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MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Cod Contravenţional; Legea nr.985/2002, Cod Fiscal; Legea

nr.489/99; Legea nr.1593/2002; Legea nr.131/2012)
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. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect este minimalizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a „muncii la negru”. În
acest sens, autorul propune revizuirea cadrului normativ de reglementare a mecanismelor de
prevenire şi combatere a fenomenului utilizării/prestării muncii nedeclarate.
Principalele amendamente formulate vizează: i)revizuirea sancţiunilor prevăzute de Codul
Contravenţional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 pentru utilizarea şi prestarea muncii
nedeclarate; ii)reglementarea sancţiunilor aplicabile în cazul împiedicării activităţii legitime a
inspectorului; iii)incriminarea încălcării termenului stabilit de plată a salariilor, pensiilor,
burselor şi altor plăţi cu caracter permanent stabilite de legislaţie; iv)reglementarea
aplicabilităţii unor penalităţi sub forma impozitului pe venit/contribuţiei de asigurare
socială/primă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în cuantum calculat conform
cotelor stabilite din salariul mediu lunar pe economie din anul precedent, pentru 12 luni,
pentru fiecare persoană admisă la munca nedeclarată; v)reglementarea unei excepţii potrivit
căreia dispoziţiile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător sunt inaplicabile controalelor efectuate în domeniul muncii, securităţii şi
sănătăţii în muncă, etc.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care evidenţiază condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele
prevederi de conţinut şi impactul scontat. Astfel, sunt întrunite exigenţele de tehnică
legislativă stabilite de prevederile art.20 lit.a)-c) al Legii privind actele legislative nr.780-XV
din 27 decembrie 2001.
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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

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

Prevederile proiectului stabilesc garanţii, exigenţe şi interdicţii de reglementare a
mecanismelor de prevenire şi combatere a fenomenului utilizării/prestării muncii nedeclarate,
încadrîndu-se generic în principiile statuate de standardele internaţionale. 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 autorităţii,
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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.II – Codul penal al Republicii Moldova nr.1160-XV din 21 iunie 2002 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova 2002, nr.128-129, art.1012) cu completările şi modificările
ulterioare, se completează cu articolele 168/1 şi 168/2 cu următorul cuprins:
„Articolul 168/1. Utilizarea muncii nedeclarate.
Utilizarea de către un angajator persoană fizică, de către o persoană cu funcţii de
răspundere, sau de către o persoană împuternicită cu funcţii de conducere a muncii
nedeclarate a mai mult de opt persoane inclusiv, se pedepseşte:
a) cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu
închisoare de la un an la doi ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.;
b) cu amendă aplicată persoanei juridice de la 3000 la 7000 unităţi convenţionale”.

Articolul 168/2 . Încălcarea termenului stabilit de plată a salariilor, pensiilor, burselor şi
altor plăţi cu caracter permanent, stabilite de legislaţie.
Încălcarea intenţionată prin depăşirea de către un angajator persoană fizică, de către o
persoană cu funcţii de răspundere, sau de către o persoană împuternicită cu funcţii de
conducere cu peste trei luni a termenului stabilit de plată a salariilor, pensiilor,
burselor, indemnizaţiilor, de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii, de asigurări medicale obligatorii şi a altor plăţi cu caracter permanent,
stabilite de legislaţie, ca urmare a utilizării în alte scopuri a mijloacelor financiare
disponibile sau alocate pentru aceste plăţi, se pedepseşte:
a) cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 220 de ore, sau cu
închisoare de la 6 luni la un an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 3 ani.;
b) cu amendă aplicată persoanei juridice de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale.”.

Incriminarea propusă reglementează incert modalitatea aplicării sancţiunilor în cauză
(cumulativ sau alternativ), fapt ce creează precondiţii pentru exercitarea unor atribuţii
excesive de către organul de control, interpretarea arbitrară a normei şi selectarea
discreţionară a sancţiunii aplicabile. În acest sens, remarcăm faptul că potrivit art.62
alin.(2)-(4) Cod penal al RM:
„(2) Închisoarea şi detenţiunea pe viaţă se aplică numai în calitate de pedepse principale.
(3) Muncă neremunerată în folosul comunităţii poate fi aplicată ca pedeapsă principală sau în
cazul condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei – în calitate de
obligaţie pentru perioada termenului de probă.
(4) Amenda, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate se aplică atît ca pedepse principale, cît şi ca pedepse complementare”.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea dispoziţiilor ce vizează modalitatea
aplicării sancţiunilor precitate.

