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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 Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, 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. Proiectul a fost elaborat în scopul reglementării
activităţii necalificate, desfăşurate de zilieri ocazional. Astfel, prin derogare de la prevederile
Codului Muncii se propun a fi stabilite drepturile, obligaţiile zilierilor, angajatorilor şi organelor
de stat, dar şi alte aspecte ale raporturilor juridice ce apar între părţi.
Prevederile proiectului se vor aplica întreprinderilor şi organizaţiilor din economia naţională
ce activează în domeniul agriculturii.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul va avea ca efect diminuarea
fenomenului de ocupare informală a forţei de muncă.
Totodată, pentru a proba presupusele efecte, nu au fost prezentate date şi analize a
consecinţelor politice, sociale, economice, financiare, juridice, culturale, sanitare şi
psihologice ale reglementărilor.
De fapt, obligativitatea efectuării unor analize este prevăzută şi la alin.(1) al art.13 din Legea
780-XV/2001. În lipsa studiilor care să demonstreze necesitatea promovării proiectului,
argumentele autorului, riscă să fie declarative, iar legea adoptată nu va atinge scopul
scontat.
În acelaşi timp, un set de norme din proiect pot genera factori de corupţie, evaziune fiscală,
înregistrare fictivă a persoanelor în registrele de evidenţă şi spălarea banilor. În special,
riscurile menţionate vor surveni datorită faptului că activitatea de zilier se va desfăşura fără
încheierea unui contract individual de muncă, doar în baza unor înregistrări în registrul de
evidenţă.
Mai mult, lipsa unui contract individual de muncă nu va conferi zilierului calitatea de asigurat
în sistemul public de asigurări sociale de stat şi sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă
medicală. Există riscul ca beneficiarii de lucrări să renunţe la încheierea contractelor
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individuale de muncă şi să apeleze la serviciile zilierilor, fiind mai atractivă oportunitatea
neachitării contribuţiilor sociale şi medicale. Astfel, persoanele care sunt asigurate, vor fi
trecute în categoria zilierilor şi vor fi private de garanţii sociale.
Concomitent, derogările de la Codul muncii vor limita drepturile zilierului la timpul de odihnă
cum ar fi zilele de sărbătoare nelucrătoare, repausul săptămînal de 2 zile şi alte facilităţi
stipulate în Codul muncii.
Menţionăm faptul că majoritatea zilierilor activează în zona rurală, fiind dificilă monitorizarea
activităţii acestora. Este incert faptul că Inspectoratul de Stat al Muncii sau organele de
control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor vor fi în stare să constate încălcările
comise atît de zilieri, cît şi de beneficiarii de lucrări. Pentru deplasarea în teritoriu sunt
necesare resurse financiare şi umane.
Asupra celor menţionate, precum şi a altor obiecţii, ne vom expune în cadrul evaluării în fond,
cu înaintarea recomandărilor de rigoare.
În concluzie, opinăm că deşi scopul proiectului pare a fi unul nobil, totuşi la etapa actuală, în
redacţia propusă este prematură promovarea unei asemenea legi pentru Republica Moldova.
Evidenţiem că proiectul a fost supus anterior expertizei anticorupţie, iar redacţia prezentată
actualmente nu conţine modificări esenţiale. În acest sens, prezentul raport reiterează în
mare măsură obiecţiile expuse în raportul precedent.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Deşi autorul nu menţionează dacă pentru implementarea proiectului sunt necesare mijloacele
bugetare suplimentare, în viziunea noastră, crearea unei baze de date electronice în care vor
fi stocate extrasele din Registrele de evidenţă ale zilierilor, precum şi efectuarea măsurilor de
monitorizare a activităţii zilierilor (deplasări în teritoriu), va condiţiona cheltuieli financiare
suplimentare din bugetul de stat, însă cuantumul acestora nu este estimat de către autor.
Nota informativă urmează să fie completată cu informaţie exhaustivă în acest sens, în caz
contrar, prevederile proiectului nu vor avea acoperire financiară.

