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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
Externe şi Integrării Europene, 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, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Proiectul propune actualizarea listei persoanelor care în
pofida postului deţinut întreprind deplasări de serviciu peste hotarele Republicii Moldova şi
deţin paşapoarte diplomatice sau paşapoarte de serviciu în acest sens. Astfel, în speţă se
propune excluderea unor persoane din listele sus-indicate, cum ar fi: Mitropolitul Chişinăului
şi al Întregii Moldova, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie, directorul general al
Serviciului Vamal etc.
O altă propunere a autorului constă în completarea proiectului cu o excepţie care prevede că
pot fi eliberate paşapoarte diplomatice altor persoane decît cele indicate, cu aprobarea
Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene … dacă acest lucru este necesar din
considerente de securitate naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova. O
prevedere similară se propune şi în cazul paşapoartelor de serviciu.

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.20 al Legii nr.780-XV din 27.12.2001 din
privind actele legislative. Totodată, trebuie de menţionat că unele norme din proiect necesită
a fi revizuite prin prisma recomandărilor expuse în compartimentul II „Evaluarea în fond” din
prezentul raport.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului
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Reieşind din argumentele expuse de autor în nota informativă, cît şi din prevederile
proiectului, implementarea acestuia 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

Promovarea proiectului în varianta propusă implică anumite riscuri care pot afecta interesul
public general. Deşi la prima vedere proiectul are drept scop micşorarea numărului
persoanelor deţinătoare de paşapoarte diplomatice/de serviciu, totuşi, stabilirea unor excepţii
de acordare a paşapoartelor date, fără o reglementare concisă asupra circumstanţelor în
care se vor atribui acestea, creează condiţii oportune pentru promovarea unor interese
individuale. Mai exact, riscul constă în acordarea nejustificată a paşapoartelor diplomatice/de
serviciu unor persoane, contrar scopului declarat în proiect „din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.
Prin urmare, normele din proiect ce stabilesc excepţii la art.3/1 şi 3/2 din lege, riscă să
sporească practica utilizării abuzive a paşapoartelor diplomatice/de serviciu de către unele
persoane, ceea ce contravine 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 prenotat se regăseşte pe pagina oficială a Ministerului
Afacerilor Externe şi Integrării Europene 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 părţilor
interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de act legislativ pe pagina web oficială a
instituţiei.

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
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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

Art.I pct.1 potrivit proiectului – “Se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene pot fi eliberate paşapoarte diplomatice altor persoane decît cele indicate la
articolul 3/1 alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.

Art.I pct.2 potrivit proiectului – “Se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene pot fi eliberate paşapoarte de serviciu altor persoane decît cele indicate la
articolul 3/2 alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.

Excepţiile sus-citate acordă un caracter discreţionar întregului proiect. Este clar că din motive
de securitate nu se poate prevedea detaliat lista exhaustivă a informaţiilor cu referire la
cazurile de necesitate, însă menţionăm că formularea propusă va crea oportunităţi pentru
potenţialii subiecţi beneficiari, indiferent de atribuţiile ce le revin, de a beneficia de
paşapoarte diplomatice/de serviciu.
Ca argument, autorul invocă practica multor state europene. Astfel, menţionăm drept
exemplu, că legiuitorul român stabileşte la art.8 lit.u) din Legea nr.248 din 20 iulie 2005
privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate că „Paşaportul diplomatic...
se eliberează: ... persoanelor trimise în misiune oficială în străinătate, pentru susţinerea unor
interese naţionale, pe bază de mandat şi pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului
afacerilor externe” şi art.12 lit.g) a legii sus-indicate care de asemenea, stipulează că
“Paşaportul de serviciu este documentul de călătorie care se eliberează de Ministerul
Afacerilor Externe, în condiţiile prezentei legi, următoarelor categorii de persoane altor
persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în
misiuni oficiale”. Deci un element important consemnat în legislaţia română este “misiunea
oficială” care argumentează delegarea uneia sau altei persoane. În cazul, proiectului autorul
nu prevede circumstanţele date şi în general, sub sintagma “dacă acest lucru este necesar
din considerente de securitate naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova” poate
fi încadrată de facto, majoritatea vizitelor/deplasărilor de serviciu din sectorul public, ceea ce
creează dificultăţi în stabilirea categoriilor de persoane care urmează să se încadreze în
textul normelor date.
Riscul acestor prevederi generale constă în posibilitatea eliberării abuzive a paşapoartelor
diplomatice/de serviciu pentru un număr nelimitat de subiecţi.

