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de lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este deputat 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 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Scopul proiectului, potrivit notei informative, rezidă în
„crearea unui cadru legislativ permisiv care să fie suficient de flexibil şi să asigure adaptarea
rapidă a forţei de muncă la dinamica pieţii muncii”. Totodată, prin elaborarea proiectului “se
doreşte stimularea atît a angajatorilor, cît şi a angajaţilor prin implementarea măsurilor active
pe piaţa muncii pentru ... creşterea gradului de ocupare ca element al strategiei pe piaţa
muncii”. Astfel, constatăm că autorul proiectului promovează o nouă viziune şi un nou
concept asupra sistemului asigurărilor pentru şomaj.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă nu justifică
pe deplin necesitatea promovării proiectului sub unele aspecte reflectate în capitolul II
“Evaluarea în fond a proiectului” din prezentul raport de expertiză anticorupţie (vis-a-vis de
oportunitatea promovării normelor ce prevăd “utilizarea bugetului de asigurări pentru şomaj”
art.8, “administrarea bugetului de asigurări pentru şomaj” art.9 etc.). Autorul statuează în
nota informativă că unul dintre factorii ce au contribuit la elaborarea proiectului constă în lipsa
normelor care să stabilească clar „principiile şi formele de asigurare a şomajului, cît şi modul
de utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate plasării şomerilor în cîmpul muncii”,
însă din normele proiectului nu putem distinge careva principii separate ale sistemului
asigurărilor pentru şomaj. De asemenea, mecanismul propus de autor conţine un cumul de
competenţe atribuite Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare -
Agenţie) de formare, administrare şi control, care ar putea duce la aplicarea abuzivă a
normelor.
Astfel, considerăm că sunt întrunite parţial cerinţele stabilite de prevederile art.20 al Legii
nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative, or autorul a evitat să stipuleze careva
argumente concludente întru justificarea iniţiativei legislative sub aspect conceptual.
Reieşind din situaţia social-economică din Republica Moldova, apreciem intenţia autorilor de
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a îmbunătăţi sistemul de asigurări sociale, însă menţionăm că mecanismul propus necesită a
fi coordonat şi cu instituţiile de profil, responsabile de sistemul asigurărilor sociale la nivel
naţional (Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei şi Casa
Naţională de Asigurări Sociale). De asemenea, recomandăm autorului de a revedea şi a
corela proiectul prin prisma normelor de tehnică legislativă, stabilite în Legea nr.780/2001.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Potrivit proiectului, bugetul pentru asigurarea pentru şomaj se va realiza din contul
contribuţiilor obligatorii lunare, precum şi din alte surse legale care se vor aloca către Casa
Naţională de Asigurări Sociale (în continuare - CNAS), aceasta transferînd ulterior, o cotă
parte către bugetul asigurărilor pentru şomaj creat pe un cont bancar special şi administrat
de către Agenţie. Actualmente legislaţia naţională (Legea 714-XV /2001 cu privire la Fondul
de şomaj) prevede că mijloacele fondului de şomaj se constituie dintr-o cotă stabilită anual
prin legea bugetului de asigurare socială din contribuţiile obligatorii lunare de asigurări
sociale, comparativ cu actualul proiect care prevede o cotă fixă de 1,5%, ce urmează să fie
alocată anual de către CNAS din contul contribuţiilor obligatorii lunare de asigurări sociale de
la angajatori şi salariaţi. În acest sens, autorul nu a adus careva argumente, informaţii, studii,
calcule sau statistici în favoarea oportunităţii aplicării cotei de 1,5%, iar în lipsa unor informaţii
concludente şi veridice la capitolul dat, aceste prevederi riscă să rămînă inaplicabile. De
asemenea, potrivit datelor Biroul Naţional de Statistică rata şomajului pe republică în anul
2014 constituia – 3,9 %, în 2015 – 4,9%, iar în trimestrul II al anului 2016 – 4,0% (a se vedea
pagina web - statistica.md). Astfel, reieşind din datele statistice, stabilirea unei cote fixe prin
lege va crea o incertitudine în formarea bugetului de asigurări pentru şomaj, riscul eminent
fiind insuficienţa resurselor financiare pentru asigurarea realizării tuturor măsurilor active şi
pasive de stimulare a forţei de muncă prevăzute în Legea nr.102/2003. Prin urmare,
atenţionăm asupra necesităţii respectării „principiului previzibilităţii şi sustenabilităţii” statuat
la art.10 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.2014, care prevede expres că „Politica bugetar-fiscală şi prognozele macrobugetare pe
termen mediu, în baza cărora se fundamentează bugetele anuale … se actualizează periodic
pentru a asigura stabilitate macroeconomică şi sustenabilitate finanţelor publice pe termen
mediu şi lung”.
În această ordine de idei, optăm pentru stabilirea unui mecanism care va permite
actualizarea periodică a cotei date, pentru a se garanta venituri suficiente în bugetul
asigurării pentru şomaj (de exemplu: Guvernul anual să stabilească printr-o hotărîre de
Guvern cota aplicată, reieşind din necesităţile Agenţiei şi a datelor Cadrului Bugetar pe
Termen Mediu).
Deci, noile prevederi vor necesita cheltuieli financiare, acoperirea cărora trebuie să fie
prevăzută expres în nota de argumentare. Informaţia cu referire la fundamentarea economică
acordă proiectului o transparenţă. La fel, de acoperirea financiară depinde şi nivelul de
implementare a normelor propuse. Conform art.20 lit.d) din Legea nr.780-XV din 27.12.2001
privind actele legislative, nota informativă trebuie să includă o fundamentare financiară
detaliată în sensul indicării cuantumului resurselor financiare necesare a fi alocate din buget
pentru realizarea prevederilor proiectului, în cazul în care implementarea acestora necesită
careva cheltuieli.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Proiectul este susceptibil de promovarea unor interese de grup în detrimentul interesului
public, prin prisma acordării unui cumul de competenţe unei singure autorităţi publice. Pentru
început remarcăm faptul că proiectul prevede competenţa Agenţiei de elaborare anuală a
proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu participarea Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei şi a „partenerilor sociali” (art.5 potrivit proiectului), fără a stabili care sunt
aceştia. Remarcăm că autorul a evitat să includă în acest articol şi Casa Naţională de
Asigurări Sociale, ca autoritate implicată direct în proces şi care trebuie să participe
obligatoriu la elaborarea proiectului de buget. Reieşind din prevederile art.5 alin.(3) a
iniţiativei aceasta este obligată doar să includă proiectul sus-citat în proiectul legii bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Într-o altă ordine de idei, constatăm că normele art.8 din proiect acordă posibilitatea Agenţiei
de a utiliza sursele financiare din cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj, inclusiv în
scopul:
- organizării şi funcţionării Agenţiei, realizarea unor obiective de investiţii, dotări şi alte
cheltuieli de natura cheltuielilor de capital;
- cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare
profesională;
- utilizarea resurselor pentru plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale;
- rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobînzi şi
comisioane aferente acestora;
- alte scopuri prevăzute de legislaţie.
Astfel, conchidem că Agenţia este autoritatea publică care va elabora anual proiectul
bugetului asigurărilor pentru şomaj şi tot ea va fi în drept să utilizeze aceste resurse destinate
primordial „realizării măsurilor de ocupare a forţei de muncă”, în scopul funcţionării şi
dezvoltării instituţionale a Agenţiei. Mai mult ca atît, directorul Agenţiei este „ordonatorul
principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj”. Iar art.9 din proiect acordă
Agenţiei competenţa de administrare a bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi control
asupra utilizării mijloacelor bugetului dat.
Prin urmare, din întregul proiect deducem că Agenţia va fi actorul principal în elaborarea
proiectului de buget sus-enunţat, în stabilirea direcţiilor de finanţare, în administrarea
bugetului, precum şi în efectuarea controlului asupra utilizării mijloacelor financiare din buget.
O asemenea abordare va permite Agenţiei administrarea şi utilizarea resurselor din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, în mod preferenţial, nelimitat şi abuziv, iar activitatea în această
instituţie va deveni una profitabilă şi avantajoasă (prin prisma prevederilor de la art.7 alin.(3)).
Astfel, concentrarea competenţelor de formare, administrare şi control al bugetului sus-citat
într-o singură autoritate, acordă întregului proiect un caracter coruptibil. Totodată, menţionăm
că proiectul este lacunar în ceea ce priveşte răspunderea Agenţiei pentru administrare
defectuoasă a bugetului.
În contextul dat, atenţionăm asupra necesităţii revizuirii normelor date prin prisma celor
relatate, astfel, încît să nu fie aduse pierderi bugetului asigurărilor pentru şomaj, iar
activitatea Agenţiei să fie una echitabilă şi exclusiv în interes public. Prin urmare, constatăm
că în varianta propusă proiectul nu este oportun spre promovare.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În opinia noastră proiectul prenotat este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa formării şi
utilizării bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi a competenţei excesive în gestionarea
bugetului dat. Astfel, normele propuse nu corespund standardelor anticorupţie statuate în
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003.
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Potrivit art.9 din Convenţie „Fiecare stat parte ia, conform principiilor fundamentale ale
sistemului său juridic, măsurile corespunzătoare pentru a promova transparenţa şi
responsabilitatea în gestiunea finanţelor publice. Aceste măsuri cuprind, în special: a)
proceduri de adoptare a bugetului naţional; b) comunicarea în timp util a cheltuielilor şi a
veniturilor; c) un sistem de norme de contabilitate şi audit şi de control de gradul doi …”.
Agenţia, potrivit Legii nr.102/2003 reprezintă o autoritate administrativă cu statut de persoană
juridică de pe lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, atribuţiile căreia sunt de
interes public general. Prin urmare, întru excluderea eventualelor riscuri de corupţie aferente
proceselor reglementate, recomandăm autorului de a revedea proiectul şi de a stabili un
mecanism echitabil de formare şi administrare a bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în prezentul raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil şi cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Parlamentului,
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 părţilor interesate la procesul
decizional, plasînd proiectul pe pagina web oficială a acestora.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La art.7 alin (2) potrivit proiectului – „Transferurile surselor financiare de către Casa
Naţională la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi păstrarea lor se efectuează la un cont
bancar special al fondului, deschis în conformitate cu legislaţia”.

