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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. Proiectul de lege propune modificarea formulei de
calculare a pensiei pentru limita de vîrstă a lucrătorilor din agricultură, în scopul instituirii unei
echităţi şi egalităţi sociale cu alţi beneficiari de pensii pentru limita de vîrstă.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
pe deplin necesitatea promovării proiectului sub unele aspecte reflectate în capitolul II
“Evaluarea în fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie (vis-a-vis de
oportunitatea şi sensul logic al elaborării şi promovării art.I pct.2). Astfel, considerăm că sunt
întrunite parţial cerinţele stabilite de prevederile art.20 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001
privind actele legislative, or autorul a evitat să stipuleze careva argumente concludente întru
justificarea iniţiativei legislative.
Reieşind din situaţia social-economică din Republica Moldova, susţinem şi apreciem intenţia
autorilor proiectului de a majora pensiile pentru limita de vîrstă pentru lucrătorii din
agricultură, însă menţionăm că majorările propuse necesită a fi coordonate şi cu instituţiile de
profil, responsabile de sistemul asigurărilor sociale la nivel naţional (Ministerul Finanţelor,
Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casa Naţională de Asigurări Sociale). De
asemenea, recomandăm autorului de a revedea şi a corela proiectul prin prisma normelor de
tehnică legislativă, stabilite în Legea nr.780/2001.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Menţionăm că în nota informativă lipseşte fundamentarea economico-financiară, deşi
prevederile proiectului presupun cheltuieli financiare. Astfel, din prevederile normelor (în
speţă art.I pct.1 din proiectul legii), suma minimă garantată de stat la pensiile pentru limita de
vîrstă pentru lucrătorii din agricultură urmează a fi mărită de la „100” la „125”, în conformitate
cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat,
aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.328 din 19.03.2008. Prin urmare, deducem că
implementarea normelor elaborate va necesita resurse de ordin financiar pentru a asigura
majorarea pensiilor pentru limita de vîrstă a lucrătorilor din agricultură. Deci, noile prevederi
vor necesita cheltuieli financiare, acoperirea cărora trebuie să fie prevăzută expres în nota de
argumentare. Informaţia cu referire la fundamentarea economică acordă proiectului o
transparenţă. La fel, de acoperirea financiară depinde şi nivelul de implementare a normelor
propuse. Conform art.20 lit.d) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative,
nota informativă trebuie să includă o fundamentare financiară detaliată în sensul indicării
cuantumului resurselor financiare necesare a fi alocate din buget pentru realizarea
prevederilor proiectului, în cazul în care implementarea acestora necesită careva cheltuieli.
În lipsa informaţiilor cu privire la existenţa sau inexistenţa mijloacelor financiare suficiente
pentru realizarea prevederilor proiectului, nu ne putem expune asupra oportunităţii promovării
acestuia.

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

Proiectul promovează interesele lucrătorilor din agricultură, prin propunerea unei noi formule
de calculare a pensiei pentru limita de vîrstă, care este una mai avantajoasă sub aspect
financiar, ceea ce nu contravine interesului public general.
Însă reieşind din prevederile propuse de autor, considerăm că există riscul periclitării
principiilor stabilite la art.6 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, în speţă “principiul
echităţii fiscale”, mai detaliat vom aborda acest aspect în capitolul II al prezentului raport de
expertiză anticorupţie.

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. 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
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1. Formulări lingvistice ambigui

La art.I pct.2 potrivit proiectului – „Anexa nr.4 alineatul (2), punctul (2) se exclude din
formula de calcul pentru alţi beneficiari de pensii pentru limita de vîrstă sintagma K
(coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alineatului 3) şi se substituie
cu sintagma K (coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alineatului 3)
din alineatul (2), punctul (1) din formula de calcul a pensiei pentru agricultură.”.

Considerăm norma ca fiind lipsit de logică, din care nu rezultă intenţia clară a autorului.
Astfel, nu poate fi dedus sensul excluderii literei “K” din formula din anexa nr.4 alin.(2) pct.(2),
ca ulterior aceasta să fie substituită, la fel, cu litera “K” însă la alin.(2) pct.(1) din anexa nr.4.
Stabilim că potrivit anexei nr.4 a Legii nr.156-XIV/1998, coeficientul “K” este prezent în
ambele formule de calculare a pensiilor.
O asemenea redare a normei trebuie strict evitată, întrucît firul logic al textului este unul
incomplet şi nu poate fi urmărit în mod evident, ceea ce va crea numeroase confuzii la
aplicare. De aceea, recomandăm autorului de a exclude asemenea formulări care ar putea
duce la interpretări greşite ale normei.

