
CENTRUL NAŢIONAL
ANTICORUPŢIE AL REPUBLICII

MOLDOVA

NATIONAL ANTI-CORRUPTION
CENTER

REPUBLIC OF MOLDOVA

RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr.738 din 20.06.2008 pentru aprobarea

Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate de către
Serviciul Stare Civilă şi oficiile de stare civilă, precum şi a

Regulamentului cu privire la modul de formare şi direcţiile de
utilizare a mijloacelor speciale 

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. Potrivit autorului, scopul proiectului constă în instituirea
unor noi servicii prestate de către Serviciul Stare Civilă şi oficiile stare civilă, precum şi
racordarea unor termeni la prevederile Legii nr.181 din 25.07.2014. De asemenea, prin
proiect se propune extinderea categoriei persoanelor care beneficiază de scutiri la prestarea
serviciilor contra plată.
Considerăm că scopul stipulat în nota informativă nu conţine suficiente justificări privind
necesitatea care a condiţionat trecerea unor servicii cu titlu gratuit în categoria cu plată
(pct.3, poziţiile 1-5 din proiect) şi a modului de formare a normei de timp (termenul de
eliberare a actului – 30 de zile). Suntem de părere că Serviciul Stare Civilă îşi creează
condiţii favorabile, prin instituirea unor noi servicii şi taxe, pentru a-şi majora statele de
personal, concluzii din nota informativă la compartimentul fundamentarea economico-
financiară, ceea ce de fapt este o povară financiară nejustificată pusă pe seama cetăţenilor
beneficiari de servicii publice. Implementarea noilor servicii şi tarife ar prejudicia interesele
cetăţenilor, prin cheltuieli suplimentare la perfectarea actelor de stare civilă.

d. Suficienţa argumentării. Deşi nota informativă este întocmită conform rigorilor art.37 al
Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003, totuşi, scopul anunţat de autor în nota
informativă nu este pe deplin justificat din punct de vedere al interesului public general,
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întrucît există riscul de a mări povara financiară faţă de cetăţeni în procesul de solicitare a
serviciilor de la Serviciul Stare Civilă.
Această povară se exprimă prin majorarea taxelor pentru serviciile prestate de către Serviciul
Stare Civilă care nu au la bază o analiză amplă a condiţiilor care au impus majorarea taxelor
şi a impactului social-economic al aplicării acestora.
În vederea respectării interesului public general este necesar ca autorul proiectului să
evalueze/analizeze suplimentar majorarea tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul
Stare Civilă, astfel încît să fie excluse careva riscuri care ar prejudicia interesul public
general.  

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Cu referire la compartimentul fundamentarea economico-financiară, autorul menţionează în
nota informativă că cheltuieli financiare vor fi necesare pentru achiziţionarea noilor formulare
tipizate şi pentru majorarea statelor de personal, mijloace financiare care vor fi acoperite din
veniturile colectate de către Serviciul Stare Civilă. 

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

Prevederile proiectului promovează interesul public general. Însă, reieşind din faptul că prin
proiect se exclud o parte din serviciile prestate gratuit, precum şi sunt instituite servicii cu
taxe care nu sunt suficient justificate la compartimentul modul de formare a acestora, există
riscul prejudicierii interesului public general.
Considerăm că aspectul privind majorarea taxelor pentru prestarea serviciilor trebuie să fie
argumentat prin prisma prevederilor Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate
contra plată de către Serviciul Stare Civilă, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.738/2008,
astfel încît să fie respectat şi asigurat principiul transparenţei în procesul decizional, iar în
final interesul public. 

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. Proiectul întruneşte cerinţele impuse 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 a
asigura posibilităţile de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu
legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasând proiectul de act normativ pe
pagina web oficială a instituţiei. Proiectul prenotat este plasat pe pagina oficială a Ministerului
Justiţiei, fiind posibil accesul la proiectul prenotat al cetăţenilor, asociaţiilor constituite în
corespundere cu legea, altor părţi interesate pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări vis-a-vis de acest proiect.
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II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui

La pct.3 Anexa nr.1 al Hotărîrii, „Notă: la solicitarea solicitantului prestarea serviciilor
în regim..”.

Îmbinarea sintagmei „solicitarea solicitantului” nu este corectă din punct de vedere stilistic.
Ţinem să