Sintagma „cont bancar special al fondului” contravine termenilor utilizaţi în cadrul proiectului.
Astfel, constatăm că autorul în tot textul propus operează cu noţiunea „bugetul asigurărilor
pentru şomaj”, iar art.11 din proiect propune abrogarea Legii nr.714/2001 cu privire la Fondul
de şomaj. În acest context, utilizarea noţiunii de „fond” la identificarea „bugetului asigurărilor
pentru şomaj”, se prezintă ca fiind neuniformă, ceea ce poate provoca practici vicioase de
interpretare a sensului normei şi anume, tratarea diferită a aceluiaşi fenomen.
În concluzie, utilizarea a doi termeni diferiţi pentru identificarea unui singur fenomen, inclusiv,
stabilirea unor cerinţe vis-a-vis de acesta, acordă un caracter ambiguu întregii reglementări şi
reprezintă un factor de corupţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea cuvîntului “fondului” cu cuvîntul
“bugetului”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La art.8 potrivit proiectului – „Sursele financiare acumulate în cadrul bugetului
asigurărilor pentru şomaj se utilizează pentru: …
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b) finanţarea studiilor, rapoartelor, analizelor … comandate instituţiilor de specialitate
de către Agenţia Naţională;
c) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi structuri teritoriale … dotări şi alte
cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevăzute de lege;
…
f) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor
pentru afilierea la acestea”.

