RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din 13.03.2003
privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă
(înregistrat în Parlament cu numărul 459 din 15 Noiembrie 2013)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a vulnerabilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV
din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui
loc de muncă prin prisma drepturilor omului.

Evaluarea generală
1. Autorul proiectului este un grup de deputaţi în Parlament, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie
şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art.
6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.
Proiectul actului legislativ expertizat se referă la asigurarea unor drepturi fundamentale garantate de
Constituţia Republicii Moldova: dreptul la muncă şi la protecţia muncii şi dreptul la asistenţă şi protecţie
socială.
Astfel, în temeiul proiectului legii se propune detalierea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor de practică
de către studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt.
Potrivit lit. j) alin. (3) al art. 72 din Constituţie, regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele şi
protecţia socială se reglementează prin legi organice.
În temeiul celor invocate, considerăm corectă determinarea categoriei actului legislativ .
3. Scopul actului (potrivit proiectului şi/sau notei informative).
Proiectul actului legislativ, conform
notei informative, are drept scop facilitarea accesului tinerilor pe piaţa forţei de muncă. Astfel, se propune
ca, pentru a oferi mai multe şanse celor care doresc să se angajeze pe piaţa muncii, în timpul sau după
finalizarea studiilor, instituţiile publice vor fi deschise pentru stagii de practică. Întru realizarea acestui
scop, proiectul defineşte noţiunea de "stagiu de practică", stabilind că acesta va reprezenta un "serviciu
de realizare a posibilităţilor de ocupare", iar alături de absolvenţi, acest drept de desfăşurare a stagiilor
de practică se oferă şi studenţilor, care vor fi incluşi în lista beneficiarilor măsurilor active de stimulare a
ocupării forţei de muncă.
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conţine o argumentare suficientă a
promovării proiectului. Argumentele cuprinse în nota informativă justifică parţial necesitatea adoptării
proiectului de lege. Autorul face referire la obiectivele asumate de Guvern în domeniul politicilor
educaţionale programate în Strategia "Moldova 2020".
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Nota informativă, dar şi proiectul nu oferă detalii necesare privind categoriile de "autorităţi, instituţii
publice" care vor fi "obligate să deschidă stagii de practică" pentru studenţii şi absolvenţii instituţiilor de
învăţămînt. Or, proiectul legii creează o confuzie regretabilă în partea ce ţine de stabilirea cu exactitate a
entităţilor obligate să îndeplinească noile prevederi, entităţile respective nefiind stabilite exhaustiv, nefiind
corelate cu noţiunile deja definite în legislaţia naţională.
Potrivit lit. d) a art.20 din Legea 780/2001 privind actele legislative, nota informativă trebuie să conţină
informaţii privind „fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare şi de altă natură”. Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în
cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se
anexează fundamentarea economico-financiară.
Potrivit autorilor, proiectul nu ar necesita cheltuieli financiare suplimentare. Totuşi, se pare că acest
proiect de lege poate implica anumite cheltuieli financiare, care nu au fost luate în calcul de autori şi
anume:
- cheltuielile legate de "stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a studenţilor şi absolvenţilor
instituţiilor de învăţămînt superior". În acest context, menţionăm suplimentar, că atît Legea în vigoare cît
şi proiectul de modificare a acesteia sînt lacunare în partea ce se referă la determinarea cu exactitate a
categoriilor "măsurilor de stimulare";
- cheltuielile legate de desfăşurarea propriu-zisă a stagiilor de practică, or, aceasta presupune alocarea
unui spaţiu necesar pentru desfăşurarea stagiilor, asigurarea cu tehnică, dar şi cheltuielile pentru
întreţinerea acestora.
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea privind actele legislative, era necesar de efectuat o
expertiză juridică pentru asigurarea concordanţei proiectului cu normele Constituţiei, cu practica
jurisdicţiei constituţionale, precum şi coordonarea lui cu legislaţia în vigoare.
Totodată, considerăm că, proiectul de lege nu a fost supus unei analize a impactului de reglementare,
aşa cum prevăd cerinţele normelor art. 4 şi art. 13 din Legea privind principiile de bază de reglementare
a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20 iulie 2006, precum şi a Metodologiei de analiză a
impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare, aprobată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.
Reieşind din importanţa şi consecinţele acestui proiect de lege, acesta urma să fie transmis spre avizare
instituţiilor publice de specialitate, societăţii civile pentru formularea recomandărilor, iar, în final, avizele,
sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice şi rezultatele expertizelor, trebuiau să fie
anexate la dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ, aşa cum prevede art.23,
alin.(2) lit.e) din Legea privind actele legislative.
Rezumînd cele constatate mai sus, subliniem faptul că, în lipsa tuturor actelor necesare pentru înaintarea
iniţiativei legislative, întreg procesul legislativ este perturbat şi, drept consecinţă, Parlamentul nu dispune
de tot setul de documente necesare pentru a-şi îndeplini eficient sarcina sa legislativă. Or, Nota
informativă şi documentele necesare a fi anexate la dosar, cum ar fi avizele ministerelor şi altor autorităţi
de specialitate; avizul Centrului Naţional Anticorupţie; Declaraţia de compatibilitate a proiectului cu
legislaţia UE; Tabelul de concordanţă a consultărilor cu societatea civilă, etc., sunt tot atît de importante
ca şi proiectul de lege, pentru ca societatea şi deputaţii să cunoască domeniul propus reglementărilor şi
să ia o decizie în cunoştinţă de cauză.
5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:
Drepturi si libertăţi social-economice:
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art. 43 din Constituţia RM)
Dreptul la asistenţă şi protecţie socială (art.47 din Constituţia RM)

