
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la
serviciul diplomatic (art.10, art.13, art.14, art.16, etc)

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 Afacerilor
Externe şi Integrării Europene, 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. Conform autorului, proiectul legii perfecţionează
mecanismul de acordare şi retragere a rangurilor diplomatice, înlătură lacunele în procesul
de rotaţie a personalului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, sporeşte exigenţele faţă
de persoanele angajate în serviciul diplomatic, protejează drepturile şi interesele angajaţilor
serviciului diplomatic, precum şi ajustează Legea nr.761/2001 la noile împrejurări
internaţionale.
În urma examinării prevederilor proiectului, concluzionăm că scopul real al proiectului constă
în acordarea unor indemnizaţii/alocaţii/facilităţi excesive angajaţilor serviciului diplomatic şi
membrilor familiilor lor şi generarea unor cheltuielile excesive pentru bugetul de stat.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă nu justifică suficient necesitatea elaborării şi promovării proiectului.
Deşi autorul în mod formal a respectat unele cerinţe ale art.20 din Legea nr.780/2001 privind
actele legislative, în opinia noastră, autorul nu argumentează de ce doreşte să instituie un
regim cu facilităţi excesive pentru angajaţii serviciului diplomatic şi membrii familiei acestuia –
plata indemnizaţiilor pentru studiul copiilor; plata indemnizaţiilor permanente „de maternitate”
pentru soţia (soţul) angajatului serviciului diplomatic; plata indemnizaţiilor unice pentru
acomodare; ş.a. în afara indemnizaţiilor şi facilităţilor asigurate de Republica Moldova
conform legislaţiei, – toate acestea cu majorare esenţială a cheltuielilor bugetare în acest
domeniu.
În avizul său cu numărul 06/2.1517 din 07.04.2016 Centrul Naţional Anticorupţie a atras
atenţia autorului asupra faptului că în cadrul proiectului sunt formulări ce pot fi interpretate
ambiguu, în ceea ce priveşte două categorii de indemnizaţii plătite de stat pentru copiii
diplomaţilor – indemnizaţii de întreţinere şi indemnizaţii de şcolarizare, precum şi faptul că
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asupra proiectului definitivat, conform obiecţiilor şi propunerilor instituţiilor interesate, Centrul
se va pronunţa ulterior în cadrul expertizei. Orice încercare de a justifica reglementările
excesiv de facilitare pentru membrii familiei angajaţilor serviciului diplomatic, introduse
ulterior în proiect, ca şi cum „semnalate de Centrul Naţional Anticorupţie” constituie cel puţin
dezinformare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Punerea în aplicare a prevederilor proiectului – plata indemnizaţiilor de acomodare, plata
indemnizaţiilor pentru studiul copiilor şi plata indemnizaţiilor de maternitate pentru soţia
(soţul) aflat la întreţinere necesită alocarea sumelor suplimentare de la bugetul de stat al
Republicii Moldova. În cadrul notei informative autorul proiectului în mod superficial
presupune cheltuieli de doar 500 mii de lei lunar (6 milioane anual). Recomandăm autorului
completarea notei conform exigenţelor art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele legislative,
cu prezentarea unui calcul general şi altului detaliat în descifrare – numărul de misiuni şi oficii
consulare, numărul estimativ de persoane care vor beneficia de „indemnizaţia unică de
acomodare”, numărul de persoane (soţi, soţii) care vor beneficia de „indemnizaţia de
maternitate” etc.

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

Proiectul promovează direct interesele angajaţilor serviciului diplomatic, angajaţi ai misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, care vor beneficia de facilităţi sociale
sporite pentru sine şi pentru membrii de familie (soţ/soţie/copii). Reglementările propuse
generează cheltuieli excesive pentru bugetul de stat – ceea ce contravine interesului general.
La moment, conform legislaţiei, personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare
beneficiază de următoarele retribuţii, compensaţii şi facilităţi:
1. salariu, plătit în lei, conform legislaţiei Republici Moldova, impozabil;
2. indemnizaţie plătită în valută străină, neimpozabilă;
3. indemnizaţie plătită pentru întreţinerea soţiei (soţului) în valută străină, neimpozabilă;
4. indemnizaţie plătită pentru întreţinerea copilului (până la 23 ani), în valută străină,
neimpozabilă;
5. poliţă de asigurare medicală pentru întreaga familie, în statul „gazdă” sau acreditar şi după
legislaţia acestuia;
6. asigurarea cu locuinţă de serviciu;
7. asigurarea cu mijloc de transport (autovehicul) conform funcţiei şi necesităţilor de serviciu;
8. indemnizaţii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea vestimentaţiei protocolare;
9. acoperirea cheltuielilor de transport către Patrie, pentru diplomat şi întreaga familie, o dată
pe an, şi la intrarea şi ieşirea din funcţie; dacă este necesar, cu asigurarea cheltuielilor de
cazare şi diurnă;
10. compensarea tuturor prejudiciile cauzate unui membru al personalului misiunii
diplomatice sau al oficiului consular sau membrilor familiei lui în timpul exercitării obligaţiilor
de serviciu.
La această listă de retribuţii, compensaţii şi facilităţi, proiectul propune introducerea a încă 6:
1. indemnizaţii plătite pentru studiul copiilor;
2. indemnizaţie „de maternitate” pentru soţia (soţul) angajatului serviciului diplomatic;
3. indemnizaţie unică pentru acomodare, la sosirea în misiune;
4. asigurarea de viaţă pe perioada misiunii;
5. indemnizaţie de locaţiune (la alegere în locul asigurării locuinţei de serviciu);
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6. compensarea oricărui fel de prejudiciu cauzat unui membru al personalului misiunii
diplomatice sau al oficiului consular precum şi membrilor familiei lui, indiferent de timpul şi
locul aflării (oricând şi oriunde).