Atenţionăm asupra necesităţii stringente de a evalua sectoarele ce urmează a fi finanţate din
cadrul bugetului asigurărilor pentru şomaj, întrucît acestea contravin cadrului normativ în
vigoare. Potrivit art.10 din Legea nr.102/2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia
socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă „Cheltuielile de întreţinere a
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se suportă din contul mijloacelor
bugetului de stat”. Drept urmare, resursele bugetului de stat trebuie utilizate în vederea
realizării punctelor sus-menţionate la art.8 din proiect:
-„finanţarea studiilor, rapoartelor, analizelor … comandate instituţiilor de specialitate de către
Agenţia Naţională”;
-„organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi structurilor teritoriale … dotări şi alte
cheltuieli de natura cheltuielilor de capital”;
- „participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor pentru
afilierea la acestea”, întrucît acestea şi reprezintă, de facto „Cheltuielile de întreţinere a
Agenţiei”, dar nicidecum bugetul asigurărilor pentru şomaj care are total altă destinaţie.
Constatăm un conflict între normele de la art.8 din proiect şi art.10 din Legea nr.102/2003,
prin dublarea finanţării unei singure autorităţi (în speţă - Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă) din contul a două bugete separate: 1) din bugetul de stat conform art.10 din
Legea nr.102/2003 şi 2) din bugetul asigurărilor pentru şomaj potrivit normelor proiectului. O
asemenea abordare este contrară interesului public, în special vor fi afectaţi beneficiarii de
plata ajutorului de şomaj, întrucît bugetul destinat acestor categorii de persoane riscă să fie
alocat în mare parte pentru administrarea Agenţiei.

