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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 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul de lege are drept scop sporirea
responsabilităţii consilierilor locali. Mai exact, se propune ca şedinţele ordinare în cadrul
consiliilor locale să fie organizate minim odată la 45 de zile calendaristice, cu scopul de a
evita blocajul iniţiativelor promovate. O altă propunere a autorului constă în stabilirea
exhaustivă a circumstanţelor care vor fi considerate drept „absenţe motivate” în cazul
neprezentării consilierilor locali la şedinţele ordinare.
În prezent, legislaţia naţională operează cu termenul de „absenţe fără motive” fără a se stabili
expres care sunt „absenţele motivate” şi cele „fără motive”.

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
elocvente, care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului. Astfel,
nota informativă întruneşte exigenţele statuate la art.20 al Legii privind actele legislative
nr.780-XV din 27 decembrie 2001.
Totuşi, este oportun de menţionat că proiectul conţine prevederi care necesită să fie revăzute
în vederea diminuării factorului coruptibil, în special normele care comportă un caracter
discreţionar. Asupra obiecţiilor cu recomandările de rigoare ne vom expune în
compartimentul „Evaluarea în fond”.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

1



Implementarea normelor propuse nu vor necesita alocări suplimentare din bugetul de stat.

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

Proiectul a fost elaborat întru disciplinarea aleşilor locali, ceea ce corespunde interesului
public general.

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 Parlamentului
Republicii Moldova, 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 de act legislativ pe pagina web oficială a
instituţiei.

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

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La art.I pct.2 potrivit proiectului – „Articolul 24 se completează cu un alineat nou, (1)/1
cu următorul cuprins: Se consideră absenţe motivate ale consilierului de la şedinţele
consiliului local: a) în perioada liberă garantată de legislaţia muncii, dar nu mai mult de
4 luni consecutiv”.

La art.II potrivit proiectului – „(2)/1 Se consideră absenţe motivate ale consilierului de
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la şedinţele consiliului local: a) în perioada liberă garantată de legislaţia muncii, dar nu
mai mult de 4 luni consecutiv”.

Apreciem trimiterea în cauză ca fiind una generală, întrucît nu pot fi raportate toate garanţiile
acordate salariaţilor (care sunt angajaţi în cîmpul muncii, în baza unui contract de muncă) la
statutul şi responsabilităţile unui consilier local. Considerăm că prevederile Codului muncii
acordă un set vast de garanţii salariaţilor (perioade libere garantate) aplicarea cărora asupra
consilierilor locali ar fi un exces care ar putea rezulta în abuzuri din partea acestora. Drept
exemplu, Codul muncii prevede „concediul paternal” de 14 zile calendaristice pentru tatăl
noului născut sau „concediu neplătit”. Astfel, invocarea motivului că se află în concediu
neplătit sau concediu paternal, de către un consilier local pentru neprezentarea la şedinţele
ordinare (care durează aproximativ 2-4 ore), nu ar fi justificată în opinia noastră.
Atenţionăm că în cazul unei trimiteri generale la legislaţia muncii, există riscul unei aplicări
abuzive, de către persoanele interesate. Prin urmare, consilierii locali vor fi în drept să-şi ia
un concediu neplătit sau să invoce aflarea în concediu paternal etc., pentru a evita votarea şi
promovarea unor iniţiative care urmează să fie dezbătute la şedinţele ordinare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a evalua oportunitatea acordării
consilierilor locali a tuturor garanţiilor stabilite de legislaţia muncii, în ceea ce priveşte
absenţa acestora de la şedinţele Consiliilor locale. Astfel, considerăm oportun de a
stabili expres în proiect motivele ce vor argumenta obiectiv lipsa consilierilor la
şedinţele Consiliului local (prin evaluarea şi selectarea doar a unor garanţii acordate
de legislaţia muncii cum ar fi: concediu medical, concediul anual plătit etc.). 

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

La art.I pct.2 potrivit proiectului – „Articolul 24 se completează cu un alineat nou, (1)/1
cu următorul cuprins: Se consideră absenţe motivate ale consilierului de la şedinţele
consiliului local: a) în perioada liberă garantată de legislaţia muncii, dar nu mai mult de
4 luni consecutiv”.

La art.II potrivit proiectului – „(2)/1 Se consideră absenţe motivate ale consilierului de
la şedinţele consiliului local: a) în perioada liberă garantată de legislaţia muncii, dar nu
mai mult de 4 luni consecutiv”.

Acordarea tuturor garanţiilor prevăzute de legislaţia muncii pentru argumentarea absenţelor
consilierilor locali de la şedinţele ordinare atribuie discreţii excesive acestora.
După cum s-a stipulat anterior, legislaţia muncii este un compartiment vast al cadrului
legislativ naţional şi respectiv, stabileşte multiple garanţii persoanelor angajate în cîmpul
muncii (cum ar fi: dreptul la concediu neplătit – art.120 Codul muncii etc.). Astfel, potrivit
normelor propuse consilierii locali vor fi în drept să beneficieze de concediu neplătit sau să
invoce aflarea în concediu paternal pentru a evita prezenţa la şedinţele ordinare.
Riscul normelor sus-citate rezidă în faptul că consilierii locali, în continuare, vor putea să
evite şedinţele ordinare din varii motive (în scopul blocării unor iniţiative), făcînd trimitere la
legislaţia muncii. Prin urmare, o asemenea reglementare comportă un caracter discreţionar,
iar normele pot fi aplicate contrar scopului declarat.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a evalua oportunitatea acordării
consilierilor locali a tuturor garanţiilor stabilite de legislaţia muncii, în ceea ce priveşte
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absenţa acestora de la şedinţele Consiliilor locale. Astfel, considerăm oportun de a
stabili expres în proiect motivele ce vor argumenta obiectiv lipsa consilierilor la
şedinţele Consiliului local (prin evaluarea şi selectarea doar a unor garanţii acordate
de legislaţia muncii cum ar fi: concediu medical, concediul anual plătit etc.). 

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.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Iulie 2016

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