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hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulilor privind
prestarea serviciilor poştale

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ este Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi
Comunicaţiilor.

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 are drept scop reglementarea relaţiilor dintre
operatorii poştali care prestează servicii poştale şi beneficiarii acestor servicii, precum şi
modul de furnizare a serviciilor poştale. Normele elaborate propun reguli obligatorii pentru toţi
furnizorii de servicii poştale, precum şi pentru utilizatorii acestor servicii.  

d. Suficienţa argumentării. Autorul a reliefat în conţinutul notei informative argumente
concludente, care justifică condiţiile ce au impus elaborarea şi promovarea proiectului. Astfel,
nota informativă întruneşte exigenţele statuate la art.37 al Legii nr.317 din 18.07.2003 privind
actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale. La fel, menţionăm că scopul declarat de către autor în nota informativă corespunde
prevederilor proiectului nemijlocit. Prin urmare, normele elaborate pot fi susţinute spre
promovare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul public naţional.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public
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Normele propuse reglementează modul de prestare a serviciilor poştale în conformitate cu
noile cerinţe statuate în Legea comunicaţiilor poştale nr.36 din 17.03.2016, precum şi în
Convenţia Poştală Universală, ratificată de către Parlamentului Republicii Moldova prin
Legea nr.165 din 07.07.2016. Astfel, implementarea normelor va contribui la crearea unui
serviciu poştal de calitate oferit de către furnizorii de servicii poştale, ceea ce corespunde
interesului 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, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc pe pagina oficială a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 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.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.38 din proiectul Regulilor privind prestarea serviciilor poştale – „De asemenea,
nu sunt admise trimiterile expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de
neplată integrală a sumelor datorate”.

Constatăm că norma dată este redată cu incertitudine, prin prisma sintagmelor utilizate “act
fraudulos”, “neplată integrală a sumelor datorate” care se prezintă improprii cadrului naţional
în vigoare. Menţionăm că prevederea în cauză a fost preluată din prevederile Convenţia
Poştală Universală, în conţinutul căreia se stipulează la fel că „Trimiterile expediate în
vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de neplată integrală a sumelor datorate, nu sunt
admise” (art.18 din Convenţie).
Astfel, atenţionăm că deşi Convenţiile ratificate de către Republica Moldova necesită a fi
implementate, totuşi este necesar ca terminologia utilizată să nu contravină, or să dubleze
sensul celei utilizate de legislaţia naţională. În acest sens, stipulăm că legislaţia penală
operează cu termenul de “infracţiune” şi nicidecum “act fraudulos”, care potrivit art.14 din
Codul penal este o faptă (acţiune sau inacţiune) prejudiciabilă, iar în ceea ce priveşte
legislaţia contravenţională art.10 din Codul contravenţional prevede că “Constituie
contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus
decît infracţiunea”. Prin urmare, utilizarea termenului de “act fraudulos” este inoportună în
contextul normei, acesta fiind necesar a fi racordat prin prisma noţiunilor utilizate de legislaţia
naţională (infracţiune / faptă ilicită).
În acest sens, menţionăm că utilizarea unor termeni diferiţi şi improprii cadrului legal naţional
poate provoca acte de corupţie prin interpretarea lor subiectivă de către persoanele
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interesate.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma “unui act fraudulos”
cu sintagma „unei infracţiuni/fapte ilicite”.

La pct.38 din proiectul Regulilor privind prestarea serviciilor poştale – „De asemenea,
nu sunt admise trimiterile expediate în vederea unui act fraudulos sau cu intenţia de
neplată integrală a sumelor datorate”.

Sintagma “neplată integrală a sumelor datorate” se prezintă ca fiind una generală şi
echivocă, din moment ce prezentul proiect defineşte şi operează expres cu termenul de „taxă
poştală”. În acest context, suntem de părerea că norma este expusă într-o formă ambiguă şi
poate crea dificultăţi în momentul aplicării acesteia.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „a sumelor datorate”
cu sintagma „a taxelor poştale stabilite”.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

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

La pct.43 din proiectul Regulilor privind prestarea serviciilor poştale – „În trimiterile
poştale se admit condiţionat spre expediere cu autorizarea autorităţilor abilitate
următoarele obiecte: 1) seminţe şi material săditor...”.

