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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite
pentru autorizarea interpreţilor şi/sau traducătorilor

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 a fost elaborat în vederea instituirii cadrului
normativ privind identificarea şi enumerarea expresă a limbilor orientale ori rar folosite pentru
a exclude interpretări legislative sau situaţii incerte în deciziile Comisiei de atestare şi
disciplină a traducătorilor şi/sau interpreţilor.

d. Suficienţa argumentării. Autorul aduce argumente convingătoare referitor la
necesitatea aprobării Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreţilor
şi/sau traducătorilor. în situaţia în care, varianta actuală a Legii nr. 264 din 11.12.2008 cu
privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul
justiţiei, lasă loc de interpretare.
Totodată, textul notei informative nu reflectă în mod clar necesitatea includerii în lista
respectivă a limbilor oficiale ale Uniunii Europene, întrucît conform statutului limbilor
respective, acestea nu sunt nici rar folosite şi nici nu sunt limbi orientale.
Astfel, argumentele invocate de autor nu justifică pe deplin necesitatea promovării
proiectului.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului nu promovează şi nu prejudiciază careva interese de grup sau
individuale în lipsa justificării interesului public.

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În proiect nu au fost atestate incompatibilităţi cu standardele naţionale şi internaţionale
anticorupţie şi nu au fost identificate domenii în care proiectul nu satisface cerinţele sau sînt
în contradicţie cu aceste standarde.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Proiectul se regăseşte pe pagina
oficială a Ministerului Justiţiei, în corespundere cu 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 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

Lista limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreţilor şi/sau
traducătorilor.

Cu referire la Lista limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreţilor şi/sau
traducătorilor propusă în anexa proiectului, considerăm că autorul nu justifică pe deplin
includerea în această categorie a mai multor limbi care nu sunt considerate a fi limbi rar
vorbite şi nici nu fac parte din familia limbilor orientale. Astfel, autorul nejustificat a inclus în
lista respectivă din anexa la proiect limbile: bulgară, cehă, croată, daneză, estonă,
finlandeză, greacă, irlandeză, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, portugheză, slovacă,
slovenă, suedeză.
Întrucît reieşind din prevederile Regulamentului nr.1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a
regimului lingvistic al Comunităţii Economice Europene şi Tratatul privind Uniunea
Europeană art.55 alin.(1) (ex-articolul 53 TUE) enumeră limbile oficiale ale Uniunii Europene
care sunt: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă,
irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză,
română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.
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Astfel, autorul include în listă 16 din cele 24 limbi oficiale ale Uniunii Europene şi le consideră
ca fiind limbi orientale ori rar folosite. Or, acest fapt intră în contradicţie cu reglementarea
cadrului normativ european, acestea fiind limbi oficiale ale Uniunii Europene, este inoportun a
fi incluse în lista respectivă şi cu atît mai mult, acestea nu intră în categoria limbilor orientale.

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea Listei limbilor orientale ori rar folosite
pentru autorizarea interpreţilor şi/sau traducătorilor propusă în anexa proiectului şi
excluderea din lista respectivă a limbilor oficiale ale Uniunii Europene (bulgară, cehă,
croată, daneză, estonă, finlandeză, greacă, irlandeză, lituaniană, maghiară, malteză,
poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, suedeză).

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

Cumularea competenţelor de elaborare, control şi sancţionare în cadrul aceleiaşi autorităţi ca
factor de decizie crează premise de aplicare discreţionară a normelor. Or, în cazul de faţă
Ministerul Justiţiei apare ca organ de autorizare cu competenţa de numire a comisiei de
atestare şi disciplină, organizare şi desfăşurare a examenului de atestare cît şi modul de
contestare a rezultatelor acestuia.
De asemenea Ministerul Justiţiei, reprezintă şi autoritate de supraveghere şi control al
activităţii interpreţilor şi traducătorilor cu dreptul în ceea şe priveşte suspendarea autorizaţiei
interpreţiloir şi traducătorilor cît şi dreptul de retragere a autorizaţiei în temeiurile prevăzute
de lege.
Totodată, prezentul proiect prevede că Ministerul Justiţiei se împuterniceşte cu dreptul de a
modifica şi completa ulterior lista limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea
interpreţilor şi/sau traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul
Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de
notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.
Astfel, concentrarea tuturor factorilor de decizie şi administrare a activităţii interpreţilor şi
traducătorilor în cadrul Ministerului Justiţiei poate institui criterii de subiectivitate şi discreţie a
acestuia în ceea ce priveşte aplicarea împuternicirilor stabilite de lege.

Recomandarea: Propunem autorului proiectului includerea unei norme care ar face
referire la monitorizarea aplicării legii respective de către o comisie numită de către o
altă autoritate.

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.
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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.

9. Alte obiecţii

În ceea ce priveşte art.5 alin.(1) dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau
traducător.

La art.5 alin.(1) dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau traducător pentru
persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) îl are persoana care:
a) posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă
specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă
diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilităţi de
predare în limba străină pentru care solicită autorizarea. …
… f) a susţinut examenul de atestare. Norma respectivă conţine criterii clare şi obiective de
obţinere a autorizaţiei de interpret şi/sau traducător.
Totodată, autorul propune modificarea alin.(2) care va avea următorul conţinut: “Prevederea
alin.(1) lit.a) nu este obligatorie în cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile
orientale ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, precum şi interpreţilor
semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi care solicită autorizarea”.
În varianta propusă, autorul proiectului prevede norme discriminatorii faţă de categoriile de
persoane care urmează a susţine examenul de atestare, posedă o diplomă, act confirmativ
referitor la cunoaşterea limbii pentru care solicită autorizarea.
Pentru eliminarea factorului discriminatoriu ar fi corect şi oportun ca persoana care:
a) nu posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent din care rezultă
specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită autorizarea sau posedă
diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilităţi de
predare în limba străină pentru care solicită autorizarea, să deţină măcar un act care ar
confirma nivelul de cunoaştere al limbii pentru care cere autorizarea.

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea normei alin.(2) care ar putea avea
următorul conţinut: “ în cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile
orientale ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, precum şi
interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi care solicită autorizarea, urmează
a fi acordată cu respectarea prevederilor alin.(1) fără a fi necesar să posede diplomă
de licenţă sau de masterat din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine
pentru care solicită autorizarea cu condiţia deţinerii unui act care confirmă nivelul de
cunoaştere al limbii pentru care solicită autorizare. 

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
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directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Vera Macovei
Inspector al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

11 Mai 2016

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