Evaluarea de fond a proiectului
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6. Respectarea principiului transparenţei este asigurată suficient.
Proiectul de act legislativ supus
expertizării este plasat pe site-ul Parlamentului, astfel fiind respectat principiul transparenţei procesului
legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.
Transparenţa promovării proiectului, la etapa actuală a procesului de examinare a proiectului, pare a fi
asigurată. Proiectul, însoţit de nota informativă, este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului,
Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu
societatea civilă, subiecţii interesaţi avînd posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative
în acest domeniu şi de a-şi expune opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.
Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de
acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din
07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor şi ale sintezelor comisiei
permanente sesizate în fond, co-rapoartele şi avizele comisiilor permanente, avizul Direcţiei generale
juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorităţi, amendamentele deputaţilor şi fracţiunilor,
propunerile societăţii civile şi cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă,
proiectul de act legislativ şi documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de
hîrtie, se transmit Direcţiei generale informaţional-analitice, care asigură scanarea şi plasarea tuturor
documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informaţii ce
ţin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate şi plasate pe pagina web
oficială a Parlamentului.
Adiţional, potrivit aceleiaşi Instrucţiuni, proiectul de act legislativ înaintat în calitate de iniţiativă legislativă
a deputatului în Parlament se depune în Parlament împreună cu expertiza juridică şi expertiza
anticorupţie, care se prezintă ulterior în conformitate cu rezoluţia Preşedintelui Parlamentului. Ţinem să
menţionăm că şi această condiţie imperativă a procesului de legiferare este totalmente ignorată.
7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient.
Reieşind din prevederile art. 7 din
Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt
obligate, după caz, să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a
cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul
decizional.
Din lipsa informaţiilor şi neidentificarea sintezei recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice,
putem conchide că societatea civilă, pînă la înregistrarea proiectului de lege în Parlament, nu a participat
la elaborarea şi examinarea acestuia. Din moment ce proiectul de lege a fost plasat pe pagina web a
Parlamentului (15.11.2013), societatea civilă a avut posibilitatea de a participa la examinarea acestuia şi
de a face recomandări.
În conformitate cu prevederile art. 49/1 din Regulamentul Parlamentului, comisia permanentă sesizată în
fond asigură consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile
interesate prin organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare
stabilite de legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional. Totodată, comisia permanentă
sesizată în fond dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor
recepţionate în cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional.
8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată.
Respectarea principiului
responsabilizării în procesul adoptării actelor legislative presupune că, în proiectul de act legislativ,
trebuie să fie prezente prevederi care să permită monitorizarea instituţiilor publice, a politicilor elaborate
de acestea şi, la fel, să conţină prevederi care ar permite persoanelor interesate să solicite de la
autorităţile publice oferirea de argumente şi de explicaţii pentru justificarea deciziilor şi acţiunilor.
Totodată, respectarea acestui principiu ar permite aplicarea sancţiunilor autorităţilor publice pentru
performanţe slabe. Atît proiectul supus expertizei, cît şi Legea de bază, 102/2003, în care se operează
modificările respective, nu respectă integral acest principiu.
Astfel, proiectul legii se referă doar la nişte măsuri "virtuale" de stimulare a autorităţilor publice care prin
proiectul legii ar fi obligate să aloce cel puţin 10% din efectivul de personal pentru desfăşurarea stagiilor
de practică. În acest context, enunţăm că Legea nu prevede un mecanism de responsabilizare a
3