Recomandarea: În lipsa unor argumente concludente, nu poate fi argumentată
necesitatea promovarea normelor sus-citate. Astfel, recomandăm autorului de a
exclude din proiect prevederile date.

Art.I pct.2 potrivit proiectului – “(2) Paşapoarte de serviciu se eliberează următoarelor
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categorii de persoane: ...
p) Conducătorilor şi locţiitorilor conducătorilor autorităţilor publice din subordinea
Guvernului,
q) Conducătorilor autorităţilor publice numiţi de Parlament, cu excepţia persoanelor
prevăzute la art 3¹ alin. (2) lit. g) – k).”.

Constatăm că în cazul autorităţilor publice din subordinea Guvernului se vor elibera
paşapoarte de serviciu atît conducătorilor, cît şi locţiitorilor acestora (lit.p) potrivit proiectului),
comparativ cu norma de la lit.q) care prevede eliberarea paşapoartelor de serviciu exclusiv
conducătorilor autorităţilor publice numiţi de Parlament, nu şi locţiitorilor. Astfel, prevederile
date creează o inechitate între funcţii similare, acordînd un caracter discreţionar întregii
reglementări.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa după sintagma „q)
Conducătorilor” cu sintagma „şi locţiitorilor conducătorilor”.

Art.I pct.3 potrivit proiectului – “... Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a
celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la
art.3/1 sau art.3/2 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.3/1
sau art.3/2. Titularul paşaportului diplomatic sau al paşaportului de serviciu este
obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la pierderea dreptului de deţinere
a paşaportului respectiv”.

“Alineatul (7), (8) şi (9) se abrogă”.

Deţinerea permanentă a paşapoartelor diplomatice/de serviciu pe toate durata funcţiei de
către titulari, va permite utilizarea şi prezentarea acestora, inclusiv în scopuri personale.
Potrivit legislaţiei în vigoare, titularii sunt obligaţi să restituie paşapoartele enunţate, în termen
de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea din deplasare, sub riscul retragerii dreptului de a le
deţine pe o perioadă de 1 an. Astfel, excluderea unei norme imperative, va admite multiple
abuzuri din partea deţinătorilor săi, prin utilizarea paşapoartelor date contrar destinaţiei.
Deşi, subiecţii normelor sunt persoane cu funcţii de demnitate publică, aceasta nu justifică
necesitatea sau oportunitatea modificării responsabilităţilor stabilite vis-a-vis de acestea, din
contra, este necesar fortificarea mecanismul existent, pentru a se garanta respectarea regulii
imperative.

Recomandarea: Nu susţinem propunerea dată şi recomandăm autorului de a lăsa în
vigoare textul actual din Legea nr.273-XV/1994, în ceea ce priveşte restituirea
paşapoartelor diplomatice/de serviciu în termen de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea
din deplasare în străinătate, sub riscul sancţionării deţinătorului (prevăzut la art.3/3
alin.(9)).

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

4



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

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Art.I pct.1 potrivit proiectului – “Se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene pot fi eliberate paşapoarte diplomatice altor persoane decît cele indicate la
articolul 3/1 alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.

Art.I pct.2 potrivit proiectului – “Se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene pot fi eliberate paşapoarte de serviciu altor persoane decît cele indicate la
articolul 3/2 alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.

Din textul normelor date nu poate fi destins un mecanism clar de implementare. Astfel, nu
este clar cercul de subiecţi beneficiari ai paşapoartelor diplomatice şi de serviciu. La fel, nu
sunt stabilite circumstanţele în care o persoană merge în deplasare de serviciu cu paşaportul
diplomatic/de serviciu sau paşaportul de călătorie a cetăţeanului Republicii Moldova.
Normele indicate oferă posibilitatea acordării paşapoartelor diplomatice/de serviciu unor
persoane, în mod preferenţial (autorul evitînd să stipuleze caracterul misiunilor în care vor
merge persoanele care vor intra în obiectul excepţiilor date - misiuni oficiale, speciale, etc.).
De asemenea, proiectul nu oferă un mecanism de monitorizare a eliberării acestor
paşapoarte.
În această ordine de idei, menţionăm că normele indicate nu sunt argumentate deoarece
completările propuse de către autor pot fi uşor interpretate în favoarea altui interes decât cel
public, de către organul implicat nemijlocit, iar lipsa unei reglementări şi referinţe concrete
poate avea un efect ambiguu asupra cadrului normativ.

