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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare, structurii şi efectivului-limită ale

Serviciului Stare Civilă
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 întru racordarea statutului
Serviciului de Stare Civilă la noile cerinţe prevăzute de Legea nr.100-XV din 26.04.2001
privind actele de stare civilă, care stabileşte expres că “Serviciul Stare Civilă este autoritate
administrativă în subordinea Ministerului Justiţiei, cu statut de persoană juridică, dispune de
balanţă autonomă şi conturi trezoreriale. Activitatea Serviciului este finanţată de la bugetul de
stat şi din mijloacele speciale obţinute în urma prestării serviciilor contra plată”. Astfel,
proiectul propune o nouă reglementare a statutului autorităţii sus-menţionate, cu identificarea
funcţiilor de bază, a drepturilor, precum şi a structurii organizaţionale.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare. Totuşi, 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

Implementarea proiectului presupune cheltuieli financiare şi sunt identificate sursele de
acoperire ale acestora. Totodată, menţionăm că au fost întocmite şi incluse în nota
informativă cheltuielile estimative pentru implementarea noilor prevederi, acestea fiind
coordonate cu ministerele de resort.
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1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Normele propuse vor asigura organizarea şi dezvoltarea sistemului naţional de înregistrare şi
arhivare a actelor de stare civilă, precum şi eliberarea certificatelor/duplicatelor de pe actele
de stare civilă, ceea ce corespunde 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
Justiţiei, cerinţă 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

La pct.6 din proiectul Regulamentului – “Atribuţii principale: …”,
La pct.7 din proiectul Regulamentului – “Drepturile generale: În scopul realizării
funcțiilor şi atribuţiilor principale ce îi revin, Serviciul este în drept: … 8) să exercite
alte drepturi generale necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor stabilite”.

Optăm pentru o reglementare limitativă a atribuţiilor şi drepturilor Serviciului de Stare Civilă.
În acest sens, menţionăm că utilizarea sintagmelor “atribuţii principale”/ “drepturi generale” în
contextul unui Regulament care prevede funcţionarea unei autorităţi administrative concrete
(în cazul proiectului a Serviciului Stare Civilă) va genera interpretări subiective şi va admite
stabilirea ulterioară a unor drepturi “suplimentare” sau a unor atribuţii “speciale”. Atenţionăm
că deşi, Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
utilizează termenii de “drepturi generale” şi “atribuţii principale” acestea fac referire la întregul
sistem instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate, fiecare autoritate în parte
stabilindu-şi atribuţiile şi drepturile sale specifice pentru domeniul său. Prin urmare, pentru a
evita atribuirea unor drepturi abuzive sau a unor atribuţii unilaterale, considerăm oportun
excluderea cuvintelor “principale” şi “generale”.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din titlu şi textul punctului 6
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cuvîntul “principale” şi de la punctul 7 cuvîntul “generale”.

2. Conflicte ale normelor de drept

La pct.9 subpct.15) din proiectul Regulamentului – “Directorul: anulează şi modifică
deciziile oficiilor teritoriale (dacă legea nu prevede altfel), în cazul în care acestea
contravin legislaţiei în vigoare”.

Menţionăm că prevederile în cauză contravin normelor de la art.15 alin.(3) din Legea
nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, care statuează expres că
„Ministrul anulează actele administrative ale autorităţilor administrative din subordinea
ministerului emise cu încălcarea legislaţiei sau pe motive de inoportunitate”. 

Recomandarea: Recomandăm autorului reformularea normei prin prisma prevederilor
Legii nr.98/2012. Astfel, norma urmează a fi exclusă de la subpct.15) al pct.9 din
proiectul Regulamentului, iar aspectele cu privire la competenţa Ministerul Justiţiei de
a anula deciziile Serviciului Stare Civilă, precum şi deciziile oficiilor teritoriale, în cazul
în care acestea contravin legislaţiei în vigoare, vor fi expuse într-un punct separat.

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

La pct.6 din proiectul Regulamentului – “Atribuţii principale: …”,
La pct.7 din proiectul Regulamentului – “Drepturile generale: În scopul realizării
funcțiilor şi atribuţiilor principale ce îi revin, Serviciul este în drept: … 8) să exercite
alte drepturi generale necesare realizării sarcinilor şi atribuţiilor stabilite”.

Utilizarea termenilor de “atribuţii principale” şi “drepturi generale” în contextul proiectului
poate genera la aplicare, atribuirea de către Serviciul Stare Civilă a unor competenţe
suplimentare şi abuzive. Reieşind din faptul că prezentul proiect conţine un Regulament de
activitate a unei autorităţi publice, competenţele acesteia trebuie redate concis şi limitativ,
astfel pentru a exclude interpretările subiective.  

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din titlu şi textul punctului 6
cuvîntul “principale” şi de la punctul 7 cuvîntul “generale”.

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
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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

Cristina Diacenco
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

05 August 2016

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