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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Codului deontologic
al lucrătorului medical şi farmacistului
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Sănătăţii.

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. Scopul proiectului este elaborarea şi promovarea
Codului deontologic al lucrătorului medical şi farmacistului. Potrivit notei informative:
„Prevederile Codului sunt aplicabile tuturor lucrătorilor medicali şi farmaciştilor din Republica
Moldova, care activează fie individual, fie în cadrul unor persoane juridice care prestează
servicii de sănătate ori acordă asistenţă în domeniul farmaceutic, indiferent de forma juridico-
organizaţională şi tipul de proprietate al acestora.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, Codul deontologic al lucrătorului medical şi
farmacistului vine să contribuie la rezolvarea unor probleme de natură etico-morală ale
activităţii lucrătorilor medicali şi farmaciştilor, probleme inevitabile în perioada de tranziţie.
Argumentarea este sufcicientă.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi, potrivit notei informative: „Implementarea proiectului de lege nu atrage cheltuieli
financiare suplimentare”, la pct.102 din Cod este prevăzut că: „Cheltuielile ce ţin de
activitatea Comitetului de etică (bioetică) sunt acoperite din contul instituţiilor medicale.
Astfel, atragem atenţia asupra faptului că, odată cu implememntarea proiectului, va fi
necesar instituirea Comitetelor de etică (bioetică). În acest sens, întrucît, activitatea acestora
necesită surse financiare, autorul urma să specifice în nota informativă, dacă la
implementare proiectul va avea acoperire financiară pe partea ce ţine de activitatea
Comitetelor de etică (bioetică).
Recomandăm autorului completarea notei informative la Capitolul fundamentare economico-
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financiară cu următoarele concretizări:
-la aplicare proiectul va avea acoperire financiară;
-care vor fi cheltuielile estimative pentru activitatea Comitetelor de etică (bioetică);
-în bugetele instituţiilor medicale sunt prevăzute cheltuieli suplimentarepentru activitatea
Comitetelor?

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

Prevederile proiectului promovează interesele lucrătorilor medicali şi farmaciştilor şi nu
contravine 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 web oficială a Ministerului
Sănătăţii, 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

La pct.22: „Lucrătorul medical şi farmacistul nu poate, sub nici un motiv, să
condiţioneze diagnostificarea şi tratamentul pacientului, solicitînd de la acesta, de la
tutore sau rudele sale plăţi informale (neoficiale), precum şi cadouri, servicii şi alte
avantaje”.

În sensul normei analizate este ambiguă formularea noţiunii „plăţi informale”. Or,
ambiguitatea „plăţilor informale” poate fi utilizată abuziv şi discreţionar, în sensul în care
fiecare poate interpreta norma în conformitate cu propriile convingeri.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea sintagmei „plăţi informale” cu
cuvîntul „bani”.

La pct.36: „Lucrătorul medical sau farmacistul, solicitat sau obligat să acorde
asistenţă medicală sau farmaceutică unei persoane private de libertate, inclusiv unui
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deţinut, nu poate să provoace, direct sau indirect, sau să favorizeze atingerea
integrităţii fizice sau psihice a vreunui deţinut, inclusiv a demnităţii acestuia. Dacă
lucrătorul medical sau farmacistul va observa că persoana în detenţie se află într-o
situaţie vulnerabilă, una din obligaţiile morale şi profesionale medicale va fi intervenţia
în sprijinul şi protejarea persoanei deţinute”.

Din conţinutul normei nu este clar ce are în vedere autorul prin expresia „se află într-o situaţie
vulnerabilă”, sintagmă care poate fi interpretată abuziv şi aplicată în mod discreţionar.
Or, o situaţie vulnerabilă nu poate fi numaidecît o situaţie ce ţine de sănătatea precară a
cuiva. În acest context, utilizarea sintagmei sus numite, redă normei un caracter confuz.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea pct.36 în vederea excluderii
posibilităţilor de interpretare şi aplicare abuzivă a normei.

