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hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
modul de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru

însănătoşire cetăţenilor care au suferit de pe urma catastrofei de
la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate
e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi a

ajutorului material unic pentru întremare a colaboratorilor
subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală

actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi
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. Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat în scopul
determinării mecanismului şi modului de stabilire şi plată a ajutorului material unic pentru
însănătoşire, precum şi a ajutorului material unic pentru întremare persoanelor, participante
la lichidarea consecinţelor catastrofei de la C.A.E. Cernobîl şi respectiv, la experienţele
nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau
militare.

d. Suficienţa argumentării. Autorul nu justifică necesitatea promovării proiectului printr-o
nouă hotărîre de Guvern, în sensul în care cadrul normativ actual conţine prevederi care
acordă persoanelor vizate în proiect drepturi, înlesniri şi facilităţi în vederea asigurării
garanţiilor sociale de ordin vital.
În acest sens, cadrul normativ în vigoare, prin prevederile Hotărîrii Guvernului nr.575 din 2
septembrie 1992 pct.2 acordă colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au
îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, următoarele înlesniri:
1) gratuitatea medicamentelor (conform reţelelor eliberate de medici);
2) confecţionarea şi repararea gratuită a protezelor dentare (cu excepţia celor din metale
preţioase);
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3) deservirea prioritară în instituţiile curativo-profilactice şi farmacii;
4) asigurarea în fiecare an, în afara rîndului, cu bilete de tratament gratuite în instituţiile
balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii, precum şi la sanatoriile amplasate pe
teritoriul Ucrainei: “Moldova” (Truscaveţ), “Serghei Lazo” şi “Zolotaia niva” (Sergheevca), iar
în cazul în care nu există o asemenea posibilitate – acordarea unei compensaţii băneşti în
mărimea costului mediu al biletului;
5) testarea medicală anuală şi dispensarizarea lor, antrenînd specialişti necesari;
6) în cazul pensionării sau al schimbării locului de lucru, beneficiază de serviciile policlinicilor
la care au fost arondaţi;
8) plata unei indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în mărimea unui salariu,
indiferent de vechimea neîntreruptă în muncă;
9) acordarea pentru persoanele cu dizabilităţi care lucrează a unei indemnizaţii pentru
incapacitate temporară de muncă pînă la 4 luni la rînd sau pînă la 5 luni în anul calendaristic;
10) plata, pînă la 4 luni la rînd, a diferenţei de salariu în cazul trecerii, la recomandarea
mediului, la un loc de lucru cu nivel de salarizare mai jos decît cel anterior. Această diferită
se plăteşte de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii pînă la recuperarea capacităţii de
muncă sau stabilirea dizabilităţii;
11) asigurarea în afara rîndului cu spaţiu locativ în cazul în care este conformată necesitatea
îmbunătăţirii condiţiilor de trai, precum şi cu spaţiu locativ suplimentar (o odaie separată), în
baza certificatului medical, conform legislaţiei în vigoare;
13) deservirea la domiciliu în cazul cînd persoana în cauză nu are rude apropiate;
14) asigurarea conform normelor cu produse alimentare şi cu adaosuri alimentare, ce
contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor şi arondarea la anumite magazine sau
de a beneficia de o compensaţie bănească lunară în condiţiile stabilite de Guvern;
15) acordarea concediului anual în perioada ce le convine, precum şi a unui concediu
suplimentar de 14 zile calendaristice cu menţinerea salariului;
16) înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi scutirea de impozite pe venit şi
de cel funciar;
17) priorităţi la:
instalarea telefonului;
înscrierea în cooperativele de construcţie a locuinţelor, garajelor, în întovărăşirile pomicole-
legumicole;
dobîndirea locurilor de parcare a autoturismelor;
procurarea mărfurilor industriale de primă necesitate, precum şi a automobilelor,
motocicletelor şi bărcilor cu motor;
deservirea în întreprinderile de deservire socială, de alimentaţie publică, de întreţinere
tehnică şi reparare a mijloacelor de transport, în instituţiile gospodăriei comunale şi de
locuinţe, în organizaţiile de telecomunicaţii şi de transport interurban;
18) asigurarea în afara rîndului cu locuri pentru copii în instituţiile preşcolare, iar în baza
certificatului medical – cu locuri în instituţiile specializate pentru copii de tip curativ şi
sanatorial şi în alte instituţii de întremare, indiferent de apartenenţa lor departamentală;
19) atribuirea cu prioritate a terenurilor pentru construcţia individuală de locuinţe, dacă s-a
stabilit că ei au nevoie de spaţiu locativ;
20) asigurarea prioritară cu locuri în Centrul republican de reabilitare medico-socială şi în
casele-internat pentru bătrîni şi persoane cu dizabilităţi;
21) obţinerea unui credit bancar fără dobîndă pentru organizarea gospodăriei ţărăneşti (de
fermier);
22) plata ajutorului material unic anual pentru întremarea persoanelor cu dizabilităţi severe şi
accentuate, în mărime de două salarii medii lunare pe republică, şi persoanelor cu dizabilităţi
medii – de 1,5 salarii medii lunare pe republică pe anul precedent;
23) persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat, li se stabileşte alocaţia lunară pentru
îngrijire, însoţire şi supraveghere în mărime de 500 de lei lunar. Alocaţia lunară menţionată
nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele se află la întreţinerea deplină a statului, sînt
beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire

2



socială la domiciliu.
În cazul în care cererea a fost depusă ulterior lunii în care a apărut dreptul la alocaţia pentru
îngrijire, însoţire şi supraveghere, stabilirea şi plata acesteia se efectuează şi retroactiv din
luna apariţiei dreptului, dar nu mai mult de 6 luni precedente lunii depunerii cererii.
3. Înlesniri şi compensaţii se acordă persoanelor care au legitimaţie eliberată de Comisariatul
Militar al Republicii Moldova în baza concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor acestuia sau a Comisiei de litigii de pe
lîngă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Astfel, nota informativă a proiectului este vagă, incompletă precum şi lipseşte cu desăvîrşire
argumentarea cu referire la premisele care stau la baza necesităţii promovării proiectului.
Potrivit Legii nr.317 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale, nota informativă trebuie să conţină: a) condiţiile ce au
impus elaborarea proiectului, argumentele necesare, prognozele social-economice şi
consecinţele realizării lor;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul de acte normative, evidenţierea elementelor
noi;
c) argumentarea şi gradul compatibilităţii proiectului de act normativ cu reglementările
legislaţiei comunitare;
d) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare;
e) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură;
f) materiale informative şi analitice;
f1) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul proiectelor de acte normative ce
reglementează activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă
argumentarea, în baza evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului
normativ şi analiza de impact al acestuia asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv
asigurarea respectării drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor şi ale statului;
g) numele, denumirea participanţilor la elaborarea proiectului, precum şi denumirea
autorităţilor şi instituţiilor care au efectuat avizarea şi expertiza proiectului.
În concluzie, la întocmirea notei informative a proiectului, autorul nu a respectat cerinţele
impuse la lit.a), e), f) şi g) art.37 din legea enunţată mai sus.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În nota informativă, autorul menţionează că: "Pentru plata ajutorului material unic din bugetul
de stat se alocă circa 17 milioane lei, iar implementarea proiectului nu va necesita alocarea
de mijloace financiare suplimentare".
Astfel, nu este clar modul de calculare şi stabilire a cuntumului cheltuielilor de 17 mil. lei în
sensul în care autorul nu reflectă în nota informativă informaţia cu privire la numărul de
persoane care au avut de suferit de pe urma consecinţelor de la Cernobîl, numărul
persoanelor bolnave de o boală actinică sau numărul persoanelor cu dizabilităţi a căror
dizabilitate este în legătură cauzală cu consecinţele de la Cernobîl, care cad sub incidenţa
prezentului Regulament.
Totodată, autorul nu specifică faptul dacă suma de 17 mil. de lei este deja prevăzută în
bugetul de stat şi dacă la implementarea proiectului acesta va avea acoperire financiară.
De asemenea, considerăm degajat faptul de a stabili suma de 17 mil. lei ca cheltuieli
financiare în lipsa unei argumentări justificate, stabilite în mod obiectiv conform datelor
statistice în ceea ce priveşte numărul persoanelor care necesită acordarea ajutorului
financiar respectiv.
În concluzie, fundamentarea economico-finaciară a proiectului este insuficientă şi nu
corespunde art.37 lit.e) din Legea nr.317 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor
autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Potrivit autorului, prevederile proiectului promovează interesele cetăţenilor care au avut de
suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, persoanelor cu dizabilităţi a căror
dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, precum şi ale colaboratorilor
subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de o boală actinică sau au devenit
persoane cu dizabilităţi.
Totodată prin prisma faptului că proiectul promovează norme prin care se încalcă drepturile
fundamentale ale cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl,
cum ar fi dreptul la proprietate (patrimoniu) acesta prejudiciază interesele de grup ale
persoanelor ce cad sub incidenţa Regulamentului promovat.
Astfel, promovarea proiectului în forma propusă fără a se lua în considerare recomandările
formulate în raportul de expertiză anticorupţie, va duce nemijlocit la prejudicierea intereselor
de grup ale persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl,
ale persoanelor cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la
Cernobîl, precum şi ale colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit
de o boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, prin faptul că acordarea ajutorului
material unic s-ar putea face în mod discreţionar, prejudicierea beneficiarilor prin retragerea
sumelor neutilizate din contul acestora, precum şi prejudicierea succesorilor beneficiarilor
prin neacordarea acestui ajutor, care a fost deja transferat în contul beneficiarului dar nu a
fost utilizat pînă la decesul acestuia.