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

Odată implementat, proiectul va avea un impact negativ asupra persoanelor care activează
în baza contractelor individuale de muncă, care riscă să treacă în categoria zilierilor, fără a
beneficia de garanţii sociale şi medicale. Concomitent, derogările de la Codul muncii şi
abaterile de la Constituţia Republicii Moldova vor limita drepturile zilierilor la o serie de
facilităţi, fiind admisă o inechitate în raport cu ceilalţi angajaţi în cîmpul muncii. Astfel,
promovarea proiectului în redacţia propusă poate fi calificată drept o încălcare a drepturilor
omului.
Totodată, reglementările defectuoase în partea ce ţine de mecanismul de impozitare,
gestionarea registrelor de evidenţă şi controlul de stat asupra activităţii beneficiarilor şi
zilierilor, ar putea aduce pagube esenţiale bugetului de stat.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Conform art.12 „Sectorul Privat” din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei adoptată la
New York la 31 octombrie 2003 şi ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007 fiecare stat
parte în scopul prevenirii corupţiei, ia măsurile necesare, conform legilor şi reglementărilor
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sale interne privind ţinerea de registre şi evidenţe contabile, publicarea de informaţii despre
declaraţiile financiare şi normele de contabilitate şi de audit, pentru a interzice ca actele
următoare să fie îndeplinite în scopul de a săvîrşi infracţiuni cum ar fi: stabilirea de evidenţe
în afara registrelor; operaţiuni în afara registrelor sau insuficient identificate; înregistrarea de
cheltuieli inexistente; înregistrarea de elemente de pasiv al căror obiect nu este concret
identificat; utilizarea de documente false şi distrugerea intenţionată de documente contabile.
În sensul celor expuse, considerăm că lacunele identificate în proiect vor încălca normele
menţionate supra.
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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la momentul examinării, proiectul a întrunit
cerinţele impuse de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI
din 13.11.2008.

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

Art.2 noţiunea „salariu” – sumă de bani plătită zilierului pentru prestarea activităţilor
necalificate cu caracter ocazional.

Analizînd norma prin prisma Legii salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, deducem că autorul
propune o definiţie nouă pentru o noţiune deja existentă. În acest sens, Legea salarizării
defineşte noţiunea de salariu ca pe o recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariaţilor
de către angajator sau de organul împuternicit de acesta, în temeiul contractului individual de
muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi executată.
Totodată, reieşind din prevederile proiectului, raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte
fără încheierea unui contract individual de muncă, în baza înregistrării în Registrul de
evidenţă.
Urmare a celor expuse, constatăm o încălcare a art.19 lit.e) din Legea 780-XV/2001 care
prevede că terminologia utilizată în actul elaborat necesită a fi constantă şi uniformă ca şi în
celelalte acte legislative şi în reglementările legislaţiei comunitare.
Pe lîngă acestea, proiectul implementat, va crea premise pentru interpretarea cazurilor în
care salariul zilierului urmează a fi achitat în baza înregistrărilor în registrul de evidenţă sau
în baza unui contract individual de muncă. Astfel, operînd în proiect cu noţiunea de salariu,
există riscul neonorării angajamentelor salariale de către beneficiar la sfîrşitul perioadei
activate, sub pretextul inexistenţei unui contract individual de muncă în baza căruia necesită
a fi achitat salariul.

Recomandarea: Noţiunea de salariu urmează a fi revizuită sau exclusă, deoarece este
în contradicţie cu prevederile Legii salarizării.
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Art.4 alin.(4) – în cadrul programului zilnic de muncă, zilierului i se va acorda o pauză
de masă de cel puţin 30 minute şi un repaus săptămânal de o zi, în cazul prestării
activităţii pe o perioadă mai mare de 6 zile.

Norma propusă contravine art.43 alin.(3) al Constituţiei Republicii Moldova în care este
menţionat expres că durata săptămînii de muncă este de cel mult 40 de ore. Analizînd
proiectul, constatăm discreţii, în acest sens fiind admisă posibilitatea atragerii la muncă a
zilierilor pe o durată de 6 zile pe săptămînă, 8 ore pe zi (conform pct.2 din proiect) ori 48 ore
pe săptămînă.
Prin urmare, constatăm o încălcare a Legii supreme într-un stat ceea ce denotă o insuficienţă
a reglementărilor proiectului în speţă ce ţin de drepturile omului.

