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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 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. Autorul specifică în nota informativă că proiectul de lege
are drept scop promovarea unor măsuri de dezvoltare a unor scheme motivaţionale şi de
suport pentru părinţi prin încurajarea revenirii în câmpul muncii.
Totodată, se mai menţionează că obiectivul proiectului constă în concilierea vieţii de familie
cu cea profesională în vederea asigurării implicării echitabile a părinţilor în creşterea şi
educarea copiilor.
Din analiza comparativă a scopului declarat şi a proiectului în ansamblu, se reţin diferenţe
între scopul enunţat şi potenţialul impact al prevederilor acestuia asupra grupului ţintă şi
beneficiarilor proiectului, or promovarea intereselor profesionale nu poate fi în detrimentul
vieţii de familie şi educaţiei copiilor minori.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă la proiectul de act legislativ înaintat nu
conţine o argumentare suficientă şi valabilă privind condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului şi consecinţele acestuia, în contextul iniţierii unor diminuări ale drepturilor
salariaţilor, ci doar succede o parte din elementele noi propuse, contrar exigenţelor art.20 din
Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative.
În acest context, în lipsa unei confirmări şi argumentări corespunzătoare, opinăm că proiectul
poate determina evoluţii care vor deteriora interesul salariaţilor, având în vedere că
fundamentarea proiectului nu sugerează garanţii asupra eficienţei şi obiectivităţii normelor
propuse.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit autorului, cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor vor fi efectuate în limita mijloacelor
financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat prevăzute în acest scop.
Totodată, se prezintă anexat, calculele estimative ale mijloacelor economico-financiare
necesare din bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017 privind instituirea din anul
2017 a opţiunii suplimentare de acordare graduală a indemnizaţiei de creştere a copilului
până la vârsta de 3 ani: I an – 60%, al II-lea an – 30%.
Astfel, costul măsurii în cauză este estimat de la 419069,8 mii lei în anul 2017, la 779958,2
mii lei în anul 2019.
Atenţionăm autorul asupra necesităţii de asigurare a prognozării mijloacelor financiare pentru
achitarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cu prioritate pentru anul 2017. Ţinând cont
de faptul că, deşi cuantumul cheltuielilor pentru plata indemnizaţiei respective nu se va
schimba, totuşi, prezumţia că mai mulţi beneficiari vor alege opţiunea de a primi 60% din
baza de calcul în primul an, ar putea genera cheltuieli majorate în anul 2017.
Se menţionează că, conform Cadrului bugetar pe termen mediu (2017-2019), aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.1011 din 26.08.2016, impactul financiar, pentru anul 2017, în raport
cu anul 2016 aprobat pentru prestaţii de asigurări sociale şi alte cheltuieli efectuate din
bugetul asigurării sociale de stat, a fost prognozat în sumă de 946,0 mii lei.

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

În ansamblu, în contextul scopului enunţat de către autor, proiectul promovează interesele
părinţilor cu copii şi stimulează reîncadrarea acestora în muncă.
Totodată, se constată că proiectul nu corespunde în totalitate interesului public, prin
modificarea modalităţii de calculare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în detrimentul
beneficiarului şi prin reducerea neargumentată a perioadei de acordare a concediului
suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului cu un an (de la 3 ani până la 5 ani), limitându-
se dreptul la educaţia copiilor şi ocrotire a familiei din partea statului.

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. La momentul expertizării, proiectul şi
nota informativă au fost puse la dispoziţia părţilor interesate prin plasarea acestora pe pagina
web a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei www.mmpsf.gov.md şi
www.particip.gov.md, corespunzător cerinţelor privind asigurarea transparenţei în procesul
decizional din Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008,
potrivit căreia, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru
asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere
cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin informarea publicului
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referitor la iniţierea elaborării proiectului de act normativ, plasarea proiectului pe pagina web
oficială a instituţiei. 

