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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului cu privire la preluarea atribuţiilor de plată a
pensiilor şi prestaţiilor sociale beneficiarilor instituţiilor de forţă

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. Conform autorului, scopul proiectului constă în
„preluarea atribuţiilor de plată a pensiilor şi prestaţiilor sociale beneficiarilor de pensii
instituţiilor de forţă”.
Astfel, prevederile propuse stabilesc mecanismul de preluare a documentelor şi a informaţiei
în format electronic a pensiilor stabilite, alocaţiilor lunare de stat şi alocaţiilor lunare nominale
pentru merite deosebite faţă de stat a beneficiarilor instituţiilor de forţă stabilite până la data
de 31 decembrie 2016.

d. Suficienţa argumentării. În nota informativă autorul stabileşte condiţiile ce au impus
elaborarea proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea elementelor noi aduse în
legislaţie, argumentarea corespunzătoare şi gradul de compatibilitate a reglementărilor
proiectului cu cadrul normativ naţional în domeniu, însă lipseşte fundamentarea economico-
financiară şi analiza efectelor. Considerăm că argumentele invocate justifică parţial
necesitatea elaborării şi promovării proiectului, fiind respectate doar unele prevederi art.37 al
Legii nr.317/2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Realizarea prevederilor proiectului generează cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat
iar autorul nu stabileşte fundamentarea economico-financiară.
Recomandăm completarea notei de argumentare cu fundamentarea economico-financiară a
proiectului care să estimeze cheltuielile concrete generate de majorarea efectivului-limită al
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Casei Naţionale de Asigurări Sociale (cu 10 unităţi) pentru bugetul de stat şi sursa de
acoperire.

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

Prevederile proiectului nu sunt în detrimentul public perfecţionând legislaţia în domeniul
protecţiei sociale a beneficiarilor de pensii din cadrul instituţiilor de forţă.

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 Guvernului cu privire la preluarea atribuţiilor de plată a pensiilor şi prestaţiilor sociale
beneficiarilor instituţiilor de forţă precum şi nota informativă la acesta, erau publicate pe site-
ul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova www.mmpsf.gov.md
şi pe portalul informativ www.particip.gov.md ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte
cerinţele impuse de Legea nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.1. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituţii
Penitenciare, Serviciul Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul
de Protecţie şi Pază de Stat transmit Casei Naţionale de asigurări Sociale pînă la 31
martie 2017, conform graficului stabilit, documentele şi informaţia în format electronic
privind stabilirea pensiilor, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare nominale pentru
meritele deosebite faţă de stat a beneficiarilor de pensii, stabilite pînă la 31 decembrie
2016. (text conform originalului)

Atenţionăm autorul asupra faptului că textul normei propuse, utilizează alte denumiri ale
autorităţilor de forţă decât cele consacrate în legislaţia naţională – „Departamentul Instituţii
Penitenciare” şi „Serviciul Informaţii şi Securitate”.

Recomandarea: Recomandăm autorului utilizarea denumirii autorităţilor, aşa cum au
fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1310/2008 cu privire la Departamentul
Instituţiilor Penitenciare şi Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informaţii şi
Securitate al Republicii Moldova.
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2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.1. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituţii
Penitenciare, Serviciul Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul
de Protecţie şi Pază de Stat transmit Casei Naţionale de asigurări Sociale pînă la 31
martie 2017, conform graficului stabilit, documentele şi informaţia în format electronic
privind stabilirea pensiilor, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare nominale pentru
meritele deosebite faţă de stat a beneficiarilor de pensii, stabilite pînă la 31 decembrie
2016.