La pct.60: „În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă, lucrătorul medical şi
farmacistul este obligat să răspundă la chemare, să-şi ofere benevol serviciile sale
profesionale imediat ce a luat cunoştinţă despre eveniment”

Norma enunţată supra are un caracter ambiguu care în cele din urmă lasă loc de interpretări.
În sensul dat, nu este clar de ce autorul utilizează în aceeaşi normă două noţiuni care şi după
formă şi după conţinut sunt contrare. Astfel, noţiunile „este obligat să-şi ofere benevol”
crează confuzii, iar la aplicare nu este clar în care situaţii subiectul vizat este obligat să
răspundă la chemare, şi în care situaţii rămîne la propria latitudine de a-şi oferi benevol
serviciile profesionale.

Recomandarea: În sensul celor relatate propunem autorului reformularea normei de la
pct.60 şi divizarea situaţiilor obligatorii şi celor benevole de acordare a serviciilor
profesionale.

La pct.112: „Conducătorii instituţiilor medicale şi farmaceutice, indiferent de forma
juridico–organizaţională şi tipul de proprietate al acestora, sunt obligaţi să asigure în
instituţia subordonată, condiţii pentru a raporta sau a declara circumstanţele nedorite,
acţiunile nepremeditate, accidentele fără urmări negative pentru sănătatea pacientului,
situaţiile periculoase (metode nesigure de tratament, aparataje medicale nesigure),
evenimentele extreme care pot afecta serios sănătatea pacientului. Persoana care a
întocmit raportul sau declaraţia va fi informată despre măsurile luate”.

Sintagmele „a raporta sau declara circumstanţe nedorite”, „acţiuni nepremeditate” sunt
confuze şi interpretabile. Din conţinutul normei nu este clar la care anume “acţiuni” face
referire autorul.
Totodată, art.5. din Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale,
prevede: “(1) Entităţile publice îşi desfăşoară activitatea în interes public, asigurînd climatul
de integritate instituţională. Agenţii publici îşi exercită atribuţiile de serviciu cu integritate
profesională.
(2) Climatul de integritate instituţională se asigură prin aplicarea politicilor anticorupţie
naţionale şi sectoriale, precum şi a cerinţelor specifice de integritate profesională pentru
activitatea agenţilor publici în cadrul entităţii publice. Se consideră politici anticorupţie
naţionale şi sectoriale care asigură climatul de integritate instituţională următoarele:
a) angajarea şi promovarea agenţilor publici în bază de merit şi de integritate profesională;
b) regimul de incompatibilităţi, restricţii în ierarhie şi limitări ale publicităţii;
c) regimul declarării averilor şi intereselor personale;
d) regimul conflictului de interese;
e) evitarea favoritismului;
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f) regimul cadourilor;
g) denunţarea şi tratarea influenţelor necorespunzătoare;
h) denunţarea manifestărilor de corupţie şi protecţia avertizorilor de integritate;
i) neadmiterea manifestărilor de corupţie;
j) transparenţa procesului decizional;
k) accesul la informaţii de interes public;
l) gestionarea transparentă şi responsabilă a patrimoniului public, a finanţelor rambursabile şi
nerambursabile;
m) etica şi deontologia profesională;
n) regimul de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă
sau de serviciu şi cu migrarea în sectorul privat a agenţilor publici (pantuflajul).
(3) Prevederile alin.(2) se aplică în mod corespunzător pentru diferite categorii de agenţi
publici, cu derogările prevăzute de legile speciale ce le reglementează activitatea.
(4) Cerinţele specifice de integritate profesională pentru activitatea agenţilor publici în cadrul
entităţii publice sînt adoptate prin acte departamentale ale entităţilor publice, care nu pot
stabili alte derogări decît cele menţionate la alin.(3) sau standarde de comportament mai
puţin riguroase pentru conducătorul entităţii publice şi agenţii publici decît cele prevăzute de
politicile anticorupţie naţionale şi sectoriale.
(5) Entităţile publice determină politica instituţională de sancţionare a comportamentului lipsit
de integritate profesională al agenţilor publici în conformitate cu prevederile legislaţiei,
urmărind descurajarea celorlalţi agenţi publici de a se comporta astfel în viitor.”

