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I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este un grup de deputaţi 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 are drept scop modificarea şi completarea
Legii nr.1593 din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a
primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Autorul vine cu propuneri de a
soluţiona neconcordanţele identificate în legislaţia asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală prin îmbunătăţirea şi fortificarea sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală în Republica Moldova.

d. Suficienţa argumentării. Nota informativă stabileşte condiţiile ce au impus elaborarea
proiectului, principalele prevederi cu evidenţierea elementelor noi, fundamentarea economico-
financiară şi rezultatele scontate la adoptarea şi implementarea modificărilor şi completărilor
propuse în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, ceea ce corespunde parţial
prevederilor art.20 lit.(a)-(c) din Legea nr.780/2001 privind actele legislative.
Considerăm că argumentele prezentate în nota informativă nu justifică pe deplin necesitatea
promovării tuturor prevederilor proiectului. Mai detaliat, ne vom expune în compartimentul
„Evaluarea în fond” al raportului de expertiză anticorupţie. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Autorul menţionează că implementarea legii nu va afecta esenţial încasările veniturilor în
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fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) din sancţiunile şi amenzile
aplicate persoanelor ce nu au surse de venit şi a celor ce au terenuri, însă nu practică
activitatea de antreprenoriat, care nu au achitat în termen primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală. Concomitent, veniturile în FAOAM vor fi recuperate pe fonul includerii
exprese în sfera de acţiune a legii a persoanelor fizice ce obţin alte recompense, ceea ce va
genera anumite venituri suplimentare.

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

Proiectul promovează, pe de o parte, interesele societăţii, ceea ce ţine de protejarea şi
garantarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, exprimate prin realizarea şi organizarea unui
sistem eficient de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova. Pe de altă
parte, promovează interesele persoanelor fizice, care nu se includ în una din categoriile de
plătitori prevăzute în anexa nr.1 şi anexa nr.2 din Legea nr.1593/2002 şi care nu sunt
asigurate de Guvern conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală, precum şi cetăţenii Republicii Moldova care fac dovada aflării peste
hotarele ţării pentru cel puţin 183 de zile calendaristice (pe parcursul anului de gestiune),
manifestate prin acordarea dreptului de a se asigura în mod individual pe tot parcursul anului
de gestiune. Există riscul ca prin acordarea acestui drept, categoriile de persoane citate se
vor eschiva de la achitarea primelor de asigurare, deoarece norma prevede că persoanele
„sunt în drept să se asigure”, dar nu „obligate”, fapt ce va periclita şi va compromite
funcţionalitatea sistemului de asigurări în medicină.
Totodată, nu negăm importanţa stabilirii exprese a categoriilor de persoane care urmează să
se asigure, însă reglementările propuse trebuie să fie în corespundere cu actele legislative în
vigoare, cu principiile care guvernează sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală,
precum obligativităţii şi solidarităţii, astfel încît să nu afecteze realizarea obiectivului principal,
cel de a asigura un minimum de asistenţă medicală populaţiei. 

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.
La momentul examinării, proiectul era plasat pe pagina web oficială a Parlamentului:
www.parlament.md.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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La articolul I alin.(5) din proiect, modificarea punctului 1 lit.a) din Anexa nr.2 din Lege,
sintagma „indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau
folosinţă pe bază de contract”, se substituie cu sintagma „care practică activitatea de
antreprenoriat”[…].

Analizînd prevederile normei şi argumentele prezentate în nota informativă, conchidem că
modificarea propusă va genera confuzii la aplicare. Prin urmare, proprietarii de terenuri cu
destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, „care practică
activitate de antreprenoriat” (potrivit proiectului) se vor include în categoria de persoane care
se vor asigura în mod individual prin achitarea primei în sumă fixă, iar argumentele
prezentate de către autori, în nota informativă, exprimă că persoanele respective trebuie să
achite pentru asigurarea medicală în dependenţă de venit, fapt ce denotă un sens neclar.
Potrivit Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992,
antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a
serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie
iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi
asigura o sursă permanentă de venituri. Astfel, activitatea de întreprinzător a persoanelor
fizice este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor
desfăşurată de către persoana fizică-întreprinzător în mod independent, din proprie iniţiativă,
în numele ei, pe riscul propriu şi sub răspunderea sa patrimonială, pentru obţinerea
veniturilor. În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria
ţărănească (de fermier). Particularităţile constituirii, înregistrării şi încetării activităţii
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie
2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier). Persoana fizică-întreprinzător prezintă
rapoarte care cuprind dările de seamă fiscale, privind asigurările sociale şi primele de
asigurare medicală de stat obligatorii şi alte rapoarte care se întocmesc în termenele şi
conform formularelor şi regulilor stabilite de legislaţie. Aşadar, persoana fizică-întreprinzător,
gospodăria ţărănească plăteşte, în condiţiile stabilite de legislaţie, contribuţiile de asigurări
sociale de stat pentru membrii şi angajaţii săi, potrivit art.23 alin.(2) al Legii privind
gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr. 1353-XIV din 03.11.2000.

Recomandarea: Pentru claritatea exprimării, propunem autorului să substituie
sintagma „care practică activitatea de antreprenoriat” cu sintagma „care nu practică
activitatea de antreprenoriat”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La Articolul I alin.(3) din proiect, „Art.22¹. – (1) Persoanelor fizice, care nu se includ în
una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 şi anexa nr.2 la prezenta lege şi
care nu sunt asigurate de Guvern conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precum şi cetăţenii Republicii Moldova
care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile
calendaristice (pe parcursul anului de gestiune), sunt în drept să se asigure în mod
individual pe tot parcursul anului de gestiune, achitînd integral prima de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.”

Considerăm că propunerile autorilor de a susţine păturile defavorizate sunt plauzibile, dar
acestea trebuie să fie efectuate în corespundere cu legislaţia naţională în ansamblu. Astfel,
prevederile articolul 22¹ din proiect, prin utilizarea sintagmei „sunt în drept”, sunt
incompatibile cu alte prevederi ale legislaţiei în vigoare. Prin urmare, potrivit art.3 din Legea
nr.1593 din 26.12.2002, plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
este: persoana fizică sau juridică, inclusiv autoritate a administraţiei publice centrale sau
locale, care are obligativitatea de a achita primele de asigurare în modul stabilit de prezenta
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lege. Totodată, art.5 din Legea nr.1585 din 27.02.98 cu privire la asigurarea obligatorie de
asistenţă medicală, stabileşte principiile de organizare şi funcţionare a sistemului asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, precum principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele
fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, iar drepturile de asigurări medicale se exercită corelativ cu îndeplinirea
obligaţiilor.
În acest sens, Curtea Constituţională, prin Hotărîrile nr.18 din 19.06.2015 şi nr.13 din
14.06.2011, prin prisma explicaţiilor principiilor obligativităţii şi solidarităţii, a relatat că
principiul obligativităţii reprezintă o modalitate de responsabilizare a cetăţenilor, pentru a-şi
asuma riscul ce poate surveni în cazul înrăutăţirii stării sănătăţii, avînd obligaţia de a participa
la sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală cu o contribuţie, în acoperirea
financiară a cheltuielilor legate de survenirea evenimentelor asigurate. Totodată, Curtea
menţionează că principiul solidarităţii constituie fundamentul organizării şi funcţionării
sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, datorită solidarităţii celor care contribuie,
acest sistem îşi poate realiza obiectivul principal, de a asigura un minim gratuit de asistenţă
medicală pentru populaţie, inclusiv pentru acele persoane care se află în imposibilitatea de a
contribui la constituirea fondurilor de asigurări medicale.
Curtea, în Hotărîrea nr.13 din 14 iunie 2011, a constatat că, potrivit principiului solidarităţii
sociale, orice persoană aptă de muncă are obligaţia de a contribui la asigurarea socială a
celor inapţi, inclusiv prin achitarea din salariu şi din alte venituri a primelor de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală.
Aşadar, Curtea reţine că, potrivit Constituţiei, pe lîngă drepturile fundamentale, cetăţenii au şi
îndatoriri fundamentale. Astfel, potrivit art.58 din Constituţie, cetăţenii au obligaţia de a
contribui prin impozite şi prin taxe la cheltuielile publice, iar principiul constituţional al aşezării
juste a sarcinilor fiscale impune cetăţenilor suportarea cheltuielilor publice.

Recomandarea: În urma celor expuse supra, propunem să fie substituită sintagma
„sunt în drept” cu sintagma „sunt obligate”. 

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
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La Articolul I alin.(3) din proiect, „Art.22¹. – (1) Persoanelor fizice, care nu se includ în
una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.1 şi anexa nr.2 la prezenta lege şi
care nu sunt asigurate de Guvern conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la
asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, precum şi cetăţenii Republicii Moldova
care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru cel puţin 183 de zile
calendaristice (pe parcursul anului de gestiune), sunt în drept să se asigure în mod
individual pe tot parcursul anului de gestiune, achitînd integral prima de asigurare
obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă.”

Norma conferă posibilitatea de a se asigura pe tot parcursul anului de gestiune, beneficiind şi
de reduceri pînă la data de 31 martie, fără a fi stabilite careva responsabilităţi. Prin urmare,
prevederile respective sunt incompatibile cu principiile ce guvernează sistemul asigurărilor
obligatorii de sănătate. Prin acordarea doar a dreptului de asigurare pentru categoria de
plătitori prevăzută la art.22¹ alin. (1), se va pune în pericol funcţionalitatea sistemului de
asigurări obligatorii de asistenţă medicală prin micşorarea contribuţiilor la constituirea
fondurilor de asigurări medicale. De asemenea, acest sistem riscă să devină unul ineficient,
prin micşorarea numărului de contribuabili la fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă
medicală, deoarece acest drept va rămîne la discreţia persoanelor de a achita primele de
asigurări, fapt ce va duce la majorarea numărului beneficiarilor serviciilor medicale şi va
scădea calitatea prestării serviciilor medicale garantate de către stat, fiindcă asigurările
obligatorii de asistenţă medicală sunt sursa principală de finanţare a ocrotirii sănătăţii în
sistemul medical din Republica Moldova.

Recomandarea: Întru responsabilizarea tuturor categoriilor de plătitori ai primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală, propunem să fie substituită sintagma
„sunt în drept” cu sintagma „sunt obligate” pentru ca întreaga societate să contribuie
la protejarea sănătăţii populaţiei.

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

Galamaga Dorina
inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

15 Februarie 2016

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