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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. Potrivit autorului, proiectul elaborat are ca scop
descentralizarea politicilor şi sistemului de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor şi
instituţiilor publice la nivel local, ceea ce ar asigura autonomia organizatorică, ca element
important al autonomiei locale. Potrivit acestuia, prevederile proiectului urmăresc
păstrarea/atragerea cadrelor şi specialiştilor calificaţi în administraţia publică locală.

d. Suficienţa argumentării. Autorul în nota informativă menţionează că lipsa unui sistem
de remuneraţie şi stimulare materială corespunzător, reprezintă una din cauzele principale
ale neatractivităţii funcţiilor din cadrul Administraţiei Publice Locale şi refluxului extrem de
mare de cadre.
Astfel, autorul promovează ideea de a acorda autorităţilor publice locale, dreptul de a majora
salariile angajaţilor conform principiului autonomiei şi gestiunii resurselor financiare.
Totodată, în urma examinării proiectului constatăm că prevederile acestuia nu corespund cu
textul notei informative, autorul nu justifică pe deplin promovarea proiectului iar argumentele
din notă sunt vagi, incomplete şi contrare normelor din proiect.
De asemenea, autorul face referire la necesitatea majorării salariilor angajaţilor din sectorul
bugetar pe cînd textul proiectului favorizează doar persoanele cu funcţii de demnitate
publică.
În consecinţă, proiectul nu este suficient argumentat, şi mai ales vine în contradicţie cu
scopul enunţat de autor în nota informativă.
În contextual celor relatate, considerăm promovarea acestuia inoportună.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Fundamentarea economico-financiară lipseşte, deşi prevederile proiectului presupun
cheltuieli financiare.
Cu toate că, autorul menţionează în nota informativă că realizarea proiectului nu implică
cheltuieli financiare publice, reieşind din conţinutul proiectului se constată, că la aplicarea
normelor, acesta impune aprobarea unor noi bugete în contextul în care se operează măriri
de salarii sau acordare de premii şi stimulări băneşti salariaţilor.
Astfel, implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare suplimentare legate de
planul de salarizare. Or, odată cu implementarea proiectului va fi necesar ca instituţiile
Autorităţii Publice Locale, să-şi refacă bugetele pentru acoperirea financiară a obiectivelor
impuse de acesta.
În sensul dat, autorul nu a specificat în nota informativă dacă la momentul punerii în aplicare
a normelor, proiectul va avea acoperire financiară.
Astfel, autorul urmează să stabilească sursele de acoperire a cheltuielilor pentru mărirea de
salarii, premii, stimulări şi recompense băneşti oferite salariaţilor.

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

Deşi în nota informativă autorul invocă că modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23
decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar va acorda salariaţilor
din sectorul bugetar dreptul de a beneficia de salarii, premii, recompense şi alte stimulări mai
mari, urmare a gestionării autonome de către autorităţile publice locale a resurselor
financiare proprii, în procesul de efectuare a expertizei anticorupţie sa stability că, autorul
stabileşte condiţii favorabile doar anumitor categorii de salariaţi, astfel, promovînd interesele
angajaţilor cu funcţii de demnitate publică şi, foarte vag, interesele altor angajaţi din sectorul
bugetar.
Totodată, în mod arbitrar din conţinutul art.1 alin.(2) Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la
sistemul de salarizare în sectorul bugetar, autorul exclude sintagma “prevenirea şi
combaterea corupţiei” fapt ce prejudiciază interesele angajaţilor publici cu funcţii specifice
prevenirii şi combaterii corupţiei.
În aceeaşi ordine de idei, proiectul promovează norme convenabile doar unor categorii de
persoane cu funcţii de demnitate publică (deputaţi, primari) şi foarte vag face referire la
celelate categorii de salariaţi din sectorul bugetar.
Astfel, considerăm că prevederile proiectului promovează în mod vădit interesele persoanelor
cu funcţii de demnitate publică şi prejudiciază în mod arbitrar interesele celorlate categorii de
salariaţi din sectorul bugetar, inclusive celor din domeniul anticorupţie.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, din care motiv
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
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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

La art.1 alin.(1) Prezenta lege reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile
salariilor persoanelor cu funcţii de demnitate şi personalului din autorităţile publice,
instituţiile şi organizaţiile finanţate de la bugetul public naţional, denumite în
continuare unităţi bugetare. Pentru autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile
şi organizaţiile finanţate de la bugetul local prevederile prezentei legi reprezintă
standarde minime de salarizare şi remunerare.