Recomandarea: În acest context, recomandăm autorului reformularea normei prin
prisma art.5. din
Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, şi a face referire la
“Climatul de integritate instituţională”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.95: „Fiecare lucrător medical şi farmacist este obligat, din punct de vedere
moral, să raporteze sau să declare benevol specialoştilor din domeniu comiterea unor
greşeli (erori) proprii sau depistarea acestora în lucrul colegilor săi, în cazul în care
pot fi afectate viaţa, sănătatea şi bunele pacientului.

Atragem atenţia asupra faptului că în conţinutul textului analizat se atestă un conflict de
norme. Astfel, autorul utilizează două norme contradictorii manifestate prin: „este obligat să
raporteze” şi „sau să declare benevol”.
În acest sens, norma poate fi aplicată din punct de vedere discreţionar, lăsînd la propria
latitudine a lucrătorului medical de a declara sau nu erorile depistate sau comise.

Recomandarea: Recomandăm autorului excluderea sintagmei „sau să declare
benevol”.

La pct.118: „La sancţiunile prevăzute la pct.117, lucrătorul medical sau farmacistul
sancţionat poate fi obligat să participe la cursuri de perfecţionare sau de educaţie
medicală sau farmaceutică ori altor forme de pregătire profesională”.

În conţinutul textulului analizat, constatăm norme contradictorii. Or, la art.16 din proiectul
Codului se prevede: „Lucrătorul medical şi farmacistul are obligaţia să-şi dezvolte şi
perfecţioneze continuu cunoştinţele şi abilităţile profesionale, pe parcursul întregii sale
activităţi, să ridice autoritatea şi prestigiul profesiunii medicale pentru a merita stima şi
încrederea pacienţilor şi a colegilor săi”.
În acest sens, nu este clară necesitatea includerii perfecţionării continue ca sancţiune, atunci
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cînd aceasta este deja prevăzută de normele din proiectul Codului ca fiind o obligaţiune.

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei şi elucidarea celor
enunţate supra.

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.19: „Lucrătorul medical sau farmacistul nu trebuie să se folosească de un
mandat, o funcţie administrativă sau de alte circumstanţe pentru a-şi spori numărul de
pacienţi”.

Din conţinutul normei nu este clar sensul cuvîntului „mandat”. Or, în dicţionarul explicativ al
limbii române, prin „mandat” se înţelege: „Împuternicire (contractuală) de a reprezenta o
persoană fizică sau juridică şi de a acţiona în numele ei”.
De asemenea, „funcţia administrativă”, presupune în sine doar funcţiile de conducere, ceea
ce exclude în mod discreţionar celelalte funcţii deţinute de lucrătorul medical sau farmacist.

Recomandarea: În sensul celor enunţate supra, propunem autorului excluderea
cuvîntului „mandat” şi a cuvîntului „administrativă” din conţinutul normei de la pct.19.

La pct.21: „Lucrătorul medical este obligat să se abţină de la prescrierea
medicamentelor în favoarea unor companii farmaceutice, în scopul obţinerii unor
profituri personale sau instituţionale”.

Capitolul V din proiectul Codului este intitulat „Integritatea lucrătorului medical şi
farmacistului”. Din aceste considerente, sintagma „este obligat să se abţină” utilizată de autor
la pct.21 poate fi interpretată şi aplicată abuziv.
Totodată, la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic
nr.264-XVI din 27.10.2005 se prevede incompatibilitatea exercitării profesiunii lucrătorului
medical cu activitatea farmaceutică: prepararea, eliberarea, distribuirea şi comercializarea
produselor farmaceutice şi parafarmaceutice.
Promovarea normei analizate în forma propusă poate genera situaţii de aplicare abuzivă a
normei, prin prescrierea de către lucrătorul medical sau farmacistul de medicamente în
favoarea unor anumite companii farmaceutice care de multe ori sunt mult mai costisitoare.