autorităţilor care nu au respectat obligaţia prevăzută la noul art. 21/1 din proiect.
În condiţiile celor enunţate, considerăm că proiectul legii are un caracter declarativ, nu prevede
mecanisme concrete de realizare a prevederilor propuse şi de responsabilizare a subiecţilor legii pentru
neîndeplinirea prevederilor.
9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituţionale. Proiectul/actul
normativ este conform parţial Constituţiei.
În procesul expertizării nu s-au stabilit careva încălcări
ale prevederilor Constituţiei Republicii Moldova. Totuşi, noţiunea de "autoritate publică" definită în textul
proiectului nu pare a fi conformă structurii şi sensului conferit de Constituţie acestei noţiuni. Vom remarca
faptul, că prin autorităţi publice în sensul Constituţiei nu se prezumă şi "persoanele de drept privat". Prin
urmare, textul proiectului poate fi calificat drept parţial corespunzător Constituţiei.
10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislaţiei corelative. Proiectul/actul normativ
nu este conform legislaţiei corelative.
Proiectul admite apariţia unor conflicte dintre normele şi
instituţiile de drept în vigoare. În acest context, vom remarca faptul că stagiile de practică, conform Legii
învăţămîntului nr.547 din 21 iulie 1995 sunt privite ca o parte a procesului educaţional, instructiv. În
acelaşi timp, potrivit proiectului legii, se propune ca aceste stagii de practică să fie calificate drept parte a
activităţii de muncă (experienţă de muncă) şi să fie luate în calcul la angajarea persoanei în serviciu.
Astfel, chiar dacă proiectul urmăreşte un scop nobil, de a asigura integrarea facilitară în cîmpul muncii a
absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, precum şi a studenţilor, considerăm că modificările/completările
propuse de autorii proiectului nu îşi vor atinge scopul, deoarece aşa cum am menţionat mai sus, vor
produce un conflict al normelor de drept care se aplică acestor raporturi şi vor crea o stare de
incertitudine în partea ce ţine de definirea stagiilor de practică: sunt acestea parte a procesului instructiv
sau reprezintă o activitate ce poate fi calificată ca vechime în muncă.
Menţionăm, că raportate la prevederile Codului muncii, dar şi a legislaţiei speciale care reglementează
procedurile legate de calcularea vechimii în muncă pentru angajarea în anumite funcţii (spre exemplu:
Legea cu privire la serviciul public şi statutul funcţionarului public), prevederile proiectului nu vor fi
aplicabile or, legile de referinţă din domeniile respective nu obligă autorităţile publice să considere stagiile
de practică ca experienţă profesională. În plus, considerăm că durata stagiilor de practică (de cel puţin o
lună), precum şi activităţile desfăşurate de către studenţi/absolvenţi pe parcursul acestor stagii nu pot fi
luate în calcul sau considerate ca experienţă profesională.
11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaţionale. Proiectul/actul
normativ este conform standardelor internaţionale.
Proiectul legii nu încalcă standardele internaţionale
în domeniu. Proiectul intervine cu unele modificări/completări la cadrul legislativ naţional în vigoare care
se referă la două drepturi fundamentale: dreptul la muncă şi dreptul la învăţătură. Aceste două drepturi
fundamentale se regăsesc în instrumente internaţionale precum: Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului (art. 23, 24, 26); Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (art. 6,
7, 13); Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (art. 2
din Protocolul nr. 1); Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţământului
(UNESCO, 1960); Convenţia internaţională (ONU) cu privire la drepturile copilului (1989), Convenţiile
Organizaţiei Internaţionale a Muncii etc.
Totuşi, standardele internaţionale citate mai sus, nu impun anumite rigori, aplicabile aspectelor
reglementate de proiect, acestea rămînînd la latitudinea fiecărui stat.
12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei Curţii Constutiţionale. Nu există
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ
expertizat.
Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu a demonstrat existenţa unor hotărîri
consacrate expres domeniului abordat de proiect.
13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă
a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.
Dreptul la învăţătură
şi dreptul la muncă nu reprezintă o preocupare specială a CtEDO, iar analiza jurisprudenţei CtEDO nu a
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demonstrat existenţa unor hotărîri aplicabile subiectelor reglementate de proiect: includerea stagiilor de
practică în calculul experienţei profesionale.
Totuşi, vom remarca faptul că proiectul legii nu corespunde unei condiţii constant invocate în
jurisprudenţa CtEDO şi anume "claritatea şi previzibilitatea legii".
14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ limiteaza
drepturile/libertăţile.
Proiectul actului normativ expertizat respectă dreptul la muncă a studenţilor şi
absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt. Totuşi, reglementările deficitare şi lacunare incluse în textul
proiectului, admit eventualitatea încălcării unor principii fundamentale care se referă la "aşteptările
legitime" ale subiecţilor vizaţi de lege.
În acest sens reiterăm faptul, că este discutabilă posibilitatea autorităţilor publice, aşa cum au fost
definite în proiect, de a oferi anual locuri pentru stagii de practică în volum de cel puţin 10% din efectivul
de personal (ţinînd cont de constrîngerile menţionate în p. 5 din prezentul raport), precum şi faptul că
este discutabilă, în esenţă, includerea stagiului de practică în calculul vechimii de muncă sau
considerarea acestor stagii ca experienţă profesională ţinînd cont de prevederile legislaţiei muncii şi
legislaţiei speciale aplicabile funcţionarilor publici şi altor exponenţi ai sectorului public, care beneficiază
de reglementări speciale.
Prin urmare, neaplicarea prevederilor promovate prin proiectul legii expertizate riscă să genereze
încălcarea principului aşteptărilor legitime ale studenţilor şi absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt, fiind
necesar, în acest context, revizuirea conceptuală a proiectului.
15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Proiectul nu
influenţează diferenţierea gender, nu contribuie la inegalitatea gender şi generează acelaşi impact atît
asupra femeilor, cît şi bărbaţilor.
16. Analiza detaliată a textului proiectului.