Recomandarea: Considerăm oportun de a revedea art.8 per ansamblu, pentru a
exclude literele sus-citate. În caz contrar proiectul se prezintă contrar interesului
public şi prin urmare, inoportun spre promovare.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Ca obiecţie generală asupra art.6 lit.d), art.8 lit.c), art.8 lit.i), art.9 alin.(2) etc.

Proiectul prenotat se prezintă lacunar, prin prezenţa excesivă a normelor ce fac trimitere la
cadrul normativ general. Astfel, constatăm multiple trimiteri la legislaţia naţională în special
norme ce reglementează modul de acumulare a veniturilor la bugetul asigurărilor pentru
şomaj şi modul de utilizare a acestuia, drept exemplu: art.6 lit.d), art.8 lit.c), art.8 lit.i), art.9
alin.(2) etc. În contextul celor expuse, menţionăm că normele care fac trimiteri generale la
legislaţia în vigoare, pentru a stabili în special, reguli şi proceduri de administrare a resurselor
financiare publice pot genera acte de corupţie, iar riscul de coruptibilitate se manifestă prin
posibilitatea interpretării subiective a prevederilor în privinţa stabilirii procedurii legale. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revedea trimiterile generale de la art.6, 8
şi 9 şi de a indica expres actele normative în vigoare care stabilesc condiţiile de
aplicare a normelor propuse de proiect. În caz contrar, proiectul se prezintă a fi unul
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lacunar şi inoportun spre promovare.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La art.5 alin (1) potrivit proiectului – „Proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj se
elaborează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu
participarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi partenerilor sociali”.

Din contextul proiectului nu putem deduce clar cine sunt „partenerii sociali” care vor participa
la elaborarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj. Din moment ce autorul
statuează în art.4 că bugetul asigurărilor pentru şomaj este parte componentă a bugetului
asigurărilor sociale de stat, iar potrivit art.5 alin.(3) din proiect CNAS va recepţiona proiectul
elaborat de către Agenţie şi îl va include în proiectul bugetul asigurărilor sociale de stat,
autoritatea dată (CNAS) trebuie să participe obligatoriu la elaborarea bugetului asigurărilor
pentru şomaj şi acest fapt trebuie reflectat clar prin norme. Această precizie derivă din
statutul Casei Naţional care va fi subiectul final ce va promova proiectul. Iar potrivit normei
date, Agenţia poate să determine, în mod preferenţial cine vor fi participanţii la elaborarea
bugetului asigurărilor pentru şomaj. Astfel, se pot evita intenţionat, includerea unor
participanţi strategici cum ar fi: Ministerul Finanţelor, CNAS-ul, reprezentanţii societăţii civile
etc.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „şi partenerilor sociali”
cu sintagma „, Ministerului Finanţelor, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, societăţii
civile şi alte părţi interesate”.

La art.5 alin (3) potrivit proiectului – „În termenul stabilit Agenţia Naţională prezintă
Casei Naţionale de Asigurări Sociale proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj
pentru următorul an financiar…pentru a fi inclus în proiectul legii bugetului
asigurărilor sociale de stat”.

Utilizarea sintagmei „În termenul stabilit” comportă un caracter discreţionar în contextul
normei. Lipsa unui termen de prezentare a proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj
către CNAS, la aplicare poate tergiversa întregul proces de adoptare a legii bugetului
asigurărilor sociale de stat, în mod intenţionat, or acesta poate fi transmis în ultimul moment
pentru a evita o analiză detaliată asuma proiectului ori a „notei explicative” la care face
referire autorul. Prin urmare, optăm pentru stabilirea expresă în proiect a termenului de
prezentare pentru a garanta depunerea proiectului în termeni proximi către CNAS, de
asemenea acest termen va disciplina Agenţia în elaborarea bugetului sus-menţionat.  

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „în termenul stabilit”
cu un termen exact în care Agenţia va trebui să prezinte proiectul bugetului
asigurărilor pentru şomaj către CNAS.

La art.6 potrivit proiectului – „Bugetul asigurărilor pentru şomaj se constituie din:
a) cote de 1,5% din contribuţiile obligatorii lunare de asigurări sociale raportate la
fondul de salarii – pentru persoanele fizice şi juridice care angajează personal;
b) cote de 1,5% din contribuţiile obligatorii de asigurări sociale raportate la salariu de
bază lunar calculat – de la salariaţii persoanelor fizice şi juridice…”.