Forma propusă a normei date este incompletă şi ambiguă şi va crea confuzii la aplicare,
întrucît autorul pierde şirul logic şi coerent al textului. Or, sintagma “funcţii cu demnitate”
urmează a fi completată cu cuvîntul “publică”, iar pentru corespunderea în totalitate cu
prevederile Legii nr.355 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul public, urmează a fi
completată în continuare cu sintagma “cu excepţia celor cu statut de magistrat”. De
menţionat că autorul operează cu sintagma dată doar la art.III pct.3 din proiect deşi este
necesar a fi inclusă şi la art.1 alin.(1).

Recomandarea: Propunem autorului următorul conţinut al normei de la art.1 alin.(1)
„Prezenta lege reglementează modul, condiţiile de salarizare şi mărimile salariilor
persoanelor cu funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor cu statut de magistrat)
şi personalului din autorităţile administraţiei publice, instituţiile şi organizaţiile
finanţate de la bugetul public naţional, denumite în continuare unităţi bugetare. 

La art.1 pct.3 (1) Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică (cu excepţia celor
cu statut de magistrat) au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la un salariu lunar
stabilit conform anexelor nr.2 şi 3, precum şi în cazurile prevăzute la art.1 alin.(3) şi (4),
la premii, adaosuri, sporuri, recompense şi suplimente la salariu cu titlu de stimulare
sau compensare”.

În forma propusă, crează confuzii trimiterea la alin.(3) şi (4) art.1, deoarece nu este clar unde
sunt reglementate aceste norme, în Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul
de salarizare în sectorul bugetar, în proiect, sau în o altă lege. Or, la promovare, din textul
proiectului trebuie să rezulte clar domeniul de aplicabilitate, poziţionarea normelor în legea
cadru, forma propusă în proiect, forma actuală a normei.

Recomandarea: Propunem autorului reformularea normei de la art.1 pct.3 după
cuvintele alin.(3) şi (4) cu sintagma „reglementate în…..”

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

La art.1 alin.(2) prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii specifice
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi persoanelor angajate
pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare centrale şi locale.

În forma actuală a Legii nr. 355 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, la
alin.(2) prevederile prezentei legi se aplică persoanelor cu funcţii specifice apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice, prevenirii şi combaterii corupţiei precum şi persoanelor
angajate pe bază de contract individual de muncă în unităţile bugetare centrale şi locale.
În forma propusă autorul în mod arbitrar exclude salariaţii cu funcţii specifice combaterii şi
prevenirii corupţiei.
În consecinţă, excluderea acestei categorii de salariaţi din norma sus numită va prejudicia
interesele acestora cu încălcarea drepturilor salariale pe criterii subiective şi discriminatorii în
contextul în care exceptînd prevenirea şi combaterea corupţiei, norma ce urmează a fi
modificată, la celelate categorii de salariaţi rămîne intactă.

Recomandarea: Propunem autorului, la alin.(2) de la art.1 după sintagma „ordinii
publice” completarea cu sintagma „persoanele cu funcţii specifice prevenirii şi
combaterii corupţiei”.

La art.7 pct.5 „la art.8 alin.(3) va avea următorul cuprins: Persoanele care deţin funcţii
de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un
premiu anual în cuantum de 1-3 salarii lunare, în dependenţă de performanţe şi
resursele financiare disponibile. Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament
aprobat prin decizia consiliului local respectiv”.

În redacţia actuală, alin.(3) prevede: “Persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din
cadrul administraţiei publice locale pot beneficia de un premiu anual, acordat în baza deciziei
autorităţii locale deliberative, în cuantum de pînă la 3 salarii lunare în limita a 30% din
veniturile (cu excepţia transferurilor şi granturilor) obţinute suplimentar la cele aprobate
(rectificate) pentru anul bugetar finalizat, cu condiţia neadmiterii, la sfîrşitul anului bugetar, a
datoriilor creditoare cu termenul de achitare expirat.
Premiul în cauză se acordă în baza unui regulament intern aprobat prin decizie a consiliului
local respectiv şi se plăteşte în anul următor anului bugetar finalizat, din contul şi în limita
bugetului rectificat pentru anul în curs.
Considerăm varianta actuală mult mai corectă, deoarece stabileşte atît criteriile de acordare
a remuneraţiilor cît şi mărimea maximă a acestora.
Excluderea acestor aspecte va crea oportunităţi discreţionare de acordare a premiului anual.
Totodată, norma sus numită este discriminatorie faţă de norma de la art.III pct.5 care
prevede: „La art.9 alin.(5) cuvintele „obţinute suplimentar la cele aprobate pentru anul
bugetar finalizat se exclude.” Or, conform scopului propus de autor în nota informativă, de a
crea un cadru legal favorabil salariaţilor din sectorul bugetar, în prevederile sus numite se
observă o tendinţă de promovare discreţionară a intereselor persoanelor cu funcţii de
demnitate publică, întrucît autorul modifică în totalitate art.8 alin.(3) şi acordă esenţial mai
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multe facilităţi persoanelor cu funcţii de demnitate publică în detrimental celorlalte categorii
de salariaţi publici conform art.9 alin.(5) unde se operează o modificare neesenţială care nu
reflectă scopul şi obiectivele propuse.