Recomandarea: Considerăm că promovarea proiectului în redacţia propusă de autor
nu este argumentată. 

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.I pct.1 potrivit proiectului – „Anexa nr.4, alineatul (2), punctul (1) se exclude din
formula de calcul a pensiei pentru lucrătorii din agricultură sintagma Pm1 (suma fixă
minimă garantată de stat la pensia pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din
agricultură) şi se substituie cu Pm2 (suma fixă minimă garantată de stat la pensia
pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă) din
formula alin.(2), punctul (2).”.

Potrivit pct.4 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări
sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.328 din 19.03.2008 „În cazul în care
cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se calculează pentru perioada anterioară intrării în
vigoare a Legii privind pensiile de asigurări sociale, adică pînă la 1 ianuarie 1999, … se
calculează cu aplicarea formulelor: a) pentru lucrătorii din agricultură: Pv = 110 + 0,005 × Vt
× Sm × K; b) pentru alţi beneficiari de pensie pentru limită de vîrstă: Pv = 125 + 0,005 × Vt ×
Sm × K ;… în care: 110, 125 – suma fixă minimă garantată de stat”. Astfel, potrivit proiectului
se propune egalarea sumei pentru lucrătorii din agricultură din “110” în “125”, similar formulei
aplicate altor beneficiari.
Logica unei formule diferite pentru aceste 2 categorii de beneficiari, rezidă în deferenţa cotei
de impozitare aplicate veniturilor impozabile obţinute de aceştia, conform Codului fiscal
nr.1163-XIII din 24.04.1997 (drept exemplu, în prezent se aplică cota de 7% din venitul anual
impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei şi respectiv 18% pentru persoanelor fizice
angajate vis-a-vis de doar 7% din venitul impozabil total aplicat gospodăriilor ţărăneşti
(fermieri)). Prin urmare, în vederea respectării “principiului echităţii fiscale” stabilit la art.6
alin.(8) lit.c) din Codul fiscal, de asemenea, întru respectarea principipiului proporţionalităţii s-
a considerat oportun stabilirea diferită a formulei de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă a
acestor două categorii de beneficiari.

Recomandarea: Întru excluderea divergenţelor menţionate, în raport cu prevederile
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Codului fiscal, considerăm că promovarea proiectului în redacţia propusă de autor nu
este argumentată. 

La art.I pct.1 potrivit proiectului – „Anexa nr.4, alineatul (2), punctul (1) se exclude din
formula de calcul a pensiei pentru lucrătorii din agricultură sintagma Pm1 (suma fixă
minimă garantată de stat la pensia pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din
agricultură) şi se substituie cu Pm2 (suma fixă minimă garantată de stat la pensia
pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă) din
formula alin.(2), punctul (2).”.

Menţionăm că autorul a evitat să abordeze problematica pe ansamblu, limitîndu-se, exclusiv,
la modificarea unor elemente din formulele aplicate pentru calcularea pensiilor pentru limită
de vîrstă. Astfel, menţionăm drept exemplu că alin.(5) din anexa nr.4 a Legii 156-XIV/1998,
face trimitere anume la formula în vigoare, aplicată lucrătorilor din agricultură, reieşind din
specificul acesteia. Prin urmare, odată ce se propune o modificare conceptuală a modului de
calculare a pensiilor pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură, atunci
recomandăm ca aceasta să fie una fundamentală cu analiza şi corelarea întregului act
legislativ supus modificării. În caz contrar, riscă să apară multiple divergenţe între prevederile
legislative în momentul aplicării lor, iar caracterul contradictoriu al normelor legale se prezintă
ca un risc de corupţie. 

Recomandarea: Considerăm că promovarea proiectului în redacţia propusă de autor
nu este argumentată. 

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

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.
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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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

13 Noiembrie 2015

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