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 examinării, proiectul de
lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic şi
nota informativă la acesta, erau publicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene al Republicii Moldova www.mfa.gov.md ceea ce atestă faptul că proiectul
întruneşte rigorile Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

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: Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
(Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2013, nr.216-220, art.645), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 10:
la alin.(10):
după cuvintele „fie a diplomatului de carieră sau a diplomatului specializat” se
completează cu cuvintele „fie a funcţionarului public care nu deţine funcţii diplomatice
şi consulare”;
după cuvintele „potrivit prevederilor art.15 alin.(3), iar” se completează cu cuvintele
„funcţionarului public care nu deţine funcţii diplomatice şi consulare şi”.

Atenţionăm asupra unei reglementări care creează un conflict de norme cu reglementările
Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care
reglementează cariera funcţionarului public (art.27-43 din Legea nr.158/2008), modalitatea
de detaşare (art.47 din Legea nr.158/2008), precum şi cu Legea nr.155/2011 pentru
aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice.

Recomandarea: Recomandăm autorului elaborarea normei cu respectarea prevederilor
Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care
reglementează cariera funcţionarului public şi modalitatea de detaşare. 
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Articol unic: Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
(Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2013, nr.216-220, art.645), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
14. Articolul 30, alin.(2) după prima propoziţie se completează cu textul: „Pe perioada
aflării în misiune soţia (soţul) membrului personalului misiunilor care şi-a suspendat
contractul de muncă va fi considerată persoană aflată la întreţinerea soţului asigurat şi
va beneficia de indemnizaţie de maternitate care revine acestei categorii de
persoane.”.

Atenţionăm asupra unei reglementări care contravine cadrului normativ ce reglementează
relaţiile de muncă şi asigurările sociale de stat. Locul plasării normei şi formularea propusă
de autor este una foarte ambiguă care lasă loc de interpretare.
Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic reglementează aspecte de politică
externă a statului Republica Moldova şi are un cu totul alt specific decât aspectul de plată a
indemnizaţiei de maternitate. Soţia angajatului serviciului diplomatic poate beneficia de
indemnizaţia de maternitate în conformitate cu cadrul normativ naţional în domeniu, care este
Codul muncii nr.154/2003, Legea nr.289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Hotărârea Guvernului nr.108/2005
privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de
plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, Legea nr.489/1999 privind
sistemul public de asigurări sociale ş.a.
De fapt autorul urmăreşte un alt scop, şi anume îşi propune ca soţul/soţia aflată la
întreţinerea angajatului serviciului diplomatic să beneficieze de indemnizaţie de „maternitate”
– ca de un veritabil „salariu” plătit lunar, pe durata întregii perioade cât se află în/la misiunea
diplomatică. Aceasta deşi angajatul serviciului diplomatic deja beneficiază de o indemnizaţie
(în valută, neimpozabilă) pentru soţia (soţul) aflat la întreţinere.
Respectiva intenţie decurge din formula textuală utilizată – „(soţul)… aflat la întreţinerea…”,
ceea ce profanează însăşi conceptul de „maternitate”. Indemnizaţia de maternitate este o
indemnizaţie unică, plătită în a 30 săptămână de sarcină (conform pct.42 din Hotărârea
Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire,
modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă) şi are
un regim juridic cu totul special. Nici o indemnizaţie de maternitate nu este plătită soţului aflat
la întreţinere.
Propunerea contravine art.124 al Codului muncii nr.154/2003, Legii nr.289/2004 privind
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale,
precum şi Capitolul V (pct.41-66) din Hotărârea Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. În aceeaşi ordine de idei,
propunerea contravine şi Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale,
precum şi Legii nr.156/2016 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, în
care nu se regăseşte categoria de beneficiari descrisă de autorul proiectului.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării. În pct.50/1 din Hotărârea
Guvernului nr.108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de
stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă, este reglementată modalitatea de depunere a cererii pentru obţinerea
indemnizaţiei de maternitate de către angajaţii serviciului diplomatic.

