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RAPORT DE EXPERTlzA ANTICORUPTIE

asupra nivelului coruptibilitiitii proiectului
de lege pentru modificarea art. 183 din Codul muncii al
Republicii Moldova
I. EVALUAREA GENERALl\. A PROIECTULUI
1. Evaluarea fundamentarii proiectului
1.1 Fundamentarea genera/a a proiectului

a. Autor al initiativei legislative este deputat in Parlament, autor nemijlocit - deputati in
Parlamentul RM. ceea ce corespunde art. 73 din Constitu(ie ~i art. 47(44) din Regutamentul
Parlamentului.
b. Categoria actului legislativ propus este lege organicc':i, ceea ce corespunde art. 72 din
Constitu(ie ~i art.art. 6-11. 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
c. Scopul promovcJrii proiectului. Scopul proiectului este de a modifica art.183 alin. (2), lit
I) din Codul Muncii al Republicii Moldova, care prevede ca in cazul unei egale calificari ~i
productivitati a muncii, salariatii carora le-au ramas eel putin 2 ani pana Ia stabilirea pensiei
pentru limita de varsta au dreptul preferential de a fi 1.3sati Ia lucru in cazul reducerii
numarului sau statului de personal.
d. Suflcienta argumentarii. Oportunitatea elaborarii proiectului a fast dictata de aparitia tot
mai des a situatiilor de adresare a cetatenilor in legatura cu incadrarea in dlmpul muncii a
persoanelor varstnice. Autorul proiectului propune ca termenul de ,;2. ani" sa fie substituit cu
,5 ani", deoarece Ia aceasta varsta este mai dificil scl-ti schimbi meseria, calificarea ~i s.3-ti
gase~ti un alt lac de munca. fiind disponibilizat cu c8tiva ani inainte de implinirea v8rstei de
pensionare.
Aceasta situatie este confirmata ~i de datele statistics in care se indica ca un numar mare de
~omeri inregistrati Ia Agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca sunt persoane de
varsta a treia,
in opinia noastra, proiectul este unul util ~i respecta interesul public.

1.2 Fundamentarea economico-financiara a proiectului
lmplementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea interese/orde grup ori individuale, in /ipsa unei
justificBri a interesu/ui public

Prevederi1e proiectului nu promoveaza !}i nu prejudiciaza careva interese de grup sau
individuate in lipsa justificarii interesului public.

2. Evaluarea compatibilitatii proiectului cu standarde
anticoruptie
In proiect nu au lost atestate incompatibilitati cu standardele nationale ~~ internationale
anticoruptie !}i nu au fast identificate domenii in care proiectul nu satisface cerintele sau sint
in contradictie cu aceste standards.
Asigurarea transparentei in procesul decizional. Proiectul intrune~te cerintele impuse de
prevederile Legii privind transparenta in procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008.

II. EVALUAREA iN FOND A PROIECTULUI
1. Formu/Bri lingvistice ambigui

Textul proiectului corespunde tehnicii legislative !}i normative, regulilor limbajului !}i expresiei
juridice.
2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sint identificate conflicte ale normelor de drept, capabile sa genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blancheta $i norme in alb
Nu sint identificate norme de trimitere, de blancheta !}i norme in alb, capabile sa genereze
coruptibilitate.
4. Discretii excesive ale autoritBfilor pub/ice

Nu sint identificate discretii excesive ale autorit8tilor publice, capabile sa genereze
coruptibilitate.

5. Cerinte excesiVe pentru exercitarea drepturilor persoane/or
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Nu sint identificate cerinte excesive, care sa depcl!?easca cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obliga\iilor subieqilor vizatL
6. Accesu/limitat Ia informafie, /ipsa transparenfei

Textul proiectului nu necesita a fi evaluat prin prisma accesului Ia informatie sau asigurarii
transparentei.

7. Lipsa sau insuficienfa mecanisme/or de control
lmplementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea carorva mecanisme
suplimentare de control.
8. Responsabilitate §i sanctiuni necorespunzBtoare

Proiectul nu implidi careva responsabilit8ti !?i nu necesita referinte
responsabilitate ~i sanctiunile aplicate pentru Tncalcarea prevederilor sale.

exprese

Ia

Expertiza a fast efectuata in temeiul Regulamentului cu privire Ia organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticoruptie a proiectelor de acte legislative !?i normative, adoptat prin
Hotarirea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, in conditiile Metodologie'1 de efectuare a
expertizei anticoruptie a proiectelor de acte legislative !?i normative. aprobata prin ordinul
directorului Centrului National Anticoruptie nr. 62 din 19.04.2013, de catre

~

inspector principal al Directiei leg·lslatie
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lon Pruteanu
expertiza anticoruptie
31 lanuarie 2014
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