Recomandarea: Recomandăm autorului următorul conţinut al normei: „Lucrătorului
medical i se interzice prescrierea medicamentelor în favoarea unor companii
farmaceutice, în scopul obţinerii unor profituri personale sau instituţionale, precum şi
prepararea, eliberarea, distribuirea şi comercializarea produselor farmaceutice şi
parafarmaceutice”.

La Capitolul IX „Comitetele de etică (bioetică).”

Atenţionăm asupra faptului că autorul reflectă vag scopul instituirii şi obligaţiile Comitetelor de
etică (bioetică), iar din conţinutul Capitolului analizat nu sunt clare care sunt atribuţiile
exclusive ale acestora.
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De asemenea, luînd în considerare faptul că „etica” şi „bioetica” sunt noţiuni diferite ca sens,
este necesar ca Comitetele de etică să fie reglementate separat de Comitetele de bioetică. În
acest sens, va fi eliminat criteriul de interpretare şi dublare de atribuţii, cît şi vor fi clar stabilite
atribuţiile pentru „Comitetele de etică” şi atribuţiile pentru „Comitetele de bioetică”.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea Capitolului IX cu norme în care
vor fi incluse separat atribuţiile exclusive ale Comitetelor de etică şi atribuţiile
exclusive ale Comitetelor de bioetică.

La pct.27: „În cazurile cînd lucrătorul medical sau farmacistul acţionează la indicaţia
unui terţ (organ de drept), acesta trebuie să se asigure că pacientul cunoaşte situaţia
reală. Lucrătorul medical sau farmaceutic trebuie să se prezinte pacientului şi să-i
explice scopul investigaţiilor sau tratamentului aplicat”.

Din conţinutul normei nu este clar ce se are în vedere prin sintagma „indicaţia unui terţ”. Or,
în cazul de faţă indicaţia poate fi efectuată atît în formă scrisă cît şi în formă verbală. Cu atît
mai mult, orice activitate a organelor de drept necesită a fi obligatoriu însoţită de un act
procedural care atestă dreptul de întreprinde anumite acţiuni.

Recomandarea: În sensul celor analizate propunem substituirea sintagmei „la indicaţia
unui terţ (organ de drept)”, cu sintagma „la cererea unui organ de drept în baza unui
act procedural”.

La pct.53: „Dacă lucrătorul medical va stabili că decizia reprezentantului legal nu este
în interesul pacientului, acesta va solicita constituirea unei comisii instituţionale de
arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul şi a lua decizia, considerînd drept un
imperativ primar binele pacientului. Modul de constituire şi regulile de funcţionare a
comisiilor instituţionale de arbitraj de specialitate se aprobă de către Ministerul
Sănătăţii”.

În conţinutul normei analizate, autorul menţionează: „constituirea unei comisii instituţionale
de arbitraj de specialitate” şi „se aprobă de către Ministerul Sănătăţii”. Astfel, sunt incerte
următoarele:
-în baza căror criterii de eligibilitate vor fi aleşi membrii comisiilor (funcţie, titlu, specialitate,
stagiul profesional etc.);
-cine poate fi ales membru al comisiilor;
-comisiile respective sunt create cu titlu permanent sau vor fi create doar în cazurile
necesare;
-poate lucrătorul medical care are sau a avut tangenţă cu pacientul respectiv să fie ales în
cadrul Comisiei.

Recomandarea: Recomandăm autorului revizuirea normei de la pct.53 şi completarea
acesteia în scopul elucidării aspectelor enunţate în analiza de mai sus.

La pct.56 lit.d): „în cazul stabilirii vinovăţiei pentru săvîrşirea unor infracţiuni, la
solicitarea instanţei de judecată.”

În conformitate cu art.13 al Legii nr.264/27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de
medic: „Medicul este obligat să păstreze secretul profesional. (2) Informaţiile despre
solicitarea asistenţei medicale, despre starea sănătăţii, diagnostic şi alte date obţinute de
medic în examinarea şi tratamentul pacientului constituie informaţii personale şi secretul
profesional al medicului şi nu pot fi divulgate.
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Recomandarea: În rezultatul analizei efectuate mai sus, recomandăm autorului
reformularea normei de la pct.d) prin prisma art.13 alin.(4) lit.c) al Legii
nr.264/27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic.