Art.I pct.7 al proiectului: „7. Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI
din 24 octombrie 2008 (Monitor Oficial al Republicii Moldova 2009, nr. 3-6, art. nr. 15)
cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]
7. La articolul 349 se completează cu un alineat (6) cu următorul cuprins: „(6)
Împiedicarea activităţii legitime a inspectorilor de muncă prin neadmiterea lor la
efectuarea controlului iniţiat în limitele legii, prin îngrădirea accesului liber, purtînd
asupra sa legitimaţia de serviciu, decizia şi delegaţia de control, la locurile de muncă,
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în încăperile de serviciu şi de producţie, prin neprezentarea de către angajator a
actelor şi informaţiilor care reprezintă obiecte ale controlului, prin neprezentarea
declaraţiilor de către angajatori şi salariaţi, solicitate în limitele competenţei,
se sancţionează cu amendă de la 120 la 150 de unităţi convenţionale aplicată
angajatorului persoană fizică, cu amendă de la 250 la 300 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, persoanei fizice împuternicite cu funcţii
de conducere cu amendă de la 450 la 500 unităţi convenţionale aplicate persoanei
juridice”.

Norma propusă reglementează aplicarea sancţiunii contravenţionale angajatorului inclusiv în
cazul neprezentării de către salariaţi a declaraţiilor solicitate de către organul de control. În
acest sens, menţionăm faptul că sintagma „prin neprezentarea declaraţiilor de către
angajatori şi salariaţi, solicitate în limitele competenţei,” atribuie incertitudine temeiului de
atragere la răspundere a angajatorului. Astfel, nu este clară procedura administrativă ce
urmează a fi desfăşurată şi natura declaraţiilor solicitate, fapt care crează precondiţii pentru
interpretarea subiectivă a normei şi aplicarea discreţionară a acesteia, cît şi riscuri de
corupţie aferente proceselor reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea sintagmei „prin neprezentarea
declaraţiilor de către angajatori şi salariaţi, solicitate în limitele competenţei,”.

Art.II – Codul penal al Republicii Moldova nr.1160-XV din 21 iunie 2002 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova 2002, nr.128-129, art.1012) cu completările şi modificările
ulterioare, se completează cu articolele 168/1 şi 168/2 cu următorul cuprins: […]
Articolul 168/2 . Încălcarea termenului stabilit de plată a salariilor, pensiilor, burselor şi
altor plăţi cu caracter permanent, stabilite de legislaţie.
Încălcarea intenţionată prin depăşirea de către un angajator persoană fizică, de către o
persoană cu funcţii de răspundere, sau de către o persoană împuternicită cu funcţii de
conducere cu peste trei luni a termenului stabilit de plată a salariilor, pensiilor,
burselor, indemnizaţiilor, de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii, de asigurări medicale obligatorii şi a altor plăţi cu caracter permanent,
stabilite de legislaţie, ca urmare a utilizării în alte scopuri a mijloacelor financiare
disponibile sau alocate pentru aceste plăţi, se pedepseşte:
a) cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 220 de ore, sau cu
închisoare de la 6 luni la un an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau
de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 3 ani.;
b) cu amendă aplicată persoanei juridice de la 2000 la 5000 unităţi convenţionale”.

Norma precitată utilizează noţiunea „termenul stabilit de plată” în lipsa unor prevederi de
concretizare a acestuia sau a unor referinţe corespunzătoare vis-a-vis de actul
juridic/normativ conform căruia este determinat termenul de achitare a salariului. În condiţiile
date, sunt create condiţii legislative propice pentru interpretarea extensivă şi aplicarea
discreţionară a normei atît de către părţile raportului de muncă, cît şi de reprezentanţii
organului de control. Circumstanţa în speţă poate determina tertipuri juridice de eludare a
normelor de sancţionare contravenţională cît şi riscuri de corupţie aferente proceselor
reglementate.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei prin prisma celor sus-
menţionate în sensul reglementării unor referinţe ce vor permite delimitarea cu
certitudine a termenului de plată a salariului (de exemplu contractul de muncă).