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

În denumirea Regulamentului “...sau au devenit persoane cu dizabilităţi...”.

Autorul utilizează sintagma “sau au devenit persoane cu dizabilităţi” care în norma dată poate
fi interpretată în mod discreţionar şi aplicată abuziv, în sensul în care nu este clar stipulat că
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dizabilitatea este în strictă legătură cauzală cu specificul de muncă al colaboratorilor
subdiviziunilor de risc deosebit.
Aşadar, nu este clar cum se va aplica norma în ipoteza în care, un colaborator al diviziunilor
de risc deosebit a devenit persoană cu dizabilitate în urma unui accident de altă natură decît
specificul muncii sale. Or, în forma propusă de autor, prin sintagma sus numită, ipoteza dată
cade sub incidenţa prezentului Regulament.

Recomandarea: Propunem autorului completarea denumirii Regulamentului la sfîrşit
cu sintagma “ca rezultat al activităţii în subdiviziunile de risc deosebit”.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.2.

La pct.9 “Cererea, cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează
într-un registru de către reprezentantul CTAS. În cazul în care nu au fost prezentate
toate documentele confirmative necesare cererea nu se acceptă şi nu se
înregistrează.”

Sintagma “confirmative necesare” utilizată de autor redă norma într-o formă ambiguă şi
incompletă. Din conţinutul pct.9 nu este clar la care anume documente/acte confirmative
necesare face referire autorul. Or, chintesenţa cuvîntului “necesare” în cazul de faţă rezultă o
necunoscută, nefiind clară cantitatea şi calitatea actelor care urmează a fi considerate ca
fiind necesare şi îndeajuns pentru luarea unei decizii.

Recomandarea: Propunem autorului completarea normei de la pct.9 după cuvintele
“confirmative necesare” cu cuvintele “stipulate la pct.6 al prezentului Regulament.
Aceleaşi obiecţii se referă şi la pct.10.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.6 “Dreptul la ajutor material unic se stabileşte de către CTAS de la locul
permanent de trai...”.

Conform Hotărîrii Guvernului nr.575 din 2 septembrie 1992 pct.1 din subdiviziunile de risc
deosebit fac parte militarii şi angajaţii civili din rîndurile Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S.,
ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupelor interne, trupelor de căi
ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rîndurile personalului de conducere şi efectivului de
rînd ale organelor afacerilor interne, care au participat nemijlocit la:
a) experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a substanţelor radioactive de luptă, la
aplicaţiile în cadrul cărora a fost folosită o astfel de armă, pînă la data încetării reale a
acestor experienţe şi aplicaţii;
b) experimentări subterane ale armei nucleare în condiţiile unor niveluri de radiaţie depăşite
şi ale altor factori distructivi ai armei nucleare;
c) asamblarea armei nucleare (efectivele unor subdiviziuni);
d) lichidarea avariilor la instanţiile nucleare ale navelor de suprafaţa şi submarinelor, precum
şi la alte obiective militare;
e) experimentările subterane ale armei nucleare, executarea şi asigurarea lucrărilor de
colectare şi îngropare a substanţelor radioactive.
Reieşind din cele menţionate, sintagma “Dreptul la ajutor material unic se stabileşte de către
CTAS de la locul permanent de trai...” este contradictorie cu Legea nr.909-XII din 30.01.1992
privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma C.A.E Cernobîl care
la art.6 prevede: “În categoriile de cetăţeni care au avut de suferit de pe urma catastrofei de
la Cernobîl şi asupra cărora se extinde acţiunea prezentei legi intră:
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1. Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la
C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală
cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:
a) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea
urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
b) militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente
speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armatei, în trupele şi
organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în
alte formaţiuni şi au fost atraşi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare
sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobîl;
c) persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia
Republicii Moldova.
2. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii
1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de
înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi
în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele
Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi
în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a
urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.
3. Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii
1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de
înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi
în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele
Armatei, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi
în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a
urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare”.
Astfel, în urma celor menţionate supra, constatăm că dreptul la ajutor material unic este
acordat în mod tacit prin prisma prevederilor legale şi nu ţine de prerogativa CTAS care este
un organ intermediar şi cu atribuţii de punere în aplicare a prevederilor legale în acest sens.
În concluzie, dreptul la ajutor material se instituie prin legea şi hotărîrea Guvernului enunţate
supra, pe cînd însăşi ajutorul material este acordat prin intermediul CTAS.

