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MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii privind modificarea şi completarea Legii nr.180 din
10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă

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 urmăreşte consolidarea procesului de migraţie
la muncă peste hotare, prin intermediul agenţiilor private, prin acordarea mai multor garanţii
solicitanţilor şi asigurarea autenticităţii contractelor oferite de către agenţii. 

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului proiectul va spori gradul de protecţie al
potenţialilor migranţi, prin verificarea autenticităţii actelor din ţara străină, fapt necesar pentru
evitarea ofertelor înşelătoare sau încălcarea drepturilor solicitanţilor. Apreciem argumentele
prezentate relevante, iar proiectul oportun spre promovare. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele lucrătorilor emigranţi şi persoanelor care planifică să se
deplaseze voluntar în altă ţară pentru a desfăşura o muncă provizorie, prin oferirea unor
garanţii acestora şi prin sporirea transparenţei procesului de migraţie de muncă. Astfel,
proiectul este conform interesului public geenral. 
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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 Parlamentului
Republicii Moldova, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul
decizional nr.239-XVI din 13.11.2008, 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 legislativ 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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.4 din proiect de completare a art.17 cu un alineat nou (3/1) cu următorul conţinut:
„La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează documentele prevăzute în Legea
nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea pin licenţiere a activităţii de
întreprinzător…”.

Autorul face trimitere la Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin
licenţiere a activităţii de întreprinzător în întregime, fără să specifice articolul la care face
referire. Pentru a asigura o maximă claritate la aplicarea proiectului, considerăm oportună
precizarea articolului în textul normei. 

Recomandarea: Completarea normei după sintagma „documentele prevăzute” cu
sintagma „la art.10 din”. 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice
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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

Pct.5 din proiect de completare a alin.(1) art.19 al Legii nr.180/2008: „după cuvintele
„titularul de licenţă a fost implicat în” se completează cu textul: „săvîrşirea
infracţiunilor legate de traficul de fiinţe umane, organizarea migraţiei ilegale,
organizarea cerşetoriei, muncă forţată, proxenetism sau alte infracţiuni contra libertăţii
persoanei şi există o hotărîre judecătorească irevocabilă în acest sens”. 

Autorul propune retragerea licenţei pentru activitatea de plasare în cîmpul muncii în
străinătate a cetăţenilor Republicii Moldova în cazul în care instanţa de judecată a stabilit că
titularul de licenţă a fost implicat în săvîrşirea infracţiunilor legate de traficul de fiinţe umane,
organizarea migraţiei ilegale, organizarea cerşetoriei, muncă forţată, proxenetism sau alte
infracţiuni contra libertăţii persoanei şi există o hotărîre judecătorească irevocabilă în acest
sens. Considerăm inoportună condiţionarea retragerii licenţei de existenţa unei hotărîri
irevocabile, or existenţa unei hotărîri definitive într-o cauză iniţiată pe marginea acţiunilor
prenotate sau pornirea unei urmăriri penale şi acordarea statutului de bănuit/învinuit a
titularului, reprezintă un motiv suficient pentru a aprecia activitatea acestuia drept ilegală, iar
retragerea licenţei indispensabilă.
Menţionăm că durata unui proces penal poate dura un timp îndelungat, iar emiterea unei
hotărîri irevocabile implică (de regulă) judecarea cauzei în primă instanţă, în instanţa de apel
şi recurs, timp în care titularul va dispune de posibilitatea de a continua activitatea ilegală,
fiind implicat în trafic de fiinţe umane, proxenetism etc. Prin urmare, retragerea licenţei este
indicată să survină pînă la emiterea unei hotărîri irevocabile în acest sens.

Recomandarea: Excluderea sintagmei „şi există o hotărîre judecătorească irevocabilă
în acest sens” din textul normei. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Iulie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