Menţionăm că autorul propune o cotă procentuală fixă de 1,5% din contribuţiile obligatorii
lunare pentru a fi alocate în bugetul asigurărilor pentru şomaj, fără ca să invoce careva
argumente în nota informativă asupra oportunităţii acestei cote (calcule estimative, studii
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etc.). Actualmente, Legea nr.714/2001 cu privire la Fondul de şomaj prevede „Cotele de
asigurare socială … se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”. De
asemenea, în prezent la stabilirea cotei anuale se ţine cont de prevederile Cadrului bugetar
pe termen mediu, aprobat de Ministerul Finanţelor precum şi de principiile bugetare
prevăzute în Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014. Prin
urmare, constatăm că lipsa unui calcul estimativ, care ar justifica obiectiv necesitatea
instituirii unei cote fixe şi anume de 1,5%, va crea incertitudine asupra formării bugetului
asigurărilor pentru şomaj, fie acest coeficient va fi unul insuficient pentru acoperirea tuturor
cheltuielilor preconizate de buget, fie din contra, el va fi unul excesiv. Iar în concordanţă cu
prevederile de la art.8 din proiect, gestionarul acestui buget (Agenţia Naţională pentru
Ocuparea Forţei de Muncă) va fi în drept să utilizeze resursele alocate în alte scopuri ( cum
ar fi: dotarea Agenţiei, plata cotizaţiilor de membru în cadrul organizaţiile internaţionale,
cofinanţarea unor proiecte etc.), decît domeniile sociale prioritare la nivel naţional.
În lipsa unui calcul estimativ şi a unei evaluări pe termen mediu asupra cotei prevăzute de
normă, nu poate fi justificată promovarea întregului proiect, întrucît o prognozare defectuoasă
poate afecta tot sistemul de asigurare pentru şomaj.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabilirea unui mecanism care va permite
actualizarea periodică a cotei date. Astfel, propunem substituirea acestor prevederi cu
o normă care să prevadă că Guvernul va aproba anual o hotărîre de Guvern care va
stabili cota aplicată pentru următorul an bugetar (reieşind din necesităţile Agenţiei şi a
datelor Cadrului Bugetar pe Termen Mediu). 

La art.6 potrivit proiectului – „Bugetul asigurărilor pentru şomaj se constituie din:
…
e) mijloace băneşti transferate în baza contractelor şi acordurilor încheiate cu alte
state;
f) mijloace transferate din alte fonduri speciale;
g) subvenţii din fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat;
h) dobînzi şi alte surse legale.”.

Constatăm o abordare generală a veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, din care nu
pot fi destinse sursele reale de formare a bugetului enunţat. Astfel, se stipulează că venituri
vor fi încasate în baza unor transferuri contractuale şi acorduri încheiate cu alte state, fără a
cunoaşte ce presupun contractele date sau tipul contractelor ce pot fi încheiate în acest sens,
la fel, nu este clar ce acorduri pot fi încheiate cu alte state care ar avea drept efect,
acumularea unor venituri la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Totodată, autorul face trimitere
la alte surse legale şi careva fonduri speciale, care potrivit normelor reprezintă altele, decît
fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat. În opinia noastră, norma dată nu
reflectă concis sursele reale care vor forma bugetul asigurărilor pentru şomaj, ceea ce
afectează procesul de formare al acestui buget sub aspectul transparenţei. Lipsa clară a
veniturilor, precum şi cota de 1,5% din contribuţia obligatorie de asigurări sociale, stabilirea
căreia nu este argumentată de către autor, creează o incertitudine în formarea bugetului în
cauză şi există riscul de a nu se acumula necesarul, pentru realizarea măsurilor de stimulare
a utilizării forţei de muncă şi pentru plata ajutorului de şomaj garantată de legislaţie.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili concis şi real sursele de venit
pentru formarea bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi a evalua oportunitatea
instituirii unei cote fixe. În caz contrar, proiectului se prezintă a fi unul lacunar şi
inoportun spre promovare.
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La art.8 potrivit proiectului – „Sursele financiare acumulate în cadrul bugetului
asigurărilor pentru şomaj se utilizează pentru: …
b) finanţarea studiilor, rapoartelor, analizelor … comandate instituţiilor de specialitate
de către Agenţia Naţională;
c) organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale şi structuri teritoriale … dotări şi alte
cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevăzute de lege;
d) cofinanţarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare şi formare
profesională în baza unor acorduri internaţionale;
…
f) participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale, inclusiv plata cotizaţiilor
pentru afilierea la acestea;
…
i) rambursarea împrumuturilor contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobînzi
şi comisioane aferente acestora;
j) alte scopuri prevăzute de legislaţie”.