Recomandarea: Considerăm necesar ajustarea normei la rigorile Constituţiei
Republicii Moldova ce ţine de normarea timpului de muncă. Contrariul ar însemna
încălcarea drepturilor omului.

Art.9 – salarizarea zilierului (2) [...]. Salariul se acordă la sfârşitul activităţii, înainte de
semnarea în Registrul de evidenţă de către zilier şi beneficiar.
(3) Dovada salarizării zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă,
la sfârşitul zilei de lucru, sau după caz, săptămînal, bisăptămînal, decadă, lunar sau
sezonier.
Art.10 alin.(2) Beneficiarul este obligat: f) să remunereze zilierul munca prestată, după
caz, la sfărşitul fiecărei zile, ori săptămînal, bisăptămînal, decadă, lunar sau sezonier,
conform negocierii dintre beneficiar şi zilier. 

Considerăm că normele propuse sunt contradictorii creînd situaţii de incertitudine ce ţin de
momentul achitării salariului (zilnic, săptămînal, lunar etc). Astfel, utilizarea sintagmei
„Dovada salarizării zilnice” şi însăşi noţiunea de zilier cu definiţia propusă (angajat cu ziua)
exclud orice posibilitate de achitare a salariului săptămînal sau lunar. În acelaşi timp,
admiterea unor negocieri ce ţin de momentul achitării salariului, cît şi raportarea cuantumului
salariului orar la salariul lunar va pune în dificultate implementarea celorlalte prevederi din
proiect, cum ar fi calcularea salariului, ţinerea corectă a registrului, achitarea impozitelor etc.

Recomandarea: Recomandăm revederea normelor astfel încît să fie indicat doar
opţiunea de achitare zilnică a salariului şi excluderea posibilităţii raportării
cuantumului salariului orar la salariul lunar.

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

Art.6 – plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional
desfăşurată de către zilier se efectuează de către beneficiar, în conformitate cu
legislaţia fiscală în vigoare.

Sintagma „în conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare” reprezintă o normă generală şi nu
face referinţă la vreun act normativ, fapt ce conferă normei un caracter ambiguu şi eventuale
oportunităţi de interpretare.
Pe lîngă acestea, cadrul normativ în vigoare nu reglementează impozitarea zilierilor, existînd
astfel riscul abordării în mod discreţionar a proiectului de către angajatori oferindu-le premise
de a se eschiva de la plata impozitelor reducînd la zero efectul scontat prin implementarea
proiectului (încasări suplimentare în bugetul de stat).

Recomandarea: În lipsa unui mecanism de impozitare, proiectul va genera mult prea
multe riscuri de prejudiciere, atît a statului, cît şi a cetăţenilor. Astfel, considerăm

4



prematur promovarea unui asemenea proiect.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.4 alin.(4) – în cadrul programului zilnic de muncă, zilierului i se va acorda o pauză
de masă de cel puţin 30 minute şi un repaus săptămânal de o zi, în cazul prestării
activităţii pe o perioadă mai mare de 6 zile.
Alin.(5) Nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă
mai mare de 90 zile cumulative pe durata unui an calendaristic.

Normele menţionate, de rînd cu derogările de la Codul muncii, limitează drepturile salariatului
la timpul de odihnă, cum ar fi: zilele de sărbătoare nelucrătoare, repausul săptămînal de 2
zile dintre care una neapărat să fie duminica, spor la salariu în cazul în care zilierii vor fi
atraşi la muncă în ziua de duminică, pauze pentru alimentarea copilului, etc. Pe lîngă
acestea, există riscul angajării în zilele de repaos a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a
femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal.

Recomandarea: Considerăm necesar completarea proiectului cu facilităţi de care
beneficiază restul populaţiei angajate în cîmpul muncii, fiind asigurată astfel o echitate
în drepturi pentru toţi.

