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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea

156/1998, Legea 278/2007, Legea 80/2010, Legea 489/1999)
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 modifică şi completează Legea nr.156/1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat, Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului,
Legea nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică, Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale
propunându-şi scopul să înlăture lacunele şi neconcordanţele din legislaţia naţională privind
pensionarea anumitor categorii de persoane şi să optimizeze cheltuielile în acest domeniu.
La modul concret se stabileşte:
- includerea perioadei asigurate de activitate realizată în entităţile din stânga Nistrului după 1
ianuarie 1992 în stadiul de cotizare ca perioadă necontributivă;
- stabilirea pensiei maxime (de stat) la nivelul de 5 salarii medii pe economie;
- limitarea posibilităţii de reexaminare în repetate rânduri a cuantumului pensiei în funcţie de
activitate în serviciul public după pensionare;
- includerea în stadiul de cotizare a activităţii în calitate de membru de colhoz de la vârsta de
14 ani (realizată până la 1 ianuarie 1999) şi alte norme care înlătură contradicţiile din
legislaţia muncii.

d. Suficienţa argumentării. Autorul respectă prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind
actele legislative şi considerăm că argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Autorul a specificat condiţiile care au determinat
elaborarea acestuia, principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei în vigoare şi
efectele social-economice scontate.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Realizarea prevederilor proiectului generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat.
Cheltuielile ce ţin de asigurarea cu pensii a persoanelor care au activat în partea stângă a
Nistrului, achitate la moment din bugetul asigurărilor sociale de stat, vor fi suportate de la
bugetul de stat. Autorul nu face o estimare concretă a acestor cheltuieli deoarece nu există o
evidenţă separată a persoanelor care au activat în stânga Nistrului.

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

Proiectul promovează interesele persoanelor din stânga Nistrului care vor beneficia de
dreptul la pensie pe baze generale, asigurată de statul Republica Moldova. Interesele sunt
conforme interesului public, care urmăreşte asigurarea şi respectarea principiilor egalităţii şi
contributivităţii în cadrul sistemului public de asigurări sociale.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. La momentul examinării, proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi nota informativă la acesta,
erau publicate pe site-ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii
Moldova www.mmpsf.gov.md şi pe portalul informativ www.particip.gov.md ceea ce atestă
faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de Legea nr.239-XVI/2008 privind transparenţa
în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Formulare ambiguă.
Art. I – Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de
stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.41-44, art.247), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Pct.3. Articolul 12 se completează cu articolul 12/1 cu următorul cuprins:
„Articolul 12/1. Pensia maximă.
Cuantumul maxim al pensiei nu poate depăşi mărimea de 5 salarii medii lunare pe
economie pentru anul precedent anului de realizare a dreptului la pensie. În cazul
stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 martie inclusiv se aplică salariul
mediu lunar pe ţară pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare. 
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Semnalăm asupra unei formulări defectuoase a normei. Fraza: „În cazul stabilirii pensiei în
perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 martie inclusiv se aplică salariul mediu lunar pe ţară
pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare” poate fi eronat interpretată
datorită formulării ambigui utilizate – „anul anterior anului precedent anului de pensionare”.
O altă vulnerabilitate a normei este dată de aspectul că autorul utilizează un termen
neconsacrat în legislaţia Republicii Moldova – „salariul mediu lunar pe ţară”. Legislaţia
Republicii Moldova operează cu mai multe categorii de „salarii”:
- salariul minim, precum în Legea nr.1432/2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a
salariului minim;
- salariul mediu, precum în Hotărârea Guvernului nr.426/2004 privind aprobarea Modului de
calculare a salariului mediu;
- salariul în sectorul real, precum în Hotărârea Guvernului nr.165/2010 cu privire la
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;
- salariul minim pe ţară, precum în Hotărârea Guvernului nr.550/2014 privind stabilirea
cuantumului salariului minim pe ţară;
- salariul mediu lunar pe economie, precum în Hotărârea Guvernului nr.974/2014 privind
aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie.
După cum observăm, „salariu mediu lunar pe ţară” nu este reglementat şi deci va crea situaţii
de interpretare şi aplicare discreţionară a normei.

Recomandarea: Recomandăm autorului să reformuleze norma în sensul facilitării
procesului de interpretare şi aplicare, inclusiv cu raportarea la „salariul mediu lunar pe
economie”.

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

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

Art. I – Legea nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de
stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.41-44, art.247), cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Pct.3. Articolul 12 se completează cu articolul 12/1 cu următorul cuprins:
„Articolul 12/1. Pensia maximă.
Cuantumul maxim al pensiei nu poate depăşi mărimea de 5 salarii medii lunare pe
economie pentru anul precedent anului de realizare a dreptului la pensie. În cazul
stabilirii pensiei în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 martie inclusiv se aplică salariul
mediu lunar pe ţară pentru anul anterior anului precedent anului de pensionare. 
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Norma propusă prezintă riscul de a impune cerinţe excesive pentru contribuabil în ceea ce
priveşte stabilirea cuantumului pensiei. Prin instituirea unui „plafon” pentru mărimea pensiei
persoana se poate simţi lezată în drepturile sale (legate de cuantumul pensiei) deoarece nu
va putea beneficia de deplinătatea pensiei, la care este îndreptăţit prin îndeplinirea condiţiei
de cotizare (stagiu) şi de baza de calcul a pensiei (mărimea contribuţiei efective realizată de
contribuabil pe parcursul stagiului).
Reglementarea propusă va genera o „migraţie” a salariilor oficiale ale diferitor categorii de
contribuabili în zona „gri”, cu multiplicarea fenomenelor de „salarii în plic” şi celelalte efecte
precum eludarea impozitelor şi taxelor către stat, diminuarea garanţiilor sociale ş.a.

Recomandarea: Recomandăm autorului să reevalueze oportunitatea prevederii prin
prisma drepturilor persoanelor care au satisfăcut condiţiile stagiului de cotizare şi de
contribuţie, precum şi prin prisma riscului de a determina o creştere a „salariilor
plătite în plic”.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Decembrie 2015

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