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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul

bugetar (se completează cu art.8 cu indice 2)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi în Parlament, autor nemijlocit -
deputaţi în Parlamentul RM, 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. Prin proiect se instituie dreptul persoanelor care deţin
funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat şi procuror), precum şi
personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, cu grad ştiinţific de
doctor habilitat sau doctor în ştiinţe de a beneficia de spor la salariu pentru munca ştiinţifico-
metodică prin cumul.
Sporul va constitui 50% din mărimile prevăzute în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi se va
acorda lunar de către instituţia în care persoanele menţionate activează prin cumul.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, mecanismul aplicat actualmente la calcularea
sporului pentru munca ştiinţifico-metodică prestată de persoanele cu funcţie de demnitate
publică şi personalul din cabinetul acestora este unul anevoios, iar în unele cazuri
persoanele menţionate nu pot beneficia de dreptul la spor. Respectiv, prin proiect se doreşte
soluţionarea problemelor menţionate.
Totodată, deşi autorul specifică că problema sistemului de acordare a sporurilor constă în
reglementarea slabă a mecanismului de calcul, amendamentele propuse sunt lipsite de
vreun oarecare mecanism. În acest sens, recomandăm autorului prezentarea detaliată a
sistemului da calculare a sporurilor ce va funcţiona odată cu intrarea în vigoare a proiectului.
Pe lîngă acestea, nu au fost prezentate informaţiile cu privire la schimbările salariale urmare
a implementării noilor prevederi şi efectele asupra întregului proces ştiinţific. Asemenea date
sunt necesare în contextul modificărilor instituţiilor ce vor achita în continuare sporurile şi
perioada de calcul (lunar vis-a-vis anual în dependenţă de rezultate). Informaţiile
suplimentare sunt necesare pentru a demonstra beneficiile pentru procesul ştiinţific, nu doar
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pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică.
Concomitent, considerăm nejustificat excluderea persoanelor care deţin funcţie de demnitate
publică cu statut de procuror din lista beneficiarilor de spor, odată ce autorul nu a prezentat
nici un argument cu privire la această modificare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Amendamentele propuse de autor vor avea efecte asupra bugetelor (nemijlocit asupra
fondului de salarizare) unor instituţii finanţate de la bugetul de stat. Totodată, nu a fost
prezentată analiza economico-financiară în vederea identificării efectelor proiectului asupra
cheltuielilor bugetare, motiv din care considerăm proiectul insuficient argumentat.

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

Proiectul nu conţine un mecanism conform căruia vor fi calculate sporurile pentru munca
ştiinţifico-didactică. Respectiv, există riscul salarizării persoanelor cu funcţie de demnitate
publică şi personalului din cabinetul acestora pe criterii discreţionare. În acest sens, vor fi
promovate interesele unui grup de persoane fără a aduce careva beneficii procesului ştiinţific
în 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
Parlamentului 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

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

Articol unic alin.1) – cu privire la completarea Legii 355-XVI/2005 cu art.8/2 [...] Sporul
în cauză se acordă lunar de către instituţia în care persoana cu funcţie de demnitate
publică sau persoana din cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică,
activează prin cumul.

Prin redacţia propusă, autorul exclude unul din criteriile de calcul aplicate actualmente şi
anume: acordarea sporului anual în baza raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice
desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.
Astfel, în lipsa necesităţii prezentării unor rezultate, există riscul înregistrării fictive ca angajaţi
prin cumul a unor persoane cu funcţie de demnitate publică în scopul beneficierii de spor la
salariu, însă aportul acestora pentru ştiinţă va fi nul.
Mai mult, excluderea criteriului menţionat va permite acordarea în mod discreţionar a
sporurilor, salarizarea fiind efectuată la propria apreciere a instituţiilor în care activează prin
cumul persoana cu funcţie de demnitate publică sau persoana din cabinetul acestuia.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unui mecanism de calculare a sporurilor
bazat pe meritocraţie şi munca depusă de fiecare persoană.

Articol unic alin.1) – cu privire la completarea Legii 355-XVI/2005 cu art.8/2 [...] Sporul
în cauză se acordă lunar de către instituţia în care persoana cu funcţie de demnitate
publică sau persoana din cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică,
activează prin cumul.

Un alt aspect pe care autorul a evitat să îl menţioneze este acordarea sporurilor în
dependenţă de perioada efectiv lucrată. Astfel, în lipsa unui asemenea criteriu, indiferent de
munca efectuată, persoana cu funcţie de demnitate publică sau persoana din cabinetul
acestuia ar putea beneficia de un spor pentru o perioadă deplină de muncă.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unui mecanism de calculare a sporurilor
bazat pe meritocraţie şi munca depusă de fiecare persoană.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Evidenţiem o inechitate faţă de persoanele a căror rezultate ştiinţifice contribuie la
dezvoltarea sectorului ştiinţific şi inovaţional din Republica Moldova. Or, în lipsa unui
mecanism de achitare a sporurilor, toate persoanele ce desfăşoară munca ştiinţifico-didactică
vor fi salarizate indiferent de rezultatele atinse.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unui mecanism de calculare a sporurilor
bazat pe meritocraţie şi munca depusă de fiecare persoană.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

În contextul în care autorul acuză mecanismul actual de stabilire a sporurilor în problemele
legate de remunerarea muncii prestate de către deţinătorii de grade ştiinţifice, este oportună
prezentarea unui mecanism nou, funcţional. Însă autorul, nu a prevăzut careva reglementări
noi în acest sens. Respectiv, evidenţiem o neclaritate cu privire la modul de salarizare a
persoanelor cu funcţie de demnitate publică sau persoanelor din cabinetul acestora pentru
munca ştiinţifico-metodică efectuată.

Recomandarea: Recomandăm instituirea unui mecanism de calculare a sporurilor
bazat pe meritocraţie şi munca depusă de fiecare persoană.

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

Cu referire la completarea Legii nr.355-XVI/2005 cu art.8/2.

Evidenţiem că actualmente art.8/2 reglementează salarizarea preşedintelui, vicepreşedintelui
şi a inspectorilor de integritate ai Autorităţii Naţionale de Integritate.
Respectiv, modificarea articolului menţionat riscă să genereze neclarităţi cu privire la
salarizarea persoanelor menţionate.

Recomandarea: Modificările propuse de autor vor fi efectuate într-un articol nou (8/4).

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

08 August 2016

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