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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului de
activitate a Comisiei de atestare şi disciplină

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. Proiectul urmăreşte instituirea cadrului normativ privind
autorizarea, organizarea şi supravegherea activităţii profesionale a traducătorilor şi
interpreţilor autorizaţi în vederea consolidării capacităţilor instituţionale şi asigurării dezvoltării
profesionale a traducătorilor şi interpreţilor. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente concludente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003 privind actele
normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Proiectul presupune cheltuieli suplimentare pentru achitarea indemnizaţiei membrilor
Comisiei, care nu sunt funcţionari publici, achitată din contul şi în limita alocaţiilor aprobate
Ministerului Justiţiei prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. 

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite reguli clare de organizare a activităţii
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Comisiei de atestare şi disciplină a interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi şi selectarea
membrilor acesteia. Astfel, proiectul respectă interesul public general. 

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. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Justiţiei, cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional
nr.239-XVI din 13.11.2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde
măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd
proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.16 din proiectul regulamentului: „Şedinţele Comisiei sunt publice. Prin decizia
motivată a Comisiei, şedinţele acesteia pot fi declarate închise, în scopul protejării
informaţiei a cărei divulgare este interzisă prin lege”. 

În norma sus-citată autorul operează cu cuvîntul „decizie”, însă la pct.19, 21 utilizează
termenul de „hotărîre”. Pentru a asigura o continuitate a termenilor prezenţi în actul normativ,
recomandăm autorului uniformizarea limbajului juridic pe tot parcursul proiectului.

Recomandarea: Operarea cu un singur termen în definirea actului emis de către
Comisie (decizie sau hotărîre), pe tot parcursul proiectului regulamentului. 

2. Conflicte ale normelor de drept

Pct.18 din proiectul regulamentului: „În cazul în care membrul Comisiei nu informează
despre absenţa sa, şedinţa se amînă. Următoarea şedinţă va avea loc în termen de cel
mult 7 zile lucrătoare”. 

Norma nominalizată vine în conflict cu prevederile stipulate la pct.15, care precizează că
şedinţele sunt deliberative dacă la ele participă 4 membri. Prin urmare, nu este rezonabilă
amînarea şedinţei din cauza unui membru care nu a informat despre absenţa sa, din moment
ce la şedinţă s-au prezentat ceilalţi 4 membri, care formează cvorumul necesar pentru
desfăşurarea şedinţei. Din contra, existenţa posibilităţii amînării şedinţei din motivul
neprezentării unui singur membru al Comisiei, va crea impedimente organizatorice de
tergiversare a derulării şedinţelor cu periodicitatea necesară. 
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Recomandarea: Considerăm inoportună amînarea şedinţelor deliberative din cauza
neinformării despre absenţa unui singur membru al Comisiei şi recomandăm
revizuirea oportunităţii punctului analizat. 

Pct.21 din proiectul regulamentului: „Membrul (membrii) Comisiei care (au) opinie
separată faţă de hotărîre o expune (expun) în scris. Acest document se anexează la
dosar fără a i se da citire”. 

Atenţionăm asupra pct.43 şi pct.44 (ultima propoziţie), care suprapun parţial prevederile
normei prenotate. În virtutea faptului, că toate fac referire la procedura de emitere a opiniei
separate şi pentru a facilita interpretarea şi aplicarea regulamentului, considerăm oportună
comasarea pct.21 cu pct.43.  

Recomandarea: Comasarea punctului 21 cu punctul 43 şi excluderea sintagmei
„Opinia separată nu se citeşte” din cuprinsul punctului 44. 

Pct.40 din proiectul regulamentului: „Deciziile Comisiei se adoptă în prezenţa a cel
puţin 4 membri, cu majoritatea voturilor acestora. Deciziile se adoptă prin vot secret”. 

Luînd în considerare faptul că prevederile pct.40 suprapun parţial cele ale pct.19 al
prezentului regulament şi că acestea se referă la modalitatea adoptării deciziilor Comisiei
este indicată comasarea acestora, întru evitarea unor confuzii la aplicare.

Recomandarea: Expunerea pct.19 şi pct.40 într-un singur punct, care va îngloba
adoptarea deciziilor Comisiei şi modul de votare. 

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

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

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

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
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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.

9. Alte obiecţii

Pct.22 din proiectul regulamentului: „Lucrările Comisiei se consemnează într-un
proces-verbal, care va include următoarele date:…”

Luînd în considerare că procesele-verbale întocmite de secretarul Comisiei vor conţine
rezultatul discuţiilor, analizelor, votului Comisiei, recomandăm substituirea cuvîntului
„lucrările” cu cuvîntul „şedinţele”. 

Recomandarea: Substituirea cuvîntului „lucrările” cu cuvîntul „şedinţele”.

Pct.2 din proiectul hotărîrii de Guvern: „Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data de 27
mai 2016”. 

Autorul menţionează în textul hotărîrii că aceasta va intra în vigoare la 27 mai 2016.
Probabilitatea intrării în vigoare a hotărîrii respective la această dată este scăzută, din acest
motiv recomandăm schimbarea acesteia cu o altă dată, la care hotărîrea va fi aprobată.

Recomandarea: Substituirea datei „27 mai 2016” cu altă dată. 

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

Lidia Carchilan
Inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

24 Mai 2016

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