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.I, pct.9, potrivit proiectului –
„articolul 18 va avea următorul cuprins:
… (3) În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se
eliberează, se angajează sau îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului pentru
îngrijirea copilului, sau desfăşoară activităţi, indemnizaţia stabilită se suspendă cu
excepţia cazurilor prevăzute la alin.4, şi se stabileşte, la cerere, uneia dintre
persoanele prevăzute la alin.(2), dacă întruneşte condiţiile prevăzute la art.6, alin.(1) şi
(2).”

La art.I, pct.9, potrivit proiectului –
„articolul 18 va avea următorul cuprins –
… (4) În cazul în care după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului mama sau
tata îşi reia activitatea, se angajează sau desfăşoară activităţi în condiţiile timpului de
muncă parţial înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, are dreptul la
indemnizaţia lunară.”

Normele menţionate conţin formulări lingvistice cu sens neclar şi lacunar, care pot crea
confuzii la aplicare.
Astfel, sintagma ”sau desfăşoară activităţi” din ambele alineate se prezintă a fi interpretabilă
şi pasibilă de a stabili o condiţie neclară de suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea
copilului.
Totodată, prin lipsa concretizării, la alin.(3) a modalităţii de reluare a activităţii, norma poate fi
confundată cu stipulaţiile de la alin.(4) al aceluiaşi articol.

Recomandarea: Recomandăm autorului suplinirea sintagmei „sau desfăşoară
activităţi” cu cuvintele „în scopul obţinerii de venituri”, iar sintagma „îşi reia
activitatea” să fie completată cu sintagma „în condiţiile duratei normale a timpului de
muncă”, precum şi completarea alin.(4) cu cuvintele „stabilită conform alin.(1)”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.I, pct.9, potrivit proiectului –
„articolul 18 va avea următorul cuprins –
… (6) Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie:
a) 30% din baza de calcul stabilită la art.7, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare
copil, în cazul solicitării opţiunii prevăzute la alin.1, lit.a);
b) 60% din baza de calcul stabilită la art.7, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare
copil, până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului şi 30% din baza de calcul din ziua
următoare celei de împlinire a vârstei de 1 an, până la împlinirea vârstei de 2 ani a
copilului, în cazul solicitării opţiunii prevăzute la alin.1, lit.b).”

Având în vedere că art.27 al Legii nr.289/2004 prevede posibilitatea solicitării indemnizaţiei
pentru creşterea copilului în termen de 12 luni de la data naşterii, iar prin excepţie, şi după
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acest termen, considerăm necorespunzătoare formularea literei b) al articolului precizat
supra.
Prin urmare, stabilirea limitei de timp „până la împlinirea vârstei de 1 an” şi „din ziua
următoare celei de împlinire a vârstei de 1 an, până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului”,
poate deveni inaplicabilă şi este contrară prevederilor legii supuse modificării.

Recomandarea: Se recomandă următorul conţinut la alin.(6), lit.b): „b) 60% din baza de
calcul stabilită la art.7, dar nu mai puţin de 540 de lei pentru fiecare copil, pentru
primul an de concediu pentru îngrijirea copilului şi 30% din baza de calcul pentru al
doilea an de concediu pentru îngrijirea copilului, în cazul solicitării opţiunii prevăzute
la alin.1, lit.b).”

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.I, pct.8, potrivit proiectului –
„… (5) Se consideră soţie aflată la întreţinerea soţului asigurat, dacă pe parcursul a 9
luni consecutive premergătoare datei acordării concediului de maternitate nu a fost
angajată prin contract individual de muncă sau nu s-a aflat în raporturi de serviciu în
baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării
de lucrări sau prestări servicii, sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere
confirmă că nu a fost persoană asigurată şi/sau nu a beneficiat de venit asigurat.”

În formula propusă, norma prenotată poate genera riscuri de corupţie şi favoritism prin
acordarea atribuţiei discreţionare autorităţii competente fie de a solicita acte confirmative
privind lipsa venitului asigurat de la soţia aflată la întreţinerea soţului sau faptul că aceasta nu
a fost angajată în câmpul muncii, fie doar declaraţia pe proprie răspundere a soţiei
asiguratului.

