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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

b. Categoria actului normativ propus este hotărîre a Guvernului, ceea ce corespunde art.
102 din Constituţie, art. 10 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Prin proiect se modifică actul prezentat de către
solicitant casei teritoriale, în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat pentru a
beneficia de indemnizaţii adresate familiilor cu copii. Totodată, se majorează cuantumul
indemnizaţiei lunare pentru întreţinerea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani în cazul
persoanelor neasigurate şi a cuantumului minim al indemnizaţiei pentru creşterea copilului
pînă la vîrsta de 3 ani în cazul persoanelor asigurate.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, redacţia actuală a punctului 7' creează
probleme multiple la aplicare, deoarece în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui
stat solicitantul de indemnizaţii trebuie să prezinte casei teritoriale certificatul privind
acordarea/neacordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eliberat de către
autoritatea competentă a statului respectiv. Pentru obţinerea acestui certificat, solicitantul
face o interpelare la organele competente sau se deplasează în ţara respectivă, ceea ce
presupune cheltuieli financiare suplimentare. În practică au fost sesizate cazuri cînd organele
competente ale statului străin refuză eliberarea certificatului dat, iar solicitantul este privat de
dreptul beneficierii de indemnizaţii din partea Republicii Moldova. Argumentele prezentate de
autor justifică necesitatea promovării proiectului. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul a calculat estimativ mijloacele necesare din bugetul de stat pentru majorarea
cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pentru anii 2016-2018 de 18927.9
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lei, iar din BASS pentru majorarea cuantumului minim al indemnizaţiei lunare pentru
creşterea copilului pentru 2016 – 3157.5 lei, 2017 – 4620.2 lei, iar 2018 – 6818.8 lei.

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

Prevederile proiectului promovează interesele solicitanţilor de indemnizaţii adresate familiilor
cu copii, prin simplificarea procesului de adresare pentru stabilirea indemnizaţiilor. Astfel,
proiectul este conform interesului public general şi nu prejudiciază interese individuale sau de
grup. 

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 Ministerului
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 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 normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.1 din proiectul hotărîrii de modificare a pct.7' din Regulament: „În cazul în care
copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor
cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova)
prezintă casei teritoriale o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate
personală…”. 

Autorul operează cu sintagma „declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate
personală”, care nu corespunde expresiei juridice vehiculate în legislaţia naţională şi în
practică. Pentru a uniformiza termenii şi expresiile utilizate recomandăm preluarea sintagmei
„declaraţie pe propria răspundere”. 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „În cazul în care copilul s-a
născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţii adresate familiilor cu copii
(cu excepţia persoanelor angajate în cîmpul muncii în Republica Moldova) prezintă
casei teritoriale o declaraţie pe propria răspundere despre faptul…”. 

2. Conflicte ale normelor de drept
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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.

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

Pct.1 din proiectul hotărîrii de modificare a pct.7' din Regulament: „…În cazul acordării
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la
naşterea copilului şi indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului (pentru
perioada respectivă) nu se stabileşte”. 

Susţinem iniţiativa autorului de a simplifica procesul de acordare a indemnizaţiilor în cazul în
care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, însă este necesar un mecanism de aplicare a
prevederilor. Considerăm necesară elaborarea unui mecanism de verificare a veridicităţii
datelor prezentate de solicitanţi în declaraţia scrisă. Există riscul oferirii unor date eronate de
către solicitanţi pentru a beneficia dublu de indemnizaţii din partea ambelor state. Este
binevenită stabilirea unor contacte/acorduri cu statele cu un număr sporit din diaspora
moldovenească pentru sincronizarea informaţiilor referitoare la indemnizaţiile acordate
familiilor cu copii.

Recomandarea: Stabilirea unui mecanism de verificare a veridicităţii datelor prezentate
de solicitanţi în declaraţia scrisă (prin crearea/consolidarea colaborării cu statele cu
un număr mare de cetăţeni moldoveni pe teritoriul său). 

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

Lidia Carchilan
Inspector Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

21 Decembrie 2015

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