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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului şi a
tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul

Naţional al Justiţiei, precum şi a Regulamentului privind modul
de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institutul

Naţional de Justiţie
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. Prin proiect se propune aprobarea Nomenclatorului şi a
tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Naţional al Justiţiei, cît şi aprobarea
Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către Institut.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind reliefate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.37 lit.a) al Legii nr.317-XV/2003.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare.

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

Proiectul promovează interesele Institutului Naţional al Justiţiei prin formarea unui cadru
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normativ cu privire la tarifele pentru serviciile prestate şi modul de formare şi utilizare a
veniturilor colectate. Astfel, interesul public general nu este prejudiciat.

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. Fiind plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Justiţiei la momentul examinării, proiectul a întrunit 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

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

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Pct.5 din Anexa nr.1 Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată de
Institutul Naţional de Justiţie – Baza de calculare a tarifelor pentru Editarea
publicaţiilor în Revista Institutului Naţional al Justiţiei şă în alte publicaţii ale acestuia:
„Conform Hotărîrii Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 despre tarifele minime ale
remuneraţiei de autor sau, după caz preţ contractual”.

Evidenţiem că sintagma „după caz preţ contractual” este ambiguă şi oferă normei caracter
discreţionar. Astfel, există riscul ca Institutul Naţional al Justiţiei să stabilească tarife aleatoriu
pentru editarea publicaţiilor în Revista Institutului şi în alte publicaţii ale acestuia şi să evite
prevederile Hotărîrii Guvernului nr.641 din 12 iulie 2001 despre tarifele minime ale
remuneraţiei de autor.

Recomandarea: În scopul evitării situaţiilor discreţionare, sintagma „după caz preţ
contractual” necesită a fi exclusă.
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5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Pct.1 din Anexa nr.1 Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate contra plată de
Institutul Naţional de Justiţie – Baza de calculare a tarifelor pentru formarea iniţială şi
continuă a persoanelor care activează în sectorul justiţiei, precum şi formarea de
formatori – 300 lei zi/persoană.

Reieşind din calculele propuse de autor reiese că pentru o lună de cursuri (1curs = 80 ore =
aproximativ 2 săptămîni sau lunar = 2 cursuri) Institutul va încasa aproximativ 150 mii lei (300
lei pers/zi * 25 pers * 10 zile/1 curs * 2 cursuri), iar dacă să presupunem că Institutul ar putea
desfăşura mai multe cursuri simultan în domenii diferite suma se va dubla sau tripla
(aproximativ 300 mii lei în cazul a 2 cursuri simultan, respectiv 4 cursuri lunar). În acelaşi
timp, remunerarea formatorilor lunar va fi de 61 200 lei (30 600 pentru un curs de 80 ore * 2
cursuri lunar) sau 122 400 lei în cazul cursurilor simultan.
Astfel, autorul anticipează că pentru serviciile comunale, materiale didactice, uzura, pauza de
cafea Institutul va cheltui circa 90 000 lei lunar (150 mii lei încasările totale – circa 60 000 lei
salarizarea formatorilor) sau în cazul cursurilor simultane se va cheltui 178 mii lei lunar (300
mii lei încasările totale – 122 mii lei salarizarea formatorilor).
Reieşind din cele menţionate supra considerăm tariful propus de autor exagerat şi
nejustificat. Concomitent, tarifele la serviciile comunale, materiale didactice, uzura, pauza de
cafea nu au fost argumentate, or autorul nu a prezentat calcule în acest sens.

Recomandarea: Considerăm necesar revizuirea tarifului propus de autor astfel încît
acesta să corespundă cheltuielilor reale suportate de către Institut.
În caz contrar, acestea vor fi considerate ca fiind cerinţe excesive de exercitare a
drepturilor cetăţenilor de a participa la cursuri de instruire calitative în domeniu
juridic.

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
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
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