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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

legii cu privire la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor Republicii
Moldova în străinătate

I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Ministerul Afacerilor
Interne, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul este elaborat în scopul perfecţionării cadrului
normativ privind circulaţia cetăţenilor Republicii Moldova (maturi şi minori) în străinătate cu
abrogarea Legii nr.269/1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova.
Prevederile proiectului instituie un mecanism eficient de realizare a libertăţii de circulaţie a
cetăţenilor cu respectarea standardelor în domeniul drepturilor copilului, ţinându-se cont de
respectarea interesului superior al acestuia, cu prevenirea traficului şi scoaterii ilegale din
ţară.
La modul concret, prevederile proiectului stabilesc:
- condiţiile liberei circulaţii în străinătate (documentele de călătorie necesare);
- suportul acordat cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare;
- forma declaraţiei pentru călătoria copilului în străinătate şi procedura perfectării acesteia;
- situaţiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie.

d. Suficienţa argumentării. Considerăm că argumentele invocate de autor în nota
informativă justifică necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Au fost respectate
prevederile art.20 al Legi nr.780/2001 privind actele legislative. Nota informativă stabileşte
condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi principalele prevederi, cu evidenţierea
elementelor noi aduse în cadrul legislaţiei privind circulaţia cetăţenilor Republicii Moldova în
străinătate, cu argumentarea corespunzătoare şi gradul de compatibilitate a reglementărilor
proiectului cu cadrul normativ european privind protecţia şi garantarea libertăţii de deplasare.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Implementarea prevederilor propuse în proiect nu presupune cheltuieli financiare
suplimentare de la bugetul de stat.

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

În formula propusă, proiectul conţine prevederi care pot prejudicia interesele minorului care
iese din ţară însoţit de un cetăţean străin, precum şi şi disfuncţionalităţi în ce priveşte
limitarea dreptului la libera circulaţie, - ceea ce contravine interesului generall al societăţii de
prevenire şi combaterea traficului de persoane şi scoatere ilegală a minorilor din ţară, cu
asigurarea libertăţii de deplasare pentru cetăţenii Republicii Moldova în străinătate.

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. La momentul examinării, proiectul legii
cu privire la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate şi nota
informativă la acesta, erau publicate pe portalul informativ www.particip.gov.md şi pe pagina
web oficială a MAI www.mai.gov.md, ceea ce atestă faptul că proiectul întruneşte cerinţele
impuse de prevederile art. 8-12 ale Legii nr.239-XVI/2008 privind transparenţa în procesul
decizional.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Articolul 7. Declaraţia pentru călătoria copilului în străinătate.
alin.(7) Copilului i se poate îngrădi dreptul la liberă circulaţie în străinătate în cazul în
care:
b) însoţitorul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor contra vieţii, sănătăţii,
libertăţii, cinstei, demnităţii şi infracţiuni privind viaţa sexuală, cu excepţia cazului în
care a fost reabilitat pentru această infracţiune cu excepţia cazului în care este părinte
al copilului.

Semnalăm asupra unei reglementări care necesită a fi îmbunătăţită pentru a se evita orice
interpretare ambiguă. În text, autorul stabileşte două excepţii consecutive, iar construcţia
frazei şi lipsa oricăror semne de punctuaţie între ele lasă loc pentru interpretări. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să perfecţioneze formularea textuală a normei,
cu prevenirea situaţiilor de interpretare ambiguă.
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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

Articolul 7. Declaraţia pentru călătoria copilului în străinătate.
alin.(7) Copilului i se poate îngrădi dreptul la liberă circulaţie în străinătate în cazul în
care:
a) însoţitorul este cetăţean străin şi nu face dovada faptului că are dreptul să se
reîntoarcă în Republica Moldova, deşi în declaraţia privind acordul de însoţire a
copilului pentru călătorie sau călătorie şi şedere în străinătate sau, după caz, a
reprezentantului legal, se menţionează că copilul se va întoarce împreună cu acelaşi
însoţitor;

În Declaraţia privind acordul de însoţire a copilului pentru călătorie sau călătorie şi şedere în
străinătate (Anexa nr.1) nu se regăseşte vre-o rubrică în care să poată fi inserată menţiunea
asupra faptului că „copilul se va întoarce împreună cu acelaşi însoţitor”. În lipsa acestei
rubrici, norma are un mecanism viciat de aplicare.

Recomandarea: Recomandăm completarea Declaraţiei privind acordul de însoţire a
copilului pentru călătorie sau călătorie şi şedere în străinătate, cu o rubrică în care să
fie indicată persoana cu care minorul se va întoarce înapoi în Republica Moldova.

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
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

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

9. Alte obiecţii

Obiecţie generală întregului proiect.

Proiectul legii stabileşte posibilitatea limitării dreptului la liberă circulaţie de către Poliţia de
Frontieră, în urma solicitării Serviciului de Informaţii şi Securitate. Prevederile nu sunt atât de
clare cum Poliţia de Frontieră află despre măsurile cu caracter medical sau educativ aplicate
sau aplicarea interdicţiei de a părăsi ţara în baza demersului executorului judecătoresc.
Deşi prevederile proiectului fac trimitere la consemnele de frontieră/sistemul informaţional
integrat al Poliţiei de Frontieră, nu există reglementări precise şi detaliate privind mecanismul
de transmitere a informaţiei de către autorităţile care au dispus aplicarea interdicţiilor
menţionate către autorităţile responsabile de suspendarea dreptului la libera circulaţie
precum şi respingerea cererii de eliberare a paşaportului.

Recomandarea: Recomandăm completarea proiectului cu o normă care reglementează
mecanismul de informare.

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

Roman Staraşciuc
inspector principal Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

18 August 2016

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