Recomandarea: Propunem autorului susbstituirea sintagmei “dreptul la ajutor material
unic se stabileşte de către CTAS de la locul permanent de trai” de la pct.6 cu sintagma
“Ajutorul material unic se acordă prin intermediul CTAS de la locul permanent de
trai...”

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

La pct.4 “...Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, va stabili
anual, mărimea ajutorului material unic”.

În forma propusă de autor norma poartă un caracter discreţionar şi persistă riscul interpretării
normei în vederea aplicării acesteia în mod abuziv.
Factorul coruptibil în sensul dat se poate manifesta prin faptul că Consiliul de Administraţie al
Casei Naţionale de Asigurări Sociale în mod abuziv poate stabili la propria discreţie mărimea
ajutorului material unic.
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Astfel, pentru înlăturarea oricăror forme de interpretare şi aplicare abuzivă şi discreţionară a
normei, se consideră oportun completarea acesteia cu reglementări imperative de
concretizare.

Recomandarea: Se recomandă completarea pct.4 după cuvintele “va stabili anual,
mărimea ajutorului material unic” cu cuvintele “conform cuantumului ajutorului
material unic prevăzut la pct.3 al prezentului Regulament”.

La pct.18 „În caz de deces a beneficiarului, ajutorul material unic transferat dar
neachitat se restituie la cont conform demersului prezentat de Casa Naţională de
Asigurări Sociale”; La pct.30 „… Sumele neîncasate ale ajutorului material unic de pe
contul de peculiu al beneficiarului de ajutor material unic, condamnat, în cazul
decesului acestuia, se transferă pe contul CNAS”.

Este inoportun promovarea normei respective, în sensul în care aceasta încalcă în mod
discreţionar drepturile şi libertăţile persoanei. În cazul de faţă autorul promovează o ingerinţă
a Casei Naţionale de Asigurări Sociale în drepturile patrimoniale ale beneficiarului. Or, în
ultimă instanţă, ajutorul material unic care a fost transferat la contul beneficiarului, ca obiect
al patrimoniului succesoral al acestuia ar trebui să revină succesorilor.

Recomandarea: Norma dată este inoportună spre promovare.
Aceeaşi obiecţie se referă şi la pct.30

La pct.19 „Ajutorul material unic neachitat în legătură cu decesul beneficiarului nu se
achită soţiei, mebrilor familiei acestuia sau persoanelor care au suportat cheltuielile de
deces”.