Recomandarea: Se recomandă substituirea sintagmei „sau prin declaraţia scrisă pe
proprie răspundere” cu sintagma „şi prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere”.

La art.I, pct.12, potrivit proiectului –
„la articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
(1) În caz de deces al asiguratului indiferent de durata stagiului de cotizare realizat,
pensionarului din sistemul public de asigurări sociale şi şomerului, de ajutorul de
deces beneficiază o singură persoană, care prezintă certificatul de deces.”

Prezumăm că dispoziţia în cauză poate determina riscuri corupţionale pentru funcţionarii
responsabili de stabilire şi acordare a ajutorului de deces oricărei persoane care prezintă
certificat de deces.
În acest mod, în scopul excluderii acordării şi beneficierii frauduloase a ajutorului de deces,
considerăm indispensabilă precizarea expresă a persoanelor care pot beneficia de prestaţia
socială menţionată.

Recomandarea: Se recomandă examinarea posibilităţii de formulare a alin.(1), cu
următorul conţinut: „În caz de deces al asiguratului indiferent de durata stagiului de
cotizare realizat, pensionarului din sistemul public de asigurări sociale şi şomerului,
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de ajutorul de deces beneficiază o singură persoană, care poate fi, după caz,
soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul,
conform legislaţiei în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a
suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care prezintă certificatul de deces”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.I, pct.3, potrivit proiectului –
„la articolul 6:
… alineatul (5), textul „precum şi persoanelor care nu au statut de asigurat, dar care
confirmă stagiul de cotizare de cel puţin 3 ani” se exclude.”

Considerăm excluderea categoriei respective de beneficiari ai ajutorului de deces excesivă şi
pasibilă de a leza interesele potenţialilor beneficiari.
Astfel, chiar dacă persoana, la momentul decesului nu deţinea statut de asigurat, totuşi,
aceasta a plătit contribuţii de asigurări sociale în sistemul public o perioadă de trei ani, în
condiţiile art.9 al Legii nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, or
prestaţia în cauză are esenţa unui sprijin financiar pentru persoanele care, inevitabil vor
suporta cheltuieli în legătură cu decesul. 

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea prevederii în cauză din conţinutul
pct.3 al proiectului şi păstrarea normei respective din art.6, alin.(5) din legea supusă
modificării.

La art.I, pct.4, potrivit proiectului –
„articolul 7 va avea următorul cuprins:
(1) Baza de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la art.5, alin.(1),lit.a),
b), d) şi g) şi art.15, alin.(1), lit.a) o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în
ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit
din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.
(2) Baza de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale prevăzute la art.5, alin.(1), lit.f) o
constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice
premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi achitate
contribuţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului
prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat premergătoare
perioadei incluse în calcul.
(3) Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinare bazei de calcul al
indemnizaţiilor de asigurări sociale nu poate depăşi plafonul venitului din care se
calculează şi se achită contribuţiile individuale de asigurări sociale stabilit prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. În cazul în care în calcul se
include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din
numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat. Nu se includ în calcul la
plafonarea venitului asigurat lunile luate în calcul la determinarea bazei de calcul cu
salariu tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar/din instituţiile medico-
sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
sau, după caz, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real şi/sau lunile fără
venit.
(4) Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat
realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii
producerii riscului asigurat.
(5) Modalitatea de determinare a bazei de calcul se stabileşte în modul prevăzut de
Guvern.
(6) Indemnizaţiile de asigurări sociale prevăzute la art.5, alin.(1), lit.a), b), d), f) şi g) şi

5



art. 15, alin.(1), lit.a), stabilite în conformitate cu prezenta lege, nu se recalculează, cu
excepţia cazurilor legate de modificarea legislaţiei privind modul de salarizare şi în
baza hotărârii judecătoreşti.”

