
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a

indemnizaţiei de paternitate
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. Proiectul urmăreşte instituirea unui mecanism de
acordare, calculare şi plată a indemnizaţiei de paternitate, în vederea implementării art.121/1
din Codul muncii (Concediul paternal). 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În vederea acordării indemnizaţiei de paternitate pentru anul 2016 (din 27.05.2016) este
necesară alocarea a 30229,3 mii lei, pentru anul 2017 – 51821,6 mii lei, iar pentru anul 2018
– 56061,5 mii lei din fondul de asigurări sociale. 

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stipulate reguli clare de stabilire, calcul şi plată a
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indemnizaţiei de paternitate. Astfel, prevederile proiectului sunt conforme 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 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

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

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.29 din proiectul regulamentului: „Indemnizaţia de paternitate stabilită şi neplătită
solicitantului decedat se plăteşte soţiei, după caz, persoanei care confirmă că a
suportat cheltuielile ocazionate de deces”. 

Conform art.124/1 din Codul muncii: "Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de
prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-
născut". Observăm că destinaţia indemnizaţiei de paternitate este de a susţine tatăl în
asigurarea cu cele necesare copilul nou-născut, beneficiarul indirect fiind copilul. Prin
urmare, în cazul în care solicitantul decedează, de indemnizaţie este indicat să beneficieze
soţia sau persoana care îngrijeşte de copil şi nu persoanele care au suportat cheltuielile
ocazionate de deces, or indemnizaţia se acordă pentru îngrijirea copilului şi nu pentru
compensarea cheltuielilor funerale. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „confirmă că a suportat cheltuielile ocazionate
de deces” cu sintagma „îngrijeşte copilul” sau „rudelor de gradul I”. 

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

Pct.10 din proiectul regulamentului: „Dacă termenul de depunere a actelor este
depăşit, casa teritorială este în drept să ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei.
În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la luarea deciziei de refuz,
solicitantului i se comunică motivul refuzului”. 

Formularea discreţionară a normei acordă acesteia un caracter alternativ, nefiind imperativ
refuzul indemnizaţiei în cazurile de depăşire a termenului de depunere a actelor. Astfel,
autorul lasă la latitudinea casei teritoriale dreptul de a decide asupra refuzului sau acceptării
stabilirii indemnizaţiei în cazurile de depunere întîrziată a actelor. Prin urmare, în virtutea
prevederii prenotate, unii solicitanţi vor putea fi facilitaţi în admiterea actelor peste termen, în
timp ce alţii vor fi refuzaţi invocîndu-se termenul depăşit. Pentru a exclude posibilitatea de
deviere de la norma legală prescrisă şi admiterea unei inechităţi în stabilirea indemnizaţiei,
considerăm oportună refuzul tuturor indemnizaţiilor depuse peste termen. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „este în drept să ia decizia de a refuza” cu
cuvîntul „refuză”. 

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

coruptibilitate.
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