Prevederile art.8 „Utilizarea bugetului asigurărilor pentru şomaj” nu corespund întrutotul
scopului formării bugetului în cauză. Astfel, potrivit art.42 al Legii nr.102/2003 „Fondul de
şomaj” care de facto şi reprezintă bugetul asigurărilor pentru şomaj, finanţează „măsurile de
stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă”. Prin urmare, toate acţiunile ce reies din măsurile statuate în Legea
nr.102/2003 trebuie să fie incluse în art.8 din proiect, printre care:
- "Finanţarea activităţii de orientare şi formare profesională a şomerilor atît asiguraţi, cît şi
neasiguraţi” ( a se vedea - art.25 Legea nr.102/2003);
- „Cheltuielile legate de plata drepturilor” garantate şomerilor în baza art.20 alin. (1), (2)
Legea nr.102/2003, acestea fiind direcţiile prioritare de finanţare.
Însă, din textul proiectului (lit.b), c), d), f) etc. de la art.8) constatăm că jumătate din domeniile
de finanţare de la bugetul de asigurări pentru şomaj sunt destinate activităţii şi dezvoltării
instituţionale a Agenţiei. După cum am stipulat şi anterior în raportul de expertiză
anticorupţie, potrivit art.10 din Legea nr.102/2003 „Cheltuielile de întreţinere a Agenţiei
Naţionale se suportă din contul mijloacelor bugetului de stat”. Dat fiind acest fapt, prevederile
vizate la art.8 din proiect acordă discreţii excesive Agenţiei, prin dubla finanţarea a activităţii
acesteia:
1) din bugetul de stat, conform art.10 din Legea nr.102/203,
2) din asigurările pentru şomaj, conform art.8 al prezentului proiect.
Stabilirea unor cheltuieli administrative exagerate (prin dublarea finanţării) şi fără a aduce
argumente concludente asupra necesităţii obiective a alocărilor date, ne determină să
atenţionăm asupra promovării intereselor instituţionale (în speţă a Agenţiei), în detrimentul
interesului public general.
De asemenea, nu este argumentată norma de la lit.i) şi anume „rambursarea împrumuturilor
contractate în condiţiile legii, precum şi plata de dobînzi şi comisioane aferente acestora”.
Astfel, nu este clar care împrumuturi se preconizează a fi rambursate din contul bugetului
asigurărilor pentru şomaj (acest buget fiind în totalitate format, gestionat şi controlat de către
Agenţie), proiectul stabilind doar că aceste acţiuni se vor efectua „în condiţiile legii” (fără a
identifica expres un act normativ care reglementează aspectele date).
În lipsa unor reglementări asupra categoriilor/tipurilor de împrumuturi, precum şi a
comisioanelor aferente acestora, la aplicare, va exista riscul rambursării tuturor
împrumuturilor, inclusiv cele acordate individual Agenţiei şi nu au tangenţă cu bugetul
asigurărilor pentru şomaj.
În concluzie, atenţionăm că art.8 din proiect acordă discreţii excesive Agenţiei, în special
asupra modului de gestionare a resurselor alocate din contribuţiile obligatorii pentru asigurări
sociale, plătite de către toţi contribuabilii din Republica Moldova.
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Riscul acestor prevederi rezidă în:
1) micşorarea resurselor destinate achitării ajutorului pentru şomaj,
2) nerealizarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigurate contra riscului şomajului, precum
şi a altor garanţii de stat destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Recomandarea: Considerăm excesive prevederile propuse la art.8 şi recomandăm
autorului revizuirea domeniilor de finanţare din contul bugetului asigurărilor pentru
şomaj, astfel, încît prioritare să fie asigurarea sociale a şomerilor/ realizarea măsurilor
de stimulare a ocupării forţei de muncă, dar nu finanţarea activităţii Agenţiei. În
varianta propusă proiectul este inoportun spre promovare.

La art.8 alin.(2) potrivit proiectului – „Dările de seamă cu privire la executarea
articolelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj se prezintă trimestrial
Casei Naţionale, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Biroului Naţional de
Statistică”.

