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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la procedura de executare a hotărîrilor şi deciziilor Curţii

Europene a Drepturilor Omului
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 urmăreşte crearea unui mecanism eficient de
executare a hotărîrilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului, fiind prezentate argumente elocvente, care evidenţiază
temeiul legal şi necesitatea elaborării şi promovării proiectului. Astfel, considerăm că sunt
întrunite exigenţele stabilite de prevederile art.20 al Legii nr.780/2001 privind actele
legislative.

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

Odată cu implementarea proiectului, vor fi stabilite autorităţile responsabile pentru
executarea hotărîrilor şi deciziilor CEDO, precum şi va fi reglementată executarea măsurilor
cu caracter individual şi cele cu caracter general. Prin urmare, proiectul este conform
interesului public general şi nu prejudiciază interese de grup sau individuale.
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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 cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd
proiectul de act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

Pct.20 din proiectul regulamentului: „Dacă beneficiarul desemnat de către Curte nu
poate fi găsit sau contactat, sumele se plasează într-un cont bancar special deschis pe
numele beneficiarului, fie se pun temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei
persoane autorizate pentru a efectua plata în cazul în care beneficiarul o cere”.

Autorul operează cu sintagma „persoană autorizată”, însă nu defineşte sau exemplifică care
ar fi aceasta. În consecinţă, în cazurile în care beneficiarul desemnat nu poate fi găsit,
sumele vor putea fi puse la dispoziţia unei persoane terţe, fără a condiţiona în niciun fel
dreptul de a pretinde la suma respectivă. Este indicată specificarea persoanelor autorizate
pentru a evita dobîndirea frauduloasă a sumei beneficiarului care nu poate fi contactat. 

Recomandarea: Definirea „persoanei autorizate” sau stipularea unor criterii cumulativ
întrunite pentru a putea dispune de suma desemnată de Curte de către o altă persoană
decît beneficiarul. 

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
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Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

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.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

Pct.20 din proiectul regulamentului: „În cazul în care Curtea dispune achitarea sumei
personal minorului, aceasta poate fi ridicată de către reprezentantul legal, care va
gestiona suma în favoarea nemijlocită a minorului, sub supravegherea
corespunzătoare a autorităţilor responsabile de executarea hotărîrii sau deciziei Curţii
în cauza respectivă”. 

Autorul prevede că reprezentantul legal va gestiona sumele băneşti ale minorului, însă nu
sunt descrise metodele de supraveghere a gestiunii sumelor în favoarea minorului, precum şi
nu sunt stabilite anumite măsuri ce ar putea fi întreprinse în situaţiile în care s-ar depista că
reprezentantul legal gestionează suma în alte scopuri decît cele care ar fi în favoarea
minorului. Prin urmare, există riscul ca reprezentantul legal al minorului să dispună de
resursele financiare în favoarea sa, contrar voinţei sau necesităţilor minorului. Totodată,
atenţionăm că mecanismul de supraveghere este prevăzut în mod ambiguu („supravegherea
corespunzătoare a autorităţilor responsabile de executarea hotărîrii sau deciziei Curţii”),
nefiind stipulate anumite acţiuni care autoritatea responsabilă de executarea hotărîrii
(Agentul guvernamental) le-ar întreprinde în cazurile de depistare a utilizării sumelor în
defavoarea minorului. 

Recomandarea: Identificarea unor mecanisme funcţionale de verificare a modului de
gestiune a sumei minorului şi stipularea unor măsuri ce urmează a fi întreprinse de
Agentul guvernamental în eventualitatea depistării gestiunii contrar intereselor
minorului. 

Pct.20 din proiectul regulamentului: „Dacă beneficiarul desemnat de către Curte nu
poate fi găsit sau contactat, sumele se plasează într-un cont bancar special deschis pe
numele beneficiarului, fie se pun temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei
persoane autorizate pentru a efectua plata în cazul în care beneficiarul o cere”.

Semnalăm că nu sunt delimitate cazurile în care sumele urmează a fi plasate într-un cont
bancar special deschis pe numele beneficiarului şi cazurile în care sumele se vor pune
temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane autorizate. La fel, autorul nu a stipulat
expres un termen în care beneficiarul va putea ridica suma respectivă (în situaţiile în care
beneficiarul nu poate fi găsit), precum şi nu a fost statuat succesorul sumei, dacă beneficiarul
nu este de găsit pe o perioadă mai îndelungată. Pentru a facilita procedura de executare a
hotărîrilor şi deciziilor Curţii, recomandăm înlăturarea aspectelor sus-menţionate. 
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Recomandarea: Delimitarea cazurilor în care sumele urmează a fi plasate într-un cont
bancar special deschis pe numele beneficiarului şi cele în care sumele se vor pune
temporar la dispoziţia unei autorităţi sau unei persoane autorizate. Indicarea unui
termen în care beneficiarul va putea ridica suma plasată în contul bancar special
deschis pe numele său şi completarea normei cu prevederi referitoare la succesiune.

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

Pct.27 din proiectul regulamentului: „Suma stabilită de Curte se converteşte în lei
moldoveneşti, conform ratei de schimb la data efectuării efective a transferului”. 

Considerăm oportună completarea normei cu specificarea faptului că rata de schimb este
stabilită de Banca Naţională a Moldovei. 

Recomandarea: Completarea normei după sintagma „conform ratei de schimb” cu
sintagma „a Băncii Naţionale a Moldovei”.

Pct.28 din proiectul regulamentului: „În cazul în care plata nu se efectuează în
Republica Moldova ci într-un alt stat unde îşi are reşedinţa solicitantul, în scopul
evitării unor eventuale divergenţe ce vizează cursul valutar, este necesară încheierea
unui acord între părţi (autoritatea responsabilă de efectuarea plăţii şi beneficiarul
plăţii)”. 

Pentru a detalia conţinutul acordului încheiat, recomandăm autorului stipularea unor clauze
care vor fi incluse în acord (statul, cursul valutar/valuta). 

Recomandarea: Expunerea normei în următoarea redacţie: „În cazul în care plata nu se
efectuează în Republica Moldova ci într-un alt stat unde îşi are reşedinţa solicitantul, în
scopul evitării unor eventuale divergenţe ce vizează cursul valutar, este necesară
încheierea unui acord între părţi, care va stipula autoritatea responsabilă de efectuarea
plăţii, beneficiarul plăţii, statul şi valuta în care se va efectua plata”.

Pct.46 subpct.1 din proiectul regulamentului: „Planul sau raportul de acţiuni cuprinde
următoarele secţiuni: descrierea cauzei sau grupului de cauze în cauză”. 

Pentru a asigura un stilism normativ al normei, recomandăm evitarea repetiţiilor fonetice. 

Recomandarea: Substituirea sintagmei „în cauză” cu sintagma „în speţă” sau cu
cuvîntul „date/respective”.

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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