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Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ
asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative
Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte
normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 278 din 13 octombrie
2021) de către un grup de deputați în Parlament, şi comunică următoarele.
Potrivit notei informative, proiectul de lege înaintat a fost elaborat în
scopul eficientizării mecanismului de inspecție și control de stat în domeniul
asistenței sociale, consolidării statutului Inspectoratului Social de Stat, precum și
responsabilizării autorităților administrației publice, prestatorilor de servicii
sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare,
pentru a asigura respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniul
respectiv.
De asemenea, proiectul de lege propune măsuri de responsabilizare a
beneficiarilor prin declararea corectă a informațiilor privind situația de dificultate
care determină stabilirea dreptului de asistență socială.
În acest sens, proiectul de lege prevede unele modificări la Legea
asistenței sociale nr. 547/2003, la Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul
social, la Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 și la Legea
nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale.
Ținând cont de faptul că potrivit prevederilor Legii nr. 98/2012 privind
administrația publică centrală de specialitate, Inspectoratul Social de Stat
urmează a fi o structură organizațională separată în sistemul administrativ al
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care se constituie exclusiv pentru
exercitarea funcțiilor de supraveghere și control de stat în subdomenii sau în
sfere de activitate a ministerului, propunem completarea, la art. I din proiect, cu
un punct care ar prevedea că la articolul 12 alineatul (2) din lege, litera d) va
avea următorul cuprins:
„d) reglementează și organizează sistemul de acreditare și control de stat în
domeniu;”.
Totodată, proiectul de lege prevede, la art. I, completarea atribuțiilor
autorităților administrației publice locale de nivelul întâi și de nivelul al doilea
prin modificarea articolelor 13 și 14 din Legea asistenței sociale nr. 547/2003.
Pornind de la faptul că normele juridice speciale ce reglementează activitatea
autorităților administrației publice locale sunt stabilite în Legea nr. 436/2006
privind administrația publică locală, în coroborare cu prevederile art. 5 din Legea
nr. 100/2017 cu privire la actele normative, modificările respective urmează să se
regăsească și în această lege.
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Remarcăm, de asemenea, în acest context, că, conform prevederilor art. 10
alin. (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, autoritățile
administrației publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competențe
autorităților publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe
care aceste competențe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităților locale
de nivelul corespunzător și fără ca colectivitățile locale să fie asigurate cu
mijloacele financiare necesare.
Cu referire la reglementările propuse la art. III din proiect, remarcăm că
acestea sunt orientate inclusiv spre atingerea scopurilor prevăzute în art. 2 din
Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008, care constă în
apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, în apărarea proprietății,
ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor
contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.
În același timp, având în vedere că structura teritorială de asistență socială,
la care se face referire în proiect, nu stabilește dreptul la prestații de asigurări
sociale, se impune ca la punctul 1 din acest articol, în alineatul (3), cuvintele „de
asigurări și de asistență socială” să fie substituite cu cuvântul „sociale”.
Referitor la prevederile art. IV din proiect, propunem ca la punctul 1, după
cuvântul „organizează” să fie completat cu cuvintele „sistemul de acreditare și”.
De asemenea, propunem completarea acestui articol cu norme care ar
prevedea ajustarea denumirii și a conținutului articolului 22 al legii la care se
face referire prin substituirea cuvintelor „Inspecția Socială” cu cuvintele
„Inspectoratul Social de Stat”.
Totodată, nota informativă urmează a fi adaptată la cerințele prevăzute la
art. 30 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, astfel încât să fie
completate toate compartimentele prevăzute de lege. Complementar, la rubrica
modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare se va menționa că
drept urmare a adoptării proiectului de lege va fi necesar operarea modificărilor
la Hotărârea Guvernului nr. 802/2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale,
Hotărârea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, precum și la cadrul normativ
privind organizarea și funcționarea serviciilor sociale primare și specializate.
Luând în considerare scopul proiectului, precum și necesitatea
direcționării prestațiilor sociale către cele mai defavorizate familii, impulsionării
respectării și aplicării corecte a legislației în domeniul serviciilor sociale,
inclusiv a standardelor minime de calitate de către prestatorii de servicii sociale
și asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor de asistență socială, Guvernul
susține inițiativa legislativă în cauză.