Nr.
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regim de putere
publică
în
scopul realizării
unui
interes
public.
Sînt
asimilate
autorităţilor
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Art. I, p. 1
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de
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reprezintă
o
formă
de
însuşire a unor
deprinderi/abilit
ăţi
necesare
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exigenţelor de
tehnică şi limbaj
normativ
Lipsa
unor
analize,
expertize,
consultări, care
ar sta la baza
soluţiilor
propuse
de
autori

Se recomandă
reexaminarea
oportunităţii
prezenţei
definiţiei
respective în
textul legii. De
asemenea, se
recomandă
renunţarea la
calificarea
"stagiilor
de
practică"
ca
"experienţă
profesională"
luînd în calcul
faptul că durata
stagiilor
este
prea
mică
pentru a putea fi
calificate astfel,
iar activităţile
desfăşurate de
stagiari
(studenţi/absolv
enţi) nu sunt de
natură
să
genereze
o
experienţă
profesională
relevantă.
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muncă implică
alte rigori: orar
de
muncă
prestabilit,ofişă
a
postului,
evaluarea
performanţelor
realizată
de
angajator etc. În
acest context,
considerăm
impetuos
necesar de a
revizui
prevederile
respective,
precum
şi
oportunitatea
prezenţei
acestei definiţii
în
Legea
supusă
modificării.
3

Art. I, p.2
La articolul 15
litera c) va avea
următorul
conţinut:
"c) stimularea
angajatorilor
pentru
încadrarea în
muncă
a
studenţilor
şi
absolvenţilor
instituţiilor de
învăţămînt
superior"

Atît
proiectul
legii
supus
expertizei, cît şi
legea în care se
propun
modificările nu
prevăd în mod
explicit care ar fi
măsurile
de
"stimulare"
pentru
angajatori, în
cazul în care
aceştia
angajează
studenţi
şi
absolvenţi.
Prevederile
respective au
un
caracter
declarativ
şi
lacunar,
respectiv,
în
lipsa
unor
prevederi clare
privind măsurile
de
stimulare
acordate
angajatorilor
aceştia nu vor
asigura
respectarea
legii,
iar
potenţialilor
beneficiari
(studenţii/absolv
enţii) le vor fi
afectate

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Normălacunară
şi deficientă.
Lacunădedrept
care ar putea să
aducă atingere
drepturilor
persoanei

Se recomandă
specificarea
expresă
a
mijloacelor şi
metodelor de
stimulare
a
angajatorilor,
carevorîncadra
în
muncă
studenţii
şi
absolvenţii
instituţiilor de
învăţămînt
superior.
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"aşteptările
legitime".
4

Art. I, p.4
"Articolul 21/1.
Stagii
de
practică pentru
studenţi
şi
absolvenţi
(1) Autorităţile
publice,
instituţiile
publice
şi
întreprinderile
de stat vor oferi
anual
locuri
pentru stagii de
practică
în
număr de cel
puţin 10% din
efectivul
de
personal.