Recomandarea: În lipsa unor argumente concludente, nu poate fi argumentată
necesitatea promovarea normelor sus-citate. Astfel, recomandăm autorului de a
exclude din proiect prevederile date.

Art.I pct.3 potrivit proiectului – “... Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a
celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la
art.3/1 sau art.3/2 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.3/1
sau art.3/2. Titularul paşaportului diplomatic sau al paşaportului de serviciu este
obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la pierderea dreptului de deţinere
a paşaportului respectiv”.

“Alineatul (7), (8) şi (9) se abrogă”.

Normele propuse nu oferă un mecanism concis şi transparent de utilizare a paşapoartelor
diplomatice/de serviciu contrar scopului eliberării acestora. În acest sens, menţionăm că
dreptul de a deţine paşapoartele sus-citate în posesia titularilor pe toată durata funcţiei, se
prezintă a fi una superficială şi discreţionară.
Prin urmare, constatăm lipsa unui mecanism real de garantare a utilizării paşapoartelor
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diplomatice/de serviciu, exclusiv întru exercitarea funcţiilor deţinute de către titularii acestora.

Recomandarea: Nu susţinem propunerea dată şi recomandăm autorului de a lăsa în
vigoare textul actual din Legea nr.273-XV/1994, în ceea ce priveşte restituirea
paşapoartelor diplomatice/de serviciu în termen de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea
din deplasare în străinătate, sub riscul sancţionării deţinătorului (prevăzut la art.3/3
alin.(9)).

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Art.I pct.3 potrivit proiectului – “... Dreptul de deţinere a paşaportului diplomatic sau a
celui de serviciu încetează în momentul încheierii mandatului funcţiei prevăzute la
art.3/1 sau art.3/2 ori în momentul în care persoana nu mai cade sub incidenţa art.3/1
sau art.3/2. Titularul paşaportului diplomatic sau al paşaportului de serviciu este
obligat să predea paşaportul pe care îl deţine la Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene în termen de 5 zile lucrătoare de la pierderea dreptului de deţinere
a paşaportului respectiv”.

“Alineatul (7), (8) şi (9) se abrogă”.

Norma sus-citată acordă dreptul titularilor paşapoartelor diplomatice/de serviciu (stabiliţi la
art.3/1 şi 3/2 din Legea 273-XV/1994) de a deţine aceste paşapoarte, în formă fizică, pe toată
durata mandatului, comparativ cu prevederile actuale statuate la art.3/3 alin.(7), care prevede
obligativitatea titularilor paşapoartelor menţionate de a le restitui în 5 zile lucrătoare de la
întoarcerea din deplasare, sub riscul retragerii dreptului de a le deţine pe o perioadă de 1 an.
Astfel, în prezent prevederile comportă un caracter limitativ în utilizarea paşapoartelor
diplomatice/de serviciu, inclusiv cu riscul aplicării unor sancţiuni.
În acest sens, menţionăm că autorul nu a adus careva argumente suplimentare în nota
informativă cu referire la propunerile enunţate.
Deci, în opinia noastră, noul concept va permite titularilor paşapoartelor date de a le utiliza,
nu doar în interes de serviciu, ci şi în interes personal, din moment ce le vor deţine
permanent pe durata funcţiilor acestora. Atenţionăm că excluderea unei norme imperative va
diminua gradul de responsabilitate a titularilor vis-a-vis de paşapoarte diplomatice/de
serviciu, ceea ce nu este în interesul public.

Recomandarea: Nu susţinem propunerea dată şi recomandăm autorului de a lăsa în
vigoare textul actual din Legea nr.273-XV/1994, în ceea ce priveşte restituirea
paşapoartelor diplomatice/de serviciu în termen de 5 zile lucrătoare de la întoarcerea
din deplasare în străinătate, sub riscul sancţionării deţinătorului (prevăzut la art.3/3
alin.(9)).

9. Alte obiecţii

Art.I pct.2 potrivit proiectului – “Se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
(3) Cu titlu de excepţie, cu aprobarea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării
Europene pot fi eliberate paşapoarte de serviciu altor persoane decît cele indicate la
articolul 3/1 alineatul (2), dacă acest lucru este necesar din considerente de securitate
naţională sau apărare a intereselor Republicii Moldova”.
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Constatăm că trimiterea de la punctul dat este indicată în mod eronat. Astfel, 3/2 alin.(2) este
articolul care prevede exhaustiv lista categoriilor de persoane care pot deţine paşapoarte de
serviciu, dar nu 3/1.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „articolul 3/1” cu
sintagma „articolul 3/2”.  

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

10 August 2016

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