Considerăm incorect ca ajutorul material unic neachitat în legătură cu decesul beneficiarului
să nu fie achitat soţiei, mebrilor familiei acestuia sau persoanelor care au suportat cheltuielile
de deces”. Or, deşi acordarea ajutorului material unic s-ar părea că poartă caracter personal
şi care poate aparţine doar beneficiarului, este valabil doar în timpul vieţii şi încetează o dată
cu decesul acestuia, atît în cazul persoanelor bolnave de o boală actinică cît şi în cazul
persoanelor cu dizabilităţi, acesta în marea majoritate a cazurilor este gestionat de cineva din
membrii familiei sau de către o altă terţă persoană.
Totodată, este cunoscut faptul că îngrijirea unei persoane bolnave de o boală actinică sau o
persoană cu dizabilităţi depăşeşte cu mult valoarea ajutorului acordat de stat, astfel că
cheltuielile respective sunt suportate din bugetul familiei sau din contul unei terţe persoane
care îngrijeşte de beneficiar.
În acest context, considerăm oportun ca ajutorul material unic neachitat în legătură cu
decesul beneficiarului se fie achitat soţului/soţiei, mebrilor familiei sau persoanelor care au
suportat cheltuielile de deces. Or, ajutorul material, odată ce a fost acordat şi transferat la
contul beneficiarului, face parte din proprietatea şi patrimoniul personal. Astfel, norma de la
pct.19 constituie o ingerinţă a CNAS-ului în dreptul patrimonial al beneficiarului.
Totodată, în susţinerea acestei idei, menţionăm că prevederea de la pct.19 al prezentului
Regulament contravine art.7 din Constituţia Republicii Moldova care prevede că Constituţia
este Legea Supremă şi nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor
Constituţiei nu are putere juridică.
Astfel, art.9 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova statuează că: "Proprietatea nu poate fi
folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului". Or, în situaţia în care chiar
şi post-mortem, beneficiarului îi este retras ajutorul material acordat pînă la decesul acestuia
dar care din anumite motive nu a fost utilizat, acest fapt aduce atingere nemijlocit drepturilor
persoanei.
De asemenea, art.46 alin.(6) din Constituţie prevede că: “Dreptul la moştenire a proprietăţii
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private este garantat". În acest context, menţionăm că ajutorul material care a fost deja
transferat la contul beneficiarului cade sub incidenţa noţiunii de patrimoniu care reprezintă în
sine, totalitatea drepturilor de proprietate.
În acest sens, facem trimitere la art.1444 din Codul Civil ar Republicii Moldova care prevede
că: “Patrimoniul succesoral include atît drepturile patrimoniale (activul succesoral), cît şi
obligaţiile patrimoniale (pasivul succesoral), pe care cel ce a lăsat moştenirea le avea la
momentul decesului".
În concluzie, considerăm oportun excluderea negaţiei de la pct.19 al prezentului Regulament.

Recomandarea: Propunem autorului excluderea negaţiei „nu” din norma de la pct.19.

La pct. 23 „Prestatorul de servicii de plată selectat va restitui lunar pe contul
corespunzător al CNAS sumele ajutorului material unic nesolicitat de beneficiari în
decurs de 3 luni consecutive ce urmează după luna transferării, în baza fîşierului
electronic, prezentat de CNAS”.

Norma expusă mai sus, încalcă în mod discreţionar dreptul beneficiarului de a-şi gestiona în
mod individual mijloacele financiare primite în calitate de ajutor material unic.
Întrucît orice operaţiune (de ex. plăţi, încasări, depuneri şi retrageri de numerar, viramente
intra şi interbancare etc.) dispusă de client/persoană împuternicită se efectuează prin
intermediul oricărui cont deschis pe numele clientului, în strictă conformitate cu condiţiile de
gestiune a conturilor date, norma numită supra, ar impune prestatorul de servicii de plată
selectat de către beneficiar de a încălca anumite angajamente impuse la momentul încheierii
contractului de prestări de plată.
Totodată, fondurile deţinute de client în conturile deschise la Bancă sunt garantate în limita
plafonului de garantare comunicat de către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul
Bancar conform legislaţiei în vigoare.
Considerăm că prin reglementarea normei de la pct.23 autorul impune în mod tacit
beneficiarul de ajutor material să utilizeze mijloacele financiare respective. Astfel, în ipoteza
în care, un beneficiar de ajutor material, are nevoie de o sumă mult mai mare decît
cuantumul ajutorului material unic acordat anual, şi are intenţia a aduna banii respectivi de la
un an la altul, sau pur şi simplu, în decurs de 3 luni de la tranferul mijloacelor financiare la
contul său, nu lea utilizat, atunci, în mod discreţionar şi abuziv va fi deposedat de mijloacele
vinanciare.
În sensul dat, viramentul şi redirecţionarea mijloacelor financiare din contul beneficiarului
spre contul CNAS, va încălca dreptul beneficiarului de a intra în mod individual în posesia
ajutorului material unic, acordat de către stat şi limitează buna desfăşurare a gestionării de
sine stătător conform necesităţilor personale a mijloacelor băneşti.

Recomandarea: Norma sus numită este inoportun spre promovare.

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

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

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

02 Septembrie 2016

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