O menţiune importantă asupra „dărilor de seamă” prezentate autorităţilor publice enunţate,
constă în faptul că Agenţia este obligată să raporteze nu cheltuielile propriu-zise, ci
„executarea articolelor de cheltuieli” adică executarea măsurilor ce derivă din art.8 alin.(1)
care în mare măsură, prevăd cheltuieli pentru funcţionarea şi dezvoltarea instituţională a
Agenţiei. Astfel, se constată că în lipsa unui mecanism real de control şi a unor raportări
obiective asupra utilizării resurselor financiare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta
riscă să fie utilizat contrar destinaţiei sale. Potrivit art.73 din Legea nr.181/2014 „Ministerul
Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în
Medicină întocmesc şi publică lunar rapoarte privind executarea bugetelor pe care le
administrează”, iar proiectul prenotat nu conţine careva norme similare care ar asigura
transparenţa rapoartelor periodice de executare a bugetului asigurărilor pentru şomaj.
Totodată, atenţionăm că Legea nr.181/2014 operează cu termenul de „Rapoarte privind
executarea bugetelor” şi nicidecum „dări de seamă privind executarea articolelor de cheltuieli
ale bugetului”.
Norma dată a fost preluată din Legea nr.714/2001 cu privire la Fondul de şomaj al Republicii
Moldova, însă transcrierea acestor prevederi direct în noul proiect este nejustificată. O
asemenea abordare contravine intereselor publice, şi poate contribui la fraudarea bugetului.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili expres că Agenţia va prezenta
rapoarte privind executarea bugetelor asigurărilor pentru şomaj (dar nu va prezenta
„dări de seamă” trimestriale) Casei Naţionale, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, Biroului Naţional de Statistică, în condiţiile Legii finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2004.

La art.9 alin.(2) potrivit proiectului – „Directorul Agenţiei Naţionale este ordonatorul
principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj şi poate delega aceste
atribuţii în condiţiile legii”.

Potrivit normei propuse, directorul Agenţiei va fi persoana împuternicită legal de a dispune
asupra folosirii creditelor bugetare, fiind numită drept „ordonator principal”. Totodată, acesta
poate să delege competenţele sale unei persoane terţe, care putem doar presupune că va fi
„ordonatorul secundar”. Astfel, constatăm că autorul a evitat să identifice expres persoanele
ce vor putea fi delegate drept „ordonatori secundari de credite”, acesta făcînd trimitere la
condiţiile statuate de cadrul normativ general. Menţionăm că în prezent nu am identificat
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careva legi care ar prevedea expres condiţiile de delegare a competenţelor prevăzute în
normă, ceea ce va permite delegarea competenţei de a dispune asupra folosirii creditelor
bugetare, oricărei persoane, numită de directorul Agenţiei în mod unilateral.
În opinia noastră, această competenţă este una strategică pentru bugetul asigurărilor pentru
şomaj (întrucît poate contribui atît la majorarea bugetului, cît şi la prejudicierea lui), de aceea
o asemenea abordare generală va acorda directorului Agenţiei drepturi excesive, în
determinarea preferenţială a persoanelor ce vor decide asupra creditelor enunţate în normă.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili în normă că ordonatorul principal
de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane
împuternicite în acest scop. Iar prin actul de delegare ordonatorii principali de credite
vor preciza limitele şi condiţiile delegării. 

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La art.6 potrivit proiectului – „Bugetul asigurărilor pentru şomaj se constituie din:
a) cote de 1,5% din contribuţiile obligatorii lunare de asigurări sociale raportate la
fondul de salarii – pentru persoanele fizice şi juridice care angajează personal;
b) cote de 1,5% din contribuţiile obligatorii de asigurări sociale raportate la salariu de
bază lunar calculat – de la salariaţii persoanelor fizice şi juridice…”.

După cum s-a atenţionat în partea generală a prezentului Raport de expertiză anticorupţie,
aplicarea cotei fixe de 1,5% din contribuţiile obligatorii lunare alocate bugetului asigurărilor
pentru şomaj, se prezintă ca cerinţe excesive pentru Agenţie. În prezent, la baza alocărilor
din bugetul asigurărilor sociale pentru Fondul de şomaj, stau datele Cadrului bugetar pentru
termen mediu (mărimea alocaţiilor fiind stabilită anual). Iar reieşind din prevederile propuse,
ori de cîte ori va fi necesară modificarea cotei fixe de 1,5% (din motive obiective: mărimea
ratei şomajului etc.), Agenţia va fi obligată să solicite modificarea legii în cauză, or alocaţiile
preconizate riscă să nu fie suficiente, ceea ce va crea cerinţe excesive în gestionarea
bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabilirea unui mecanism care va permite
actualizarea periodică a cotei date. Astfel, propunem substituirea acestor prevederi cu
o normă care să prevadă că Guvernul va aproba anual o hotărîre de Guvern care va
stabili cota aplicată pentru următorul an bugetar (reieşind din necesităţile Agenţiei şi a
datelor Cadrului Bugetar pe Termen Mediu). 