Art.7 – asigurarea socială
(1) activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu atribuie zilierului calitatea de
asigurat în sistemul public de asigurări sociale de stat.
(2) Zilierul este în drept să se asigure în sistemul public de asigurări sociale de stat pe
bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(3) Pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilier nu se datorează
contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.
Articolul 8. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală – Zilierul este obligat să se
asigure şi să achite primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală conform legii
anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Opinăm asupra existenţei riscului ca beneficiarii de lucrări să renunţe la încheierea
contractelor individuale de muncă (spre exemplu cu persoane angajate prin cumul, la lucrări
sezoniere, care lucrează la angajatori persoane fizice etc.) şi vor apela la serviciile zilierilor,
ca o soluţie mai atractivă pentru a nu contribui la achitarea plăţilor pentru asigurarea socială
şi asigurarea medicală. Efectul social negativ urmare acestor prevederi, ar putea fi unul de
amploare, fiind trecuţi în categoria de zilieri şi privaţi de garanţii sociale şi medicale un număr
mare de persoane apte de muncă.
Totodată, atragem atenţia că în conformitate cu art.47 din Constituţia Republicii Moldova
Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i
asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa,
îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în
caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a
mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.

Recomandarea: Dat fiind efectul social negativ care ar putea fi generat de
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implementarea proiectului în cauză, considerăm inoportun promovarea acestuia.

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

Art.4 alin.(1) – raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui
contract individual de muncă, în baza înregistrării în Registrul de evidenţă.

Potrivit proiectului, activitatea de zilier se va desfăşura fără încheierea unui contract
individual de muncă şi nu va conferi zilierului o serie de garanţii necesare pentru un trai
decent pe tot parcursul vieţii cum ar fi calitatea de asigurat în sistemul public de asigurări
sociale de stat şi sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, concediul anual
plătit, concediul medical plătit, protecţie în cazul producerii accidentelor de muncă etc. ori în
condiţiile în care un număr mare al cetăţenilor îşi duce existenţa în condiţii de sărăcie, cît de
îndreptăţită ar fi solicitarea unor servicii de la aceştia, fără a oferi în schimb nici o garanţie.
Totodată, ţinerea unui registru de evidenţă în lipsa contractului individual de muncă,
raporturilor juridice dintre părţi, responsabilităţilor şi sancţiunilor creează premise pentru
apariţia schemelor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, existînd riscul înregistrării fictive a
persoanelor în registru, iar controlul acestor înregistrări fiind dificilă din punct de vedere
cantitativ (eşantionul persoanelor care necesită a fi verificate este destul de vast) şi al
costurilor mari.

Recomandarea: Proiectul generează riscuri de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Astfel, considerăm inoportun promovarea acestuia.

Art.6 – plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu caracter ocazional
desfăşurată de către zilier se efectuează de către beneficiar, în conformitate cu
legislaţia fiscală în vigoare.

Menţionăm că actualmente cadrul normativ nu reglementează impozitarea zilierilor. Astfel,
există riscul abordării în mod discreţionar a proiectului de către angajatori oferindu-le premise
de a se eschiva de la plata impozitelor.

Recomandarea: În lipsa unui mecanism de impozitare, proiectul va genera mult prea
multe riscuri de prejudiciere atît a statului, cît şi a cetăţenilor. În acest sens,
considerăm prematur promovarea unui asemenea proiect. 