La pct.61: „În caz de forţă majoră sau situaţii excepţionale, lucrătorul medical sau
farmacistul nu are dreptul să-şi abandoneze bolnavii, cu excepţia cazului cînd
autoritatea competentă permite acest lucru printr-un ordin emis în conformitate cu
legea”.

Din conţinutul normei nu este clar care anume este „autoritatea” competentă care poate
permite abandonarea bolnavilor în caz de forţă majoră sau situaţii excepţionale, de către
lucrătorul medical sau farmacist.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea normei şi stipularea în mod
expres a autorităţii competente.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.7 subpunct.6) lit.d): „Lucrătorul medical şi farmacistul trebuie să colaboreze şi
să coopereze cu colegii în interesul stării de bine al pacientului”.

Cuvîntul „trebuie” utilizat de autor, denotă în sine o obligaţie a lucrătorului medical şi
farmacistului de a colabora şi a coopera cu colegii, situaţie care ar putea genera cerinţe
excesive. Or, reieşind din sensul propus al normei, lucrătorul medical şi farmacistul va fi
„obligat” în toate acţiunile să dispună colaborarea şi cooperarea, obligaţie care într-un final ar
putea crea dificultăţi în exercitarea acţiunilor profesionale.

Recomandarea: Recomandăm autorului substituirea cuvîntului „trebuie” cu sintagma
„este în drept”.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

La pct.23: „Lucrătorul medical şi farmacistul este obligat să evite implicarea în careva
act de corupţie sau mituire”.

Prevederile Legii nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale se răsfrîng asupra
tuturor agenţilor publici, inclusiv cei care prestează servicii publice, implicit lucrătorilor
medicali. Astfel, agenţii publici au obligaţia:
-să nu admită manifestări de corupţie;
-să denunţe imediat organelor competente orice tentativă de a fi implicaţi în manifestări de
corupţie.
Totodată, menţionăm că art.3 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor
personale stipulează expres în calitate de subiecţi ai legii: „conducătorii organizaţiilor publice
şi adjuncţii acestora”.
Astfel, atenţionăm asupra faptului că în funcţiile publice este primordială prezenţa
transparenţei atît a procesului decizional, cît şi a respectării cadrului legal în ceea ce priveşte
declararea averii şi a intereselor personale.

Recomandarea: În contextul promovării normelor de integritate, recomandăm
autorului, completarea pct.23 cu un alineat nou şi includerea obligativităţii declarării
averilor, intereselor personale şi conflictelor de interese pentru directorii şi adjuncţii
acestora.
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7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.119: „Acţiunea disciplinară se porneşte la data luării la cunoştinţă despre
circumstanţele săvîrşirii acesteia. Aplicarea sancţiunii disciplinare are loc conform
prevederilor Codului muncii.”

În conformitate cu art. 209 din Codul muncii, Sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă,
imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării
ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de
studii sau în concediul medical.
(2) Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua comiterii
abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare –
după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata
desfăşurării procedurii penale.

Recomandarea: În urma celor enunţate supra, propunem autorului următorul conţinut
al normei de la pct.119: „Sancţiunile disciplinare se aplică în condiţiile Codului
muncii”. 

9. Alte obiecţii

La pct.57: „Divulgarea informaţiei private, în cazurile menţionate la alin.(3) trebuie să
se facă cu precauţie, fără a aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect
pentru demnitatea acestuia.”

Autorul face trimitere la alin.(3) dar nu menţionează din care normă. În acest sens, trimiterea
defectuoasă la normă poate genera cazuri de interpretare şi aplicare abuzivă şi discreţionar a
normei.

Recomandarea: Recomandăm autorului completarea pct.57 după cuvîntul „alin.(3) cu
trimiterea la norma la care se referă autorul.

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

04 Noiembrie 2016
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