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

La art.9 alin.(3) potrivit proiectului – „Pentru executarea bugetului asigurărilor pentru
şomaj Agenţia Naţională îndeplineşte următoarele atribuţii: … c) exercită control
asupra utilizării mijloacelor bugetului asigurărilor pentru şomaj”.

Din tot textul proiectului concluzionăm că Agenţia reprezintă actorul principal în formarea
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bugetului asigurărilor pentru şomaj, la fel, autoritatea dată decide asupra modului de utilizare,
iar din norma sus-citată deducem că aceasta va exercita şi controlul asupra gestionării
bugetului. Atenţionăm că proiectul nu oferă un mecanism complex de control (inclusiv din
exterior) asupra bugetului, autorul stabilind la art.8 doar obligaţia Agenţiei de a prezenta „dări
de seamă cu privire la executarea articolelor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru
şomaj”. Salutăm intenţia de a institui un control intern de gestionare a resurselor bugetului, în
special asupra structurilor teritorial ale Agenţiei, însă stabilirea în proiect doar a acestei forme
de control este insuficientă, pentru a garanta gestionarea transparentă a bugetului
asigurărilor pentru şomaj.
După cum s-a menţionat şi în partea generală al prezentului raportului de expertiză
anticorupţie, constatăm proiectul acordă un cumul de competenţe Agenţiei, printre care: 1) de
elaborare a proiectului bugetului în cauză, 2) de stabilire a direcţiilor de utilizare a resurselor
date (care la fel, în mare parte sunt discreţionare, potrivit analizei prezentate anterior asupra
art.8 din proiect), 3) gestionarea propriu-zisă a bugetului (inclusiv directorul Agenţiei fiind în
drept să delege competenţa de „ordonator de credite” unor persoane terţe) şi 4) de control
asupra gestionării acestui buget.
Astfel, în varianta propusă riscul implementării prevederilor rezidă în crearea unui „monopol”
din partea Agenţiei asupra bugetului asigurărilor pentru şomaj. Prin urmare, rezultatele
controlului propus, riscă să nu fie prezentate publicului în mod complet şi transparent, întrucît
Agenţia va evita să facă public aspectele ce vor demonstra incorectitudinile, erorile etc.
constatate în cadrul executării bugetului în cauză.
Lipsa unui mecanism obiectiv şi complex de control, care să implice nemijlocit şi un control
extern asupra gestionării bugetului poate genera promovarea unor interese private, în
detrimentul interesului public general, riscul major fiind:
1) fraudarea bugetului asigurărilor pentru şomaj,
2) micşorarea resurselor destinate achitării ajutorului pentru şomaj,
3) nerealizarea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie socială a
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, asigurate contra riscului şomajului.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili într-un articol separat un
mecanism de control complex asupra gestionării bugetului asigurărilor pentru şomaj.
În caz contrar, proiectul se prezintă a fi unul lacunar şi inoportun spre promovare.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Ca obiecţie generală asupra proiectului.

Proiectul de act legislativ nu conţine careva prevederi speciale, care s-ar referi la
responsabilităţile şi sancţiunile angajaţilor Agenţiei în cazul încălcării obligaţiilor de funcţie ce
derivă din normele propuse, cu excepţia art.9 lit.d) care prevede la general că Agenţia
răspunde pentru veridicitate „evidenţei contabile şi statistice”.
Odată ce proiectul stabileşte atribuţii noi pentru Agenţie, drept garant al exercitării acestora
ar servi sancţiunile aplicate faţă de angajaţii acestei structuri pentru neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare, în vederea excluderii oricărei forme de abuz faţă de cetăţenii
Republicii Moldova la gestionarea bugetului asigurărilor pentru şomaj. Astfel, promovarea
prevederilor propuse în forma dată va acorda multiple oportunităţi pentru manifestări de
corupţie. Un alt argument în favoarea celor menţionate este faptul că Agenţia are competenţe
eminente de ordin financiar iar toate resursele financiare din cadrul bugetului asigurărilor
pentru şomaj fiind alocate din contul contribuabililor ce activează în Republica Moldova.
Respectiv, responsabilităţile autorităţii în cauză trebuie să fie corespunzătoare competenţei
acesteia, întrucît norma generală de la art.9 nu este una suficientă să asigure o
implementare justă a celor propuse de proiect.
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Recomandarea: Recomandăm stabilirea unor responsabilităţi şi sancţiuni clare ce
urmează a fi aplicate persoanelor responsabile din cadrul Agenţiei, în cazul
nerespectării prevederilor proiectului. În caz contrar, proiectul se prezintă a fi unul
lacunar şi inoportun spre promovare.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

19 Septembrie 2016
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