Prin includerea cuvintelor „şi achitate”, precum şi excluderea lunilor cu salariu tarifar pentru
categoria I de salarizare din sectorul bugetar şi salariul minim din sectorul real, la modalitatea
de determinare a venitului din care va fi calculată indemnizaţia pentru incapacitate temporară
de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizaţia
pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), indemnizaţia de maternitate, indemnizaţia pentru
îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei
de 3 ani, precum şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu
protezarea ortopedică, se aduce atingere gravă drepturilor şi intereselor salariaţilor, persoane
asigurate, situaţie care depăşeşte atât cadrul legal, cât şi cadrul rezonabil.
Astfel, conform art.5, art.17 din Legea nr.489 din 08.07.1999 privind sistemul public de
asigurări sociale, angajatorii sunt plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat
şi au obligaţia de a prezenta declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor, declaraţia de
asigurare şi declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii structurilor teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Totodată, potrivit art.25 şi art.27 din Legea nr.489/1999, contribuţia individuală de asigurări
sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă se calculează, se reţine şi se
virează lunar de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar nedepunerea
contribuţiei de asigurări sociale de către angajator nu afectează plata drepturilor cuvenite
asiguraţilor.
În acest context, constatăm că persoanei asigurate, potenţial beneficiar de indemnizaţie, îi
poate fi redus, în mod abuziv, cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale, în lipsa culpei
acestuia, având în vedere că responsabilitatea de depunere a contribuţiilor o are angajatorul.
În acest context, constatăm că doar organele abilitate ale statului deţin autoritatea de a aplica
măsuri de executare silită în vederea asigurării forţate achitării contribuţiei de asigurări
sociale de către angajator, în conformitate cu art.30 din Legea nr.489/1999, pe când
salariatul se află într-o situaţie mai vulnerabilă, fiind în raporturi de subordonare cu
angajatorul.
În această ordine de idei, în situaţia în care mărimea indemnizaţiei a fost stabilită eronat, se
va prejudicia în mod considerabil drepturile patrimoniale ale salariatului şi poate genera litigii,
cu atragerea ulterioară a compensaţiilor materiale şi morale.
Mai mult, la stabilirea incorectă a sumei indemnizaţiilor, prin excluderea dreptului de a se
recalcula indemnizaţiile în cauză, practic, se exclude dreptul beneficiarului de a contesta
deciziile autorităţii publice competente, şi în consecinţă, dreptul la apărare al acestuia.

Recomandarea: Recomandăm menţinerea actuală a prevederilor art.7 din Legea nr.289
din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale, cu excepţia alin.(17), care se propune cu următorul
conţinut: „La stabilirea incorectă a cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale
prevăzute la art.5, alin.(1), lit.a), b), d), f) şi g) şi art.15, alin.(1), lit.a), fără vina
asiguratului, acestea pot fi recalculate în temeiul deciziei Casei Naţionale de Asigurări
Sociale sau în baza hotărârii judecătoreşti.”

Obiecţie generală asupra articolului II al proiectului – 

Modificarea propusă la articolele din Codul Muncii care reglementează acordarea concediului
neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani o considerăm neargumentată şi
inoportună.
Menţionăm în acest aspect prevederile Convenţiei cu privire la drepturile copilului care
proclamă că familia, ca unitate de bază a societăţii şi ca mediu natural destinat creşterii şi
bunăstării tuturor membrilor săi şi, în special, a copiilor, trebuie să beneficieze de protecţia şi
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de asistenţa de care are nevoie pentru a-şi putea asuma pe deplin responsabilităţile în cadrul
societăţii. Totodată, Convenţia, promovează interesul suprem al copilului şi dreptul acestuia
la educaţie.
În acest context, reducerea perioadei de acordare a concediului suplimentar neplătit cu un an
(de la 3 ani până la 5 ani) afectează dreptul copiilor minori, dar şi a părinţilor, dezavantajându-
i în acest sens.
Mai mult, angajatorul are posibilitatea de a ocupa postul dat pe o perioadă determinată, or
concediul specificat fiind neplătit, se prezumă că opţiunea acestuia are loc din strictă
necesitate şi respectiv nu prejudiciază financiar angajatorul.

Recomandarea: Se recomandă excluderea articolului II din conţinutul proiectului.

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

Natalia Budeci
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

26 Octombrie 2016

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

7

http://www.tcpdf.org