Prevederea sus-citată stabileşte expres obligativitatea unei autorizări din partea autorităţilor
abilitate a unor categorii de trimiteri (seminţe şi material săditor etc.). Totodată, autorul
utilizează sintagma “se admite condiţionat spre expediere cu autorizarea...” din care poate fi
dedus că pe lîngă autorizaţia sus-menţionată, operatorul va fi în drept să înainteze condiţii
suplimentare pentru a admite trimiterile indicate la pct.43 din proiect. Astfel, utilizarea
sintagmei “se admit condiţionat spre expediere cu autorizarea autorităţilor abilitate” în
contextul normei, acordă discreţii excesive operatorilor din cadrul unităţilor poştale vis-a-vis
de utilizatorii serviciilor poştale, prin oportunitatea acestora de a înainta condiţii suplimentare,
în mod abuziv.

Recomandarea: Propunem autorului de a expune pct.43 în următoarea redacţie “Se
admite spre expediere în trimiterile poştale, cu autorizarea autorităţilor abilitate, doar
următoarele obiecte: 1) seminţe şi material săditor...”.

La pct.134 din proiectul Regulilor privind prestarea serviciilor poştale – „Pentru
serviciile poştale deschise concurenţei, termenul de depunere a reclamaţiilor … nu
poate fi mai mic de 30 de zile, și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
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Furnizorul de serviciu poştal universal va examina şi va răspunde … în cel mai scurt
timp posibil, care nu va depăşi 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei …
Furnizorul de servicii poştale deschise concurenței va examina şi va răspunde … în
cel mai scurt timp posibil, care nu va depăşi 30 de zile de la data depunerii reclamaţiei
pentru trimiterile poştale interne…”.

Potrivit noilor reglementări autorul stabileşte un termen de 30 de zile în care furnizorii de
servicii poştale se obligă să examineze şi să răspundă la reclamaţiile depuse de utilizatori.
De asemenea, autorul a stabilit un termen de 30 de zile pentru depunerea reclamaţiilor sus-
enunţate. Însă, acesta a omis să concretizeze cum are loc scurgerea termenului de 30 de
zile, adică, termenul dat este calculat în mod calendaristic sau autorul s-a referit la 20 de zile
lucrătoare. O asemenea expunere poate crea unele neclarităţi pentru utilizatori şi provoca
unele abuzuri din partea furnizorilor de servicii poştale la calcularea termenului indicat.
Normele juridice care acordă discreţii excesive prestatorilor de servicii, fără criterii clare sunt
apreciate norme coruptibile care trebue evitate în procesul elaborării proiectelor de acte
normative.

Recomandarea: Recomandăm autorului în tot textul propus la pct.118 şi 134 din
proiect de a completa după sintagmele „30 de zile” cu cuvîntul „lucrătoare”.

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
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

La pct.43 din proiectul Regulilor privind prestarea serviciilor poştale – „Orice
declaraţie frauduloasă a unei valori exagerate faţă de valoarea reală a conţinutului
unui colet este pasibilă de sancţionare conform prevederilor legislaţiei”.

Menţionăm că trimiterile generale la prevederile legislaţiei, în ceea ce priveşte răspunderea şi
sancţionarea sunt inoportune, întrucît o asemenea abordare nu ar asigura o răspundere
juridică adecvată a persoanelor care depun o declaraţie cu o valoare exagerată a coletelor
transmise. În acest sens, remarcăm că autorul a evitat să indice tipurile de răspundere:
contravenţională, civilă sau penală pentru a putea fi constatat gradul de prejudiciere şi tipurile
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de sancţiune ce urmează a fi aplicate persoanelor vinovate. Astfel, constatăm că lipsa unui
mecanism clar de tragere la răspundere şi de aplicare a sancţiunilor pentru încălcarea
prevederilor din proiect acordă acestuia un caracter coruptibil.

Recomandarea: Recomandăm autorului specificarea exactă a tipurilor de răspundere
care urmează să fie aplicate persoanelor care vor depune declaraţii frauduloase a unei
valori exagerate faţă de valoarea reală a conţinutului coletelor.

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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

06 Octombrie 2016

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