Recomandarea: Propunem autorului păstrarea formei actuale a normei de la art.7 pct.5
pentru modificarea art.8 alin.3.

La art.7 pct.6. (1) Consiliile au dreptul de a majora salariile salariaţilor unităţilor sferei
sociale din localităţile rurale şi oraşe din contul veniturilor suplimentare obţinute la
executarea bugetului local”. 

Este salutabilă majorarea salariilor pentru sfera socială din localităţile rurale şi urbane, însă
norma sus numită este incompletă în contextul în care autorul nu specifică în mod clar pînă
la cît se poate majora salariul unui angajat. De asemenea, lipsesc criteriile de efectuare a
majorărilor respective. Or, în cazul în care nu sunt stabilite în mod expres criteriile în baza
cărora se vor efectua majorările de salarii (performanţe în muncă, merite etc,) cît şi un anumit
cuantum al sumei cu cît se majorează salariile acestor angajaţi, autoritatea ar putea aplica
norma discreţionar şi subiectiv.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei de la art.7 pct.6. (1) cu
criteriile concrete în baza cărora se vor majora salariile şi stabili cuantumul plafonului
de majorare.

La art.7 pct.7 „…salariile lunare ale persoanelor cu funcţii de demnitate publică,
ocupate prin mandat obţinut în urma alegerilor”.

Considerăm că norma sus numită este discreţionară şi discriminatorie faţă de viceprimari
care, de asemenea, sunt persoane cu funcţii de demnitate publică dar ocupă funcţia prin
numire.
Promovarea normei în forma propusă va încălca în mod direct drepturile persoanelor cu
funcţii de demnitate publică care nu ocupă funcţia respectivă prin numire şi favorizează în
mod evident persoanenele cu funcţii de demnitate publică care ocupă funcţia prin alegere. 

Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „ocupate prin mandat
obţinut în urma alegerilor” din norma prevăzută la art.7 pct.7.

La art.I, art.7 pct.7 „cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexă pentru
persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor publice locale
reprezintă valori minime garantate şi pot fi modificate în creştere prin decizia
autorităţilor administraţiei publice locale deliberative”.

Norma propusă de autor este în totalitate discreţionară, în contextul în care prevederile
acesteia acordă dreptul discreţionar persoanelor cu funcţii de demnitate publică de a-şi
modifica doar în creştere cuantumul salariilor. Or, norma respectivă comportă în sine şi un
caracter discriminatoriu în coraport cu norma de la pct.8, privind completarea anexei nr.8 cu
nota 3 cu indicele 1 care prevede „cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexă pentru
persoanele care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionalitatea autorităţilor
administraţiei publice locale reprezintă valori minimale şi pot fi modificate prin decizia
autorităţilor publice locale deliberative”.
Astfel, norma necesită a fi supusă unei proceduri de reformulare, redactare în vederea
eliminării criteriului discriminatoriu şi discreţionar.
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Recomandarea: Propunem autorului excluderea sintagmei „în creştere” de la pct.7
art.7.

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

La art.I, art.7 pct.7 „cuantumurile salariilor prevăzute în prezenta anexă pentru
persoanele cu funcţii de demnitate publică din cadrul autorităţilor publice locale
reprezintă valori minime garantate şi pot fi modificate în creştere prin decizia
autorităţilor administraţiei publice locale deliberative”.

Norma de la pct.7 la aplicare va deveni lacunară din simplul fapt că lipsesc mecanismele de
control ale implementării în mod corect a prevederilor din proiect.
Persistă riscul ca persoana cu funcţii de demnitate publică în mod abuziv şi discreţionar să
purceadă la majorări de salarii pentru sine, şi astfel, în lipsa mecanismelor de control nu va
putea fi supus unor verificări în vederea constatării corectitudinii majorărilor cît şi al necesităţii
acestor operaţiuni.
Astfel, norma necesită a fi supusă unei proceduri de reformulare, redactare în vederea
stabilirii unor mecanisme de control.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei de la pct.7 art.7 cu prevederi
ce ar reglementa mecanismele de control al procedurilor de majorare a salariilor
persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Iulie 2016
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