Art.I pct.9 al proiectului: „Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din
24 octombrie 2008 (Monitor Oficial al Republicii Moldova 2009, nr.3-6, art. nr. 15) cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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[…] 9. La articolul 443 se completează cu un alineat (6/1 ) cu următorul cuprins: „(6/1 )
Faptul absenţei persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional
pentru contravenţiile prevăzute la articolele 55, 55/1 – 61, 349 alin.(6) sau refuzului
acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal. Procesul-
verbal se expediază în adresa persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul
contravenţional prin intermediul serviciului poştal, fapt care se confirmă prin avizul de
expediere-recepţie”.

Prim-plan evidenţiem faptul că în formula propusă norma nu prevede termenul de remitere a
procesului-verbal persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional pentru
contravenţiile prevăzute la articolele 55, 55/1 – 61, 349 alin.(6), fapt care crează oportunităţi
autorităţii pentru stabilirea termenilor la propria sa discreţie şi neînştiinţarea în timp util a
persoanei vizate. Totodată, este discutabilă per general oportunitatea stabilirii unei derogări
ce permite eludarea normei generale potrivit căreia absenţa persoanei în a cărei privinţă a
fost pornit procesul contravenţional se adevereşte prin semnătura a 2 persoane.
Completarea prevederilor art.443 în formula propusă riscă să submineze garanţiile stabilite
de Codul Contravenţional şi exercitarea unor atribuţii excesive de către reprezentanţii
organului de control.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea primei propoziţii din conţinutul
normei.

Art.I pct.3: „Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie
2008 (Monitor Oficial al Republicii Moldova 2009, nr.3-6, art. nr.15) cu modificările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
3. Articolul 55/1 va avea următorul cuprins: „Articolul 55/1 Utilizarea şi prestarea
muncii nedeclarate
(1) Utilizarea muncii nedeclarate a pînă la şapte persoane inclusiv, se sancţionează
pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la 200 unităţi convenţionale
aplicată angajatorului persoană fizică, cu amendă de la 300 la 350 unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere şi persoanei fizice cu
funcţii de conducere cu amendă de la 450 la 500 unităţi convenţionale aplicată
persoanei juridice.
(2) Prestarea muncii nedeclarate de către o persoană se sancţionează cu amenda de la
100 la 150 unităţi convenţionale”.

Norma propusă prezumă individualizarea sancțiunii aplicabile unui subiect pentru utilizarea
muncii nedeclarate a pînă la șapte persoane inclusiv, fapt care, pe de o parte, poate asigura
aplicarea unor sancțiuni proporționale faptei săvîrșite. Totodată, formula propusă poate
determina riscuri de corupție la etapa constatării numărului de persoane utilizate pentru
prestarea muncii nedeclarate și temei pentru “negocierea” cuantumului sancțiunii aplicabile.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea normei și stabilirea unei pedepse
unice aplicabile unui subiect pentru utilizarea muncii nedeclarate a pînă la șapte
persoane inclusiv.

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
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Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Art. VIII – Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu
modificările şi completările ulterioare, se completează şi se modifică după cum
urmează: 1. La articolul 1, alineatul (4) se completează cu o nouă literă d) cu următorul
cuprins: “d) controalelor efectuate în domeniul muncii, securităţii şi sănătăţii în
muncă”.

Amendamentul propus, prezumă exonerarea controalelor efectuate în domeniul muncii,
securităţii şi sănătăţii în muncă de aplicabilitatea normelor relevante ce reglementează
principiile fundamentale de organizare și desfășurare a controlului, procedurii de efectuare a
controlului, planificarea controlului și desfășurarea controlului inopinat, etc. – statuate de
prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător.
Astfel, deşi Centrul a supus anterior evaluării iniţiative ce vizează aspectul în cauză,
în cadrul procesului de expertiză a proiectelui dat au fost cuantificate multiple lacune şi
disfuncţionalităţi instituţionale ce pot determina lipsa unui mecanism eficient și a normelor
relevante de reglementare a aspectelor aferente inițierii și desfășurării controalelor în
domeniu muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, cît și riscuri de corupție aferente proceselor
de inițiere și desfășurare a controlului (în special inopinat) de către organele de control în
domeniu vizat.
Concomitent, accentuăm faptul că adoptarea proiectului în redacția propusă poate constitui
un precedent vicios pentru alte autorități de control pentru a solicita, de asemenea,
excluderea acestora din domeniu de aplicabilitate a Legii prenotate.

Recomandarea: Se recomandă autorului excluderea amendamentului din conținutul
proiectului.

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 Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Iulie 2016

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