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.
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4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Articol unic: Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
(Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2013, nr.216-220, art.645), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
13. Articolul 28:
la alin.(2)
după cuvintele „La sosirea în misiune,” se completează cu cuvintele „dar nu mai târziu
de 30 de zile calendaristice”;
cuvintele „în conformitate cu legislaţia acestuia” se substituie cu cuvintele „inclusiv,
de asigurare de viaţă pe perioada misiunii, precum şi se acordă o indemnizaţie unică
de acomodare la sosire în misiunea diplomatică sau oficiul consular.”.

Semnalăm asupra unei reglementări discreţionare. Conform art.27 şi 28 din Legea
nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic, personalul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare beneficiază de următoarele retribuţii, compensaţii şi facilităţi:
1. salariu, plătit în lei, conform legislaţiei Republici Moldova, impozabil;
2. indemnizaţie plătită în valută străină, neimpozabilă;
3. indemnizaţie plătită pentru întreţinerea soţiei (soţului) în valută străină, neimpozabilă;
4. indemnizaţie plătită pentru întreţinerea copilului (până la 23 ani), în valută străină,
neimpozabilă;
5. poliţă de asigurare medicală pentru întreaga familie, în statul „gazdă” sau acreditar şi după
legislaţia acestuia;
6. asigurarea cu locuinţă de serviciu;
7. asigurarea cu mijloc de transport (autovehicul) conform funcţiei şi necesităţilor de serviciu;
8. indemnizaţii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea vestimentaţiei protocolare;
9. acoperirea cheltuielilor de transport către patrie, pentru diplomat şi întreaga familie, o dată
pe an, şi la intrarea şi ieşirea din funcţie; dacă este necesar, cu asigurarea cheltuielilor de
cazare şi diurnă;
10. compensarea tuturor prejudiciile cauzate unui membru al personalului misiunii
diplomatice sau al oficiului consular sau membrilor familiei lui în timpul exercitării obligaţiilor
de serviciu.
Considerăm că introducerea unei noi indemnizaţii unice „de acomodare” este o reglementare
excesiv de facilitară. 

Recomandarea: Recomandăm excluderea acesteia.

Articol unic: Legea nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
(Monitorul Oficial al republicii Moldova, 2013, nr.216-220, art.645), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
13. Articolul 28:
la alin.(9) cuvintele „în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau a unor activităţi
legate de aceste obligaţii” se exclud;

La moment, art.28 alin.(9) din Legea nr.761/2001 cu privire la serviciul diplomatic stabileşte:
„Prejudiciile cauzate unui membru al personalului misiunii diplomatice sau al oficiului
consular sau membrilor familiei lui în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau a unor
activităţi legate de aceste obligaţii, în perioada de aflare în misiune, sunt compensate în
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.” Excluderea cuvintelor „în timpul exercitării
obligaţiilor de serviciu sau a unor activităţi legate de aceste obligaţii” transformă norma într-o
reglementare discreţionară care poate fi aplicată fără a lua în calcul anumite criterii obiective
de aplicare.
Statutul, drepturile şi facilităţile personalului diplomatic decurg exclusiv din serviciul prestat
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de aceştia pentru prosperarea Republicii Moldova. În afara orelor de program sau atunci
când aceştia se află întorşi în patrie, facilităţile de despăgubire nu se justifică. Ei şi membrii
familiilor acestora au deplinătatea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor Republicii Moldova şi
pot solicita şi obţine despăgubiri în conformitate cu legislaţia statului nostru sau cu legislaţia
statului acreditar (locul faptului prejudiciabil).
Din alt punct de vedere, cu analiza situaţiilor concrete, faptice, reiese că va fi compensat
orice fel de prejudiciu cauzat unui membru al personalului misiunii diplomatice sau al oficiului
consular precum şi membrilor familiei lui – indiferent de locul aflării – în patrie sau în statul
acreditar; - indiferent de ce împrejurări – în timpul exercitării obligaţiilor de serviciu sau la
pescuit/distracţie.
Un posibil efect al prevederii propuse în proiect ar fi diminuarea gradului de responsabilitate
al angajaţilor serviciului diplomatic, care se vor simţi juridic protejaţi indiferent de consecinţele
acţiunilor proprii, fie că se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fie în viaţa privată.

Recomandarea: Recomandăm excluderea acestei reglementări.

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.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

01 Septembrie 2016

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