recomandarea: Se recomandă remiterea proiectului spre examinare şi avizare către
CNDDCM.

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

21 Octombrie 2016

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