
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului
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la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi

traducători autorizaţi
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

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

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 constă în crearea cadrului normativ în
baza căruia urmează a fi stabilite tarifele pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători
autorizaţi în folosul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor
procuraturii, organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi
executorilor judecătoreşti. Astfel, se propune metoda de calcul care se va aplica în
dependenţă de volumul interpretării sau traducerii, complexitatea acesteia, limba din/în care
se interpretează sau se traduce, termenul şi ora prestării serviciilor. Concomitent, este
prezentat modelul contractului de prestări a serviciilor în care urmează a fi stipulat onorariul
calculat conform indicatorilor aplicaţi.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, proiectul a fost elaborat în vederea realizării
art.20 din Legea nr.264-XVI din 11.12.2008 cu privire la statutul, autorizarea şi organizarea
activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei. Conform articolului menţionat, plata
pentru serviciile prestate de interpreţi şi traducători în folosul Consiliului Superior al
Magistraturii, Ministerului Justiţiei, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală,
instanţelor judecătoreşti, notarilor, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti se stabileşte de
către Guvern.
În acest sens, considerăm că promovarea proiectului este justificată, fiind reliefate argumente
elocvente, care evidenţiază temeiul legal şi necesitatea elaborării proiectului.
Totodată, autorul nu a prezentat calculele necesare care să argumenteze nivelul tarifelor
propuse în proiect. Astfel, pentru a nu admite stabilirea unor tarife excesive, considerăm
oportun efectuarea şi prezentarea unei analizei suplimentare care să demonstreze
necesitatea cuantumurilor propuse în proiect.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu necesită cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.
În acelaşi timp, lipsa justificării tarifelor propuse şi avînd în vedere că unele servicii prestate
de interpreţi şi traducători vor fi remunerate din contul mijloacelor bugetare, proiectul riscă să
prejudicieze bugetul de stat.

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

Proiectul va permite remunerarea corectă în baza unor cote tarifare a interpreţilor şi
traducătorilor autorizaţi, ceea ce nu este în detrimentul interesului public.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei la momentul examinării, proiectul întruneşte 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

Pct.2 la proiectul hotărîrii de Guvern – prezentul Regulament intră în vigoare la data de
27 mai 2016.

Autorul propune ca actul normativ să intre în vigoare de la data de 27 mai 2016 ceea ce
contravine normelor statuate la art.18 alin.(4) al Legii nr.317/2003 care stipulează expres că
actul normativ nu are efect retroactiv.

Recomandarea: Considerăm necesar ajustarea termenului de intrare în vigoare a
actului normativ astfel încît acesta să nu producă efecte retroactive.
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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

Nota la Regulamentul cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de
interpreţi şi traducători autorizaţi – prin acordul Părţilor pot fi prevăzute şi alte clauze
contractuale suplimentare sau derogatorii de la contractul model.

Propunerea autorului va permite neglijarea prevederilor proiectului şi stabilirea în mod
arbitrar a tarifelor. Respectiv, actul normativ va deveni unul declarativ, iar părţile vor avea
temei de a stabili tarife la propria discreţie. Atregem atenţia că în unele cazuri, onorariile
interpreţilor şi traducătorilor vor fi achitate din bugetul de stat. Astfel, asemenea derogări
riscă să genereze delapidarea mijloacelor bugetare.

Recomandarea: Reieşind din cele expuse, considerăm că nota de la anexa la
regulament necesită a fi exclusă.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Nu sînt identificate cerinţe excesive, care să depăşească cadrul rezonabil pentru realizarea
drepturilor sau obligaţiilor subiecţilor vizaţi.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Cu titlu general asupra proiectului.

Evidenţiem că nota informativă a proiectului nu conţine o analiză care să demonstreze nivelul
cotelor tarifare propuse de autor. Avînd în vedere că unele persoane care vor achita serviciile
prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi, conform noului regulament, reprezintă instituţii
finanţate de la bugetul de stat, există riscul majorării cheltuielilor bugetare în mod nejustificat.

Recomandarea: Considerăm imperios prezentarea unui studiu care să demonstreze
necesitatea cotelor stabilite de autor.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

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

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.
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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

08 Iunie 2016

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