
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE
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asigurări sociale nr.489-XIV din 08.07.1999

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat 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, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de act legislativ este adoptarea unei norme derogatorii conform căreia anumite
categorii de contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la
bugetul asigurărilor sociale de stat nu vor fi rambursate potrivit normei materiale generale
stabilite de art.25 alin.(1/1) al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din
08 iulie 1999 şi mecanismului stabilit de normele procedurale ale Regulamentului privind
rambursarea sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în
plus la bugetul asigurărilor sociale de stat aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.267 din 07
aprilie 2009.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public. Totodată, considerăm necesară revizuirea
proiectului prin prisma recomandărilor relevate în conţinutul Capitolului II al prezentului raport
de expertiză anticorupţie, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate.

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. Cu referire la transparenţa în procesul
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 noiembrie 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

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

Articol unic. La articolul 25 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale
nr.489-XIV din 18.07.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2),
cu modificările şi completările ulterioare se introduce un alineat nou, care devine
alineatul (1/2), cu următorul cuprins: „(1/2) Prin derogare de la alin.(1/1), nu se
rambursează contribuţiile individuale de asigurări sociale reţinute şi virate în plus
aferente indemnizaţiilor lunare achitate membrilor organelor de conducere ale
întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul
societăţii) din rîndul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor
publici.”

Redacţia propusă riscă să determine o discordanţă şi inconsecvenţă a normelor materiale şi
procedurale ce reglementează instituţia reprezentării intereselor statului în întreprinderile de
stat şi societăţile pe acţiuni cu capital majoritar sau integral de stat.
În acest sens, accentuăm faptul că potrivit prevederilor pct.10 al Regulamentului cu privire la
reprezentarea statului în societăţile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053
din 11 noiembrie 2010: „10. Nu pot fi desemnaţi în calitate de reprezentanţi ai statului: 1)
conducătorii instituţiilor publice; 2) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică; 3)
persoanele revocate anterior din funcţia de reprezentant al statului în legătură cu exercitarea
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neconformă a acesteia; 4) persoanele care au un interes patrimonial în societatea comercială
respectivă; 5) persoanele care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în Legea
nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art.351).”
Astfel, aprobarea normei derogatorii în formula propusă, de facto, va institui dreptul
persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică de a exercita atribuţia în speţă
(„reprezentanţi ai statului”), fapt restricţionat conform normelor procedurale precitate.
Prin urmare, adoptarea proiectului în redacţia propusă va genera o incompatibilitate a
prevederilor din proiect cu alte prevederi ale legislaţiei naţionale şi va constitui un impediment
în aplicarea corectă a normelor, creînd premise pentru alegerea subiectivă şi abuzivă a
normei "convenabile" într-o situaţie concretă. 

Recomandarea: Revizuirea normei propuse atît prin prisma celor evocate supra, cît şi
coroborat cu riscurile delimitate în conţinutul compartimentului anterior.

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. La articolul 25 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale
nr.489-XIV din 18.07.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2),
cu modificările şi completările ulterioare se introduce un alineat nou, care devine
alineatul (1/2), cu următorul cuprins: „(1/2) Prin derogare de la alin.(1/1), nu se
rambursează contribuţiile individuale de asigurări sociale reţinute şi virate în plus
aferente indemnizaţiilor lunare achitate membrilor organelor de conducere ale
întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul
societăţii) din rîndul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor
publici.”

Aplicarea derogării în speţă va determina crearea unor venituri suplimentare la bugetul
asigurărilor sociale de stat prin reţinerea contribuţiilor individuale de asigurări sociale reţinute
şi virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, autorul nu evidenţiază careva
referinţe generice de reglementare a mecanismului de gestionare a surplusurilor create şi
destinaţia acestora, fapt care creează condiţii pentru exercitarea unor atribuţii excesive de
către autorităţile administraţiei publice.

Recomandarea: Se recomandă autorului statuarea unor prevederi generale ce
reglementează mecanismul de gestionare a surplusurilor create şi destinaţia acestora.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Articol unic. La articolul 25 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale
nr.489-XIV din 18.07.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2),
cu modificările şi completările ulterioare se introduce un alineat nou, care devine
alineatul (1/2), cu următorul cuprins: „(1/2) Prin derogare de la alin.(1/1), nu se
rambursează contribuţiile individuale de asigurări sociale reţinute şi virate în plus
aferente indemnizaţiilor lunare achitate membrilor organelor de conducere ale
întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul
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societăţii) din rîndul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi funcţionarilor
publici.”

Redacţia propusă este deficitară, atît sub aspectul delimitării şi reglementării tuturor entităţilor
în cadrul cărora sunt exercitate de către unii subiecţi atribuţii de administrare a proprietăţii
publice, cît şi sub aspectul reglementării atribuţiilor ce pot fi exercitate nemijlocit de către
subiecţii vizaţi de proiect în cadrul entităţilor în speţă - întreprinderi de stat şi ale societăţilor
pe acţiuni (în continuare ÎS şi SA).
Astfel, analizînd formula propusă de către autor, evidenţiem în prim-plan, lipsa unor referinţe
corespunzătoare vis-a-vis de aplicabilitatea derogării propuse în cazul mecanismelor de
reprezentare similare exercitate asupra întreprinderilor municipale, or potrivit cadrului
normativ de resort în structura administrativă а întreprinderii poate fi inclus consiliul-director.
Principiile de instituire şi funcţionare a consiliului-director în aceste cazuri se definesc în
regulamentul cu privire la activitatea consiliului-director al întreprinderii, care se aprobă de
către fondator.
Totodată, autorul nu reflectă aplicarea normei în speţă subiecţilor ce sunt aleşi în modul
corespunzător în calitate de membri ai comisiei de cenzori a societăţii comerciale cu capital
de stat, în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective,
în baza propunerii conducătorului autorităţii abilitate. Circumstanţa în cauză creează condiţii
propice pentru eludarea ulterioară a normei de către subiecţii în cauză şi beneficierea de
dreptul de rambursare a sumei contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii
virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat conform prevederilor normei generale
prestabilite de art.25 alin.(1/1) al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV
din 08 iulie 1999.

Recomandarea: În contextul celor sus-menţionate, se recomandă revizuirea cercului
de subiecţi care nu vor beneficia de facilităţile stabilite de prevederile normei generale
prestabilite de art.25 alin.(1/1) al Legii privind sistemul public de asigurări sociale
nr.489-XIV din 08 iulie 1999. În acest sens, considerăm oportună substituirea
sintagmei „organelor de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe
acţiuni (consiliul de administraţie; consiliul societăţii)” cu sintagma „organelor de
conducere ale întreprinderilor de stat/municipale şi ale societăţilor pe acţiuni cu
capital de stat/municipal (consiliul de administraţie; consiliul societăţii, comisia de
cenzori/cenzorul)”.

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.
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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 Chistol
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

14 Ianuarie 2016

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