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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru completarea art.46 din Legea nr.156-XIV din
14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat

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. Proiectul urmăreşte calcularea perioadei de suspendare
din funcţia de primar pe durata campaniei electorale la stabilirea pensiei.  

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului proiectul vine să elimine o lacună legislativă,
care nu permite întrunirea termenului de 8 ani necesar pentru a accepta cererea de
pensionare a primarilor, din cauza faptului că pe durata campaniei electorale funcţiile
deţinute sunt suspendate. Astfel, chiar dacă primarul a exercitat două mandate, acesta nu va
suplini termenul necesar de 8 ani, deoarece durata campaniei electorale nu este calculată,
respectiv organele teritoriale de asigurări sociale resping cererea de pensionare. Considerăm
argumentele prezentate de autor relevante şi proiectul oportun spre promovare, însă
prevederile proiectului sunt confuze, ceea ce ar putea crea dificultăţi la aplicare. Ne vom
expune mai detaliat asupra aspectelor date în compartimentul „Evaluarea în fond a
proiectului” a prezentului raport. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Conform, lit.d), art.20 din Legea cu privire la actele legislative, nota informativă trebuie să
includă fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură. Autorul nu caracterizează acoperirea
financiară necesară implementării acestui proiect sau perioada pentru care sunt prevăzute
aceste surse.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Proiectul promovează interesele persoanele care deţin sau au deţinut funcţia de primar, prin
calcularea duratei campaniei electorale la stabilirea pensiei, promovare care este conformă
interesului public general.

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. 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 13.11.2008, 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

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

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.
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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

Art.I din proiect de modificare a alin.(2) art.46 din Legea nr.156/1998: „Perioadele de
suspendare din funcţia de primar în temeiul art.44, lit.g) a Codului electoral nu
diminuează termenul de 8 ani prevăzut la alin.(1) al prezentului articol, cu condiţia
achitării pentru aceste perioade a contribuţiilor de asigurări sociale de stat în mărime,
care nu poate fi mai mică decît cea achitată din suma tuturor plăţilor lunare asigurate
la momentul stabilirii pensiei”. 

Apreciem iniţiativa autorului de a acorda persoanelor care deţin sau au deţinut funcţia de
primar posibilitatea de a beneficia de pensie la expirarea a două mandate, cu luarea în calcul
a perioadei de desfăşurare a campaniei electorale. Totuşi, nu este clar mecanismul de
achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat. Din proiect nu reiese sursa din care s-ar
acoperi contribuţiile pentru perioada campaniei electorale, deoarece odată cu suspendarea
funcţiei de primar se suspendă şi drepturile salariale, nefiind reţinute contribuţiile sociale. În
lipsa reglementării sursei şi a modalităţii de compensare a cheltuielilor respective, proiectul
riscă să fie inaplicabil şi să creeze litigii între solicitanţii pensiei şi organelor teritoriale de
asigurări sociale. 

Recomandarea: Identificarea sursei de acoperire a cheltuielilor (exemplu:
compensarea din bugetul de stat a sumelor contribuţiilor de asigurări sociale de stat
pe perioada campaniei electorale sau compensarea contribuţiilor de către beneficiar)
şi completarea normei cu date în acest sens. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

27 Iulie 2016
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Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md
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