Atenţionăm asupra unor reglementări care contravin unei categorii extinse de acte legislative
şi normative speciale ce consacră secretul de stat. Aceste legi şi acte normative subordonate
legii ţin de specificul activităţii de bază al instituţiilor de forţă precum apărarea statului,
asigurarea securităţii statului, asigurarea ordinii publice şi combaterea criminalităţii.
Specificul competenţelor autorităţilor de forţă determină necesitatea/existenţa subdiviziunilor
cu regim secret, în cadrul cărora activează angajaţi ale căror date personale şi
apartenenţă/activitate în aceste instituţii reprezintă secret de stat, garanţie acordată prin lege,
ori accesul sau transmiterea datelor despre aceste persoane altor subiecţi, reprezintă de fapt
periclitarea securităţii instituţiei, angajatului şi membrilor familiei acestuia. Este cazul concret
al structurilor din cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional Anticorupţie,
Ministerului Afacerilor Interne ş.a.
De exemplu, art.16 alin.(4) din Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova stabileşte: „Informaţiile privind colaboratorii Serviciului care îndeplinesc
sau au îndeplinit misiuni speciale privind asigurarea securităţii statului constituie secret de
stat şi pot fi făcute publice numai în cazurile prevăzute de legislaţie.” În completarea acestei
prevederi vine şi art.64 alin.(1) din Legea nr.170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi
securitate: „Datele despre identitatea şi calitatea ofiţerului de informaţii constituie secret de
stat. Termenul de secretizare a acestor date este de 50 de ani de la data eliberării din
serviciu a ofiţerului, dar nu mai puţin de 25 de ani de la data decesului acestuia. Termenul
poate fi prelungit pe perioade consecutive a câte 10 ani, la decizia directorului Serviciului, în
cazul în care desecretizarea datelor contravine intereselor asigurării securităţii naţionale
şi/sau a drepturilor şi intereselor legitime ale urmaşilor ofiţerului de informaţii.”.
Conform art.38 alin.(8) din Legea nr.170/2007 privind statutul ofiţerului de informaţii şi
securitate, o parte însemnată a ofiţerilor de informaţii pensionaţi sunt încadraţi în rezerva SIS
(distinctă de rezerva Forţelor Armate), fiind destinată completării SIS la mobilizare. În
condiţiile respective, odată cu transferarea dosarelor de pensionare ale ofiţerilor de informaţi
la CNAS, în cadrul acestei autorităţi publice se va crea o bază de date care va conţine întreg
masivul de date ale foştilor angajaţi SIS care urmează a fi mobilizaţi sau care pot fi antrenaţi
în misiuni speciale în domeniul securităţii statului. Chiar la moment, unii pensionari, cu un
nivel înalt de calificare, continuă să activeze după pensionare, iar CNAS va trebui să
gestioneze informaţii despre ofiţeri de informaţii şi securitate activi (în funcţie), cu toate datele
personale aferente.
În altă ordine de idei, dosarul pensionarului conţine informaţii despre subunităţile în care a
activat şi funcţiile deţinute, fapt care duce iminent la divulgarea structurii
autorităţii/structurii/serviciului, modul de gestionare a resurselor umane, obiectivele/temele de
interes pentru autoritate/structură/serviciu ş.a. informaţii care sunt atribuite la secret de stat.

Recomandarea: Proiectul hotărârii Guvernului nu stabileşte careva măsuri de
protecţie/păstrare a secretului de stat. Autorul în mod deliberat ignoră acest aspect şi
propune reglementări care contravin cadrului normativ în domeniu.
Recomandăm modificarea prevederilor proiectului în corespundere cu cadrul normativ
naţional privind protecţia informaţiilor atribuite la secret de stat.
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3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Pct.1. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Departamentul Instituţii
Penitenciare, Serviciul Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul
de Protecţie şi Pază de Stat transmit Casei Naţionale de asigurări Sociale pînă la 31
martie 2017, conform graficului stabilit, documentele şi informaţia în format electronic
privind stabilirea pensiilor, alocaţiilor lunare de stat, alocaţiilor lunare nominale pentru
meritele deosebite faţă de stat a beneficiarilor de pensii, stabilite pînă la 31 decembrie
2016.

Atenţionăm asupra unei prevederi în alb. La moment, autorul nu a prezentat graficul
transmiterii documentelor şi/sau materialelor ce au servit temei pentru stabilirea pensiilor şi
prestaţiilor sociale. Proiectul hotărârii nu prevede aspecte tehnice ale procesului de predare-
primire, astfel încât să fie păstrate cerinţele/rigorile cadrului normativ naţional referitor la
păstrarea secretului de stat.

Recomandarea: Recomandăm rectificarea normei, evitându-se conflictul de norme
analizat anterior, formulările lingvistice ambigue, precum şi trimiterile în alb.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.2. Instituţiile de forţă menţionate la pct.1 al prezentei hotărâri prezintă Casei
Naţionale de Asigurări sociale până la 28 decembrie 2016 listele beneficiarilor de
pensii şi prestaţii sociale, pe suport de hârtie şi în format electronic, în mărimile
stabilite până la 31 decembrie 2016.

Proiectul hotărârii nu prevede aspecte tehnice ale procesului de predare-primire (o
insuficienţă a procedurilor administrative), cu stabilirea un termen nejustificat de scurt – până
la 28 decembrie 2016 – pentru a transmite listele beneficiarilor de pensii şi prestaţii sociale,
pe suport de hârtie şi în format electronic, în condiţiile în care autorul a remis proiectul spre
avizare la data de 22 decembrie 2016.

Recomandarea: Atenţionăm autorul asupra unor termene excesiv de scurte pentru
luarea deciziilor şi realizarea prevederilor.

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.
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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

26 Decembrie 2016

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