Art.9 – salarizarea zilierului
(1) pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la un salariu al cărui cuantum se
stabileşte prin negociere directă între părţi, în condiţiile prevăzute la alineatul (2) al
prezentului articol.
(2) Cuantumul salariului orar stabilit de părţi pentru o zi de lucru (8 ore), nu poate fi
mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pe oră. Salariul se
acordă la sfârşitul activităţii, înainte de semnarea în Registrul de evidenţă de către
zilier şi beneficiar.
(3) Dovada salarizării zilnice se face prin semnătura zilierului în Registrul de evidenţă,
la sfârşitul zilei de lucru, sau după caz, săptămînal, bisăptămînal, decadă, lunar sau
sezonier.
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În condiţiile în care raporturile dintre beneficiar şi zilier se limitează la înscrierea unor date
într-un registru, este imperios stabilirea unui mecanism de salarizare care ar reglementa
condiţii de salarizare cît mai bine definite.
Însă, datorită caracterului lacunar ce ţine de obligaţia beneficiarului de a duce o strictă
evidenţă a decontărilor şi eliberării numerarului, de rînd cu lipsa unui mecanism de
impozitare a zilierilor, creează premise de evaziune fiscală şi spălare a banilor, aducînd
prejudiciu bugetului public naţional.
Concomitent, menţionăm că actualmente în localităţile rurale este des întîlnit barterul, atunci
cînd contra prestării unui serviciu beneficiarul acordă careva bunuri. De aici rezultă riscul
înregistrării formale în registru a unor sume de bani însă, de facto zilierul pentru munca
prestată ar putea fi remunerat cu un oarecare bun. Controlul ulterior al unor asemenea relaţii,
din lipsa documentelor confirmative, este imposibil.

Recomandarea: Proiectul generează riscuri de evaziune fiscală şi spălare a banilor.
Astfel, considerăm inoportun promovarea acestuia.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.12 – constatarea şi sancţionarea contravenţiilor
(1) constatarea contravenţiilor se efectuează de către Inspectoratul de Stat al Muncii şi
organele de control financiar şi fiscal ale Ministerului Finanţelor.
(2) Încălcarea prevederilor prezentei legi se sancţionează în conformitate cu
prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie
2008 şi ale Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Dispoziţia articolului este formulată la mod general, fără a fi indicate expres încălcările în
urma cărora survine răspunderea contravenţională, precum şi nu este delimitată competenţa
Inspectoratului de Stat al Muncii şi organelor de control financiar şi fiscal ale Ministerului
Finanţelor, ceea ce acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretare preferată, în
dependenţă de interesul persoanelor responsabile de implementarea ei. Existenţa mai multor
autorităţi implicate în efectuarea controlului respectării prevederilor proiectului determină o
dublare şi o suprapunere a funcţiilor acestora şi generează manifestări de corupţie.

Recomandarea: Considerăm necesar de a specifica clar şi exhaustiv în proiect
încălcările pentru care survine răspunderea (contravenţională sau fiscală), precum şi
delimitarea strictă a competenţilor agenţilor constatatori.

9. Alte obiecţii

Art.11 alin.(1) – Zilierul are dreptul: lit.d) să îşi însuşească şi să respecte măsurile de
prevenire şi protecţie stabilite de beneficiari.

Considerăm că aceasta (norma) reglementează mai mult o obligaţie decît un drept. Fiind
calificat ca un drept, zilierul ar putea neglija activitatea de însuşire a măsurilor de prevenire şi
protecţie.

Recomandarea: Recomandăm completarea normei cu obiectul asupra cui urmează să
aplice zilierul măsurile de prevenire şi protecţie, iar norma urmează să fie introdusă la
alin.(2) obligaţiile zilierului.

Cu titlu general asupra proiectului de lege.
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Luînd în considerare că reglementarea activităţii zilierilor este o noutate pentru Republica
Moldova, iar scopul este unul salutabil, considerăm oportun promovarea proiectului doar cu
condiţia îmbunătăţirii acestuia (deoarece în redacţia propusă proiectul generează mai multe
riscuri, decît beneficii) pe aspectele menţionate în prezentul Raport, în speţă ce ţine de
respectarea drepturilor omului, asigurarea garanţiilor sociale şi medicale ale zilierilor,
perfectarea unui mecanism de impozitare care ar evita situaţiile de abordare discreţionară şi
de evaziune fiscală, perfectarea unui mecanism bine definit pentru gestionare corectă a
registrelor de evidenţă şi stabilirea competenţelor organelor de stat la efectuarea controalelor
asupra activităţii beneficiarilor şi zilierilor. Prin urmare, vor fi diminuate riscurile de abordare
abuzivă a normelor, iar legea adoptată va avea efectele benefice dorite.

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

Ţepordei Călin
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Iulie 2016

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