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1 punctele 5,6,7 ş.a.)
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 are drept scop completarea listei serviciilor
prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare cu unele servicii care nu se
regăsesc în listă, excluderea unor servicii din lista serviciilor scutite de taxe consulare,
precum şi majorarea taxelor la serviciile prestate atît de Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene, cît şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare.

d. Suficienţa argumentării. Potrivit autorului, amendamentele propuse se impun ca urmare
a necesităţii optimizării taxelor existente la serviciile prestate şi excluderea posibilităţii de
interpretare a denumirilor unor servicii.
Totodată, nu au fost prezentate argumente concludente cu privire la necesitatea majorării
taxelor. Or, autorul evaziv a menţionat despre taxele percepute de alte state (menţionăm că
economia Republicii Moldova este mai slab dezvoltată decît a statelor specificate în nota
informativă, iar autorul propune taxe mai mari decît a acestor state) şi despre necesităţile de
acoperire a cheltuielilor misiunilor diplomatice. Pentru confirmarea acestor argumente, nu a
fost prezentat nici un studiu care să stea la baza majorării taxelor sau careva date statistice
(cel puţin estimative), informaţii privind cheltuielile suportate etc.
Modificările propuse de autor vor avea efecte iminente, deoarece vor afecta nemijlocit
cetăţenii Republicii Moldova.
Fără a fi prezentate careva studii care să conţină analize a consecinţelor politice, sociale,
economice, financiare, juridice, culturale, ale reglementărilor aşa cum prevede alin.(1) al
art.13 din Legea 780-XV/2001, nota informativă poate fi considerată că nu conţine suficiente
argumente.
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

În nota informativă autorul anticipează că majorarea taxelor va avea drept efect acumularea
mijloacelor financiare considerabile la bugetul de stat. În acelaşi timp, pentru susţinerea
argumentelor nu au fost prezentate date concrete, studii, şi analize.
Mai mult, avînd în vedere că amendamentele vor avea efecte asupra cetăţenilor Republicii
Moldova, considerăm imperios prezentarea unei analize economico-financiare a prevederilor
propuse.

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

Implementarea proiectului va majora povara financiară în special a cetăţenilor Republicii
Moldova. În acest sens, în lipsa unor studii care să demonstreze necesitatea promovării
proiectului, există riscul prejudicierii interesului public general prin stabilirea unor taxe
exagerate în raport cu costurile suportate pentru prestarea serviciilor.

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 Afacerilor Externe şi Integrării Europene 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

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

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb
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Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Art.I alin.1 – cu referire la completarea art.4 cu litera m/1 cu următorul cuprins
„Recepţionarea cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de
stare civilă, cu eliberarea certificatului respectiv”.

Considerăm că prin norma propusă de autor se instituie o taxă suplimentară nejustificată (30
euro) pentru un serviciu prestat de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare. Or,
datorită cuvîntului „recepţionare” se creează oportunitatea de impunere a taxei de
recepţionare, ulterior şi de examinare a cererii privind modificarea, rectificarea sau
completarea unui act de stare civilă.
În acelaşi timp, pentru recepţionarea unei cereri considerăm exagerată taxa de 30 de euro.

Recomandarea: Recomandăm revizuirea normei astfel încît să fie clar că în noul
serviciu se include atît recepţionarea, cît şi examinarea cererii şi formarea dosarului în
acest sens.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.I alin.2 – excluderea literei i) de la art.8).

Prin amendament se propune excluderea serviciului de perfectare a titlului de călătorie
pentru persoanele care nu au împlinit vîrsta de 18 ani din lista serviciilor scutite de taxă
consulară. Respectiv, se propune taxa de 20 de euro în cazul minorilor şi majorarea de la 20
la 40 de euro pentru adulţi.
Dacă în cazul majorării celorlalte tarife, autorul a menţionat necesitatea optimizării tarifelor la
serviciile prestate, în cazul titlului de călătorie autorul a specificat că gratuitatea titlurilor de
călătorie pentru copii, precum şi taxa relativ mică a acestora pentru adulţi, generează abuzuri
din partea cetăţenilor care solicită în repetate rînduri titluri de călătorie nu cu intenţia de a
reveni acasă, dar pentru a intra în posesia unui act de identificare, pe care ulterior să-l
folosească cu scopul de a fi primiţi în centre de plasament sau în vederea solicitării diferitor
ajutoare din partea statelor în care se află.
Respectiv, majorarea taxei este condiţionată de o problemă de abuzuri din partea cetăţenilor
şi nu de faptul că taxa nu corespunde cheltuielilor reale. În acest sens, autorul urma să
prezinte careva date în vederea confirmării numărului cazurilor unor asemenea abuzuri. Pe
lîngă acestea, perfectarea în mod gratis a titlului de călătorie pentru minori şi taxa relativ
mică (în opinia autorului) pentru adulţi este o posibilitate pentru familiile plecate peste hotare
de a se reuni pe o perioadă scurtă, chiar şi de cîteva ori pe an. În acest sens, este posibil ca
numărul abuzurilor admise să fie mult mai mic decît numărul cazurilor cînd titlul de călătorie
este folosit conform destinaţiei, iar majorarea taxei nu va soluţiona problema, ci din contra va
impune condiţii nejustificate ce vor limita dreptul cetăţenilor la libera circulaţie consacrat de
art.27 din Constituţia Republicii Moldova.
Prin urmare, considerăm că statul urmează să identifice alte mecanisme pentru soluţionarea
abuzurilor legate de titlul de călătorie fără a prejudicia interesele cetăţenilor.

Recomandarea: Urmare a celor expuse considerăm excluderea normei de la litera i)
art.8) inoportună.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei
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Cu titlu general asupra proiectului.

Prin proiect, autorul majorează taxele pentru o serie de servicii. În acelaşi timp, nu au fost
prezentate analize care să confirme majorările propuse. Asemenea lacune denotă lipsa de
transparenţă şi impunerea unor condiţii discreţionare de către autor.

Recomandarea: Proiectul necesită a fi revăzut în vederea stabilirii tarifelor conform
unor analize şi studii minuţioase care să justifice majorarea acestora.

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.

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

13 Mai 2016

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