Este discutabilă
posibilitatea
autorităţilor
publice,
instituţiilor
publice,precum
şi
a
întreprinderilor
de stat de a
oferi
anual
locuri
pentru
stagii
de
practică
în
volum de cel
puţin 10% din
efectivul
de
personal (ţinînd
cont
de
constrîngerile
menţionate în p.
5 din prezentul
raport), precum
şi faptul că este
discutabilă, în
esenţă,
includerea
stagiului
de
practică
în
calcululvechimii
de muncă sau
considerarea
acestorstagiica
experienţă
profesională.
Această
obligaţie pare a
fi excesivă şi
chiar
irealizabilă.

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Prevederi
necorespunzăto
are
jurisprudenţei
CtEDO;
Prevederi care
încalcă
drepturile/libertă
ţile;
Normălacunară
şi deficientă.
Formulare
ambiguă
ce
duce
la
interpretări
diferite.
Lipsa
unor
analize,
expertize,
consultări, care
ar sta la baza
soluţiilor
propuse
de
autori

Se recomandă
revizuirea
conceptuală a
proiectului în
partea ce ţine
de
obligarea
autorităţilor
publice,
instituţiilor
publice
şi
întreprinderilor
de stat de a
angaja
în
cîmpul muncii
absolvenţii şi
studenţii
instituţiilor de
învăţămînt
superior.

Prin
urmare,
neaplicarea
prevederilor
promovate prin
proiectul legii
expertizateriscă
să
genereze
încălcarea
principului
aşteptărilor
legitime
ale
studenţilor
şi
absolvenţilor
instituţiilor de
învăţămînt,fiind
necesar,
în
acest context,
9

revizuirea
conceptuală a
proiectului.

Concluzii
Proiectul legii nu contravine în mod expres normelor constituţionale, deşi unele opţiuni legislative, în
special în partea ce ţine de definirea unor noţiuni, ar părea să nu fie conforme rigorilor şi abordărilor
constituţionale.
Proiectul legii nu este compatibil cu legislaţia corelativă şi, în esenţă, provoacă mai multe confuzii.
Proiectul nu oferă o claritate necesară asupra finalităţilor urmărite: fie se doreşte obligarea autorităţilor
publice de a oferi locuri pentru desfăşurarea stagiilor de practică (în acest caz, urma să fie modificată
Legea învăţămîntului), fie se doreşte obigarea autorităţilor publice de a angaja tinerii în cîmpul muncii (în
cazul respectiv urma să fie modificat Codul muncii, Legea privind serviciul public şi statutul
funcţionarului public, legile care reglementează accederea în diverse profesii etc.), fie se doreşte ca
stagiile de practică să fie calificate ca "experienţă profesională" (care la fel presupune modificarea altor
legi, pentru a fi astfel calificată), dar totuşi insistăm asupra faptului că această soluţie legislativă oferită
de autorii proiectului nu poate fi acceptată.
Proiectul de lege nu contravine standardelor internaţionale în domeniu, nici jurisprudenţei Curţii
Constituţionale şi juriprudenţei CtEDO. Totuşi, remarcăm faptul că normele lacunare, incerte prezente în
proiectul legii contravin regulii generale statuată în jurisprudenţa CtEDO, conform căreia "legea trebuie
să fie previzibilă, clară şi accesibilă". Aceste lacune şi deficienţe pot să ducă de asemenea la încălcarea
"aşteptărilor legitime" ale beneficiarilor legii, atît a angajatorilor care nu cunosc care măsuri de stimulare
li se vor aplica, cît şi a studenţilor/absolvenţilor, în cazul în care angajatorii vor refuza încadrarea lor în
cîmpul muncii.
Proiectul necesită a fi revăzut conceptual, inclusiv în scopul diminuării nivelului de vulnerabilitate,
conţinînd mai mulţi factori de vulnerabilitate cum ar fi: prevederi necorespunzătoare normelor
constituţionale; prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; nerespectarea
exigenţelor de tehnică legislativă; normă lacunară şi deficientă; norme confuze; formulare ambiguă ce
duce la interpretări diferite.
Proiectul legii poate fi promovat şi adoptat, dar numai după desfăşurarea unor dezbateri publice cît mai
largi şi ţinîndu-se cont de obiecţiile şi recomandările enunţate în prezentul Raport de expertiză.
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