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ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor
hotărîri ale Guvernului (nr.78/1994 şi nr.650/2006)

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Afacerilor Interne.

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. Conform autorului, proiectul urmăreşte scopul asigurării
unui pachet social echitabil şi stabilirii stimulentelor financiare pentru angajaţii Direcţiei
evidenţă străini şi serviciilor de evidenţă străini ale Biroului de migraţie şi azil.
La modul concret, se propune completarea Anexei nr.14 cu un nou punct prin care se
stabileşte acordarea unui supliment lunar (la salariu) în mărime de 1000 de lei pentru
angajaţii Direcţiei evidenţă străini şi serviciilor de evidenţă străini ale Biroului de migraţie şi
azil.

d. Suficienţa argumentării. În cadrul notei informative, autorul enumeră condiţiile care în
viziunea sa impun elaborarea proiectului, analizează principalele prevederi şi elementele noi
propuse, stabileşte modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în
vigoare.
Cu toate acestea, recomandăm autorului să îmbunătăţească nota de argumentare a
proiectului pentru a corespunde rigorilor stabilite de art.37 al Legii nr.317/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, şi
anume în cea ce priveşte efectele realizării proiectului, precum şi modul în care acesta
respectă coerenţa eforturilor de legiferare ale Guvernului în domeniul stabilirii pensiilor
speciale şi a salarizării angajaţilor autorităţilor de forţă. 

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Conform autorului, implementarea prevederilor proiectului necesită alocarea unor sume
băneşti suplimentare (din contul alocaţiilor de la bugetul de stat aprobate pentru Ministerul
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Afacerilor Interne), în sumă de 440 000 lei anual.

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

În opinia noastră, prevederile proiectului promovează interesele angajaţilor Direcţiei evidenţă
străini şi serviciilor de evidenţă străini ale Biroului de migraţie şi azil, care vor beneficia de o
creştere salarială, şi corespunzător, de o majorare a pensiilor. 

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
hotărârii cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului (Hotărârea
Guvernului nr.78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată
a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, persoanelor din corpul din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi
sistemului penitenciar şi Hotărârea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor,
efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice) şi nota informativă la acesta erau publicate pe pagina
web oficială a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md şi pe portalul informativ
www.particip.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele impuse de
prevederile art. 8-12 ale 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

1. Litera c) punctului 8 al Hotărârii Guvernului nr.78 din 21 februarie 1994 cu privire la
modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor
militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne, colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi sistemului penitenciar
(Monitorul Parlamentului al republicii Moldova, 1994, nr.2, art.50), cu modificările şi
completările ulterioare, se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
„în funcţii de ofiţeri, în cadrul Direcţiei evidenţă străini şi serviciile de evidenţă străini
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ale Biroului de migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, care asigură evidenţa
străinilor în punctele interne control vamal la frontiera moldo-ucraineană pe perimetrul
zonei conflictului armat pe perioada regimului de securitate”.

Atenţionăm asupra unui conflict de norme. În pct.5, subcapitolul B, capitolul IX din Planul de
acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2016,
este prevăzută acţiunea de continuare a procesului de unificare a condiţiilor de pensionare
pentru toate categoriile de personal. Guvernul Republicii Moldova a elaborat şi înaintat
Parlamentului mai multe iniţiative legislative pentru realizarea acestei acţiuni, de exemplu
Hotărârea Guvernului nr.1277/2016 privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne nr.1544/1993.
Stabilirea unor prevederi facilitare pentru anumite categorii de angajaţi (funcţionari publici cu
statut special din cadrul Direcţiei evidenţă străini şi serviciile de evidenţă străini ale Biroului
de migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne) este contrară cadrului legal existent şi
riscă să încalce coerenţa acţiunilor Guvernului în acest domeniu.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementărilor.

2. Anexa nr.14 la Hotărârea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 privind salarizarea
militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.91-94, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, se
completează cu punctul 6)/4 cu următorul cuprins:
„6)/4. Efectivului de trupă şi corpului de comandă ale Direcţiei evidenţă străini şi
serviciilor de evidenţă străini ale Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor
Interne li se stabileşte o indemnizaţie lunară în mărime de 1000 lei, începând cu 1
ianuarie 2017.”.

Atenţionăm asupra unui conflict de norme. În pct.11.4, subcapitolul B, capitolul IX din Planul
de acţiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.890/2016, se stabileşte „elaborarea unui nou sistem de salarizare a militarilor, efectivului
de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii
statului şi ordinii publice”. Stabilirea unor reglementări facilitare pentru angajaţii Biroului de
migraţie şi azil contravine Planul de acţiuni al Guvernului în acest domeniu.

Recomandarea: Recomandăm excluderea reglementării.

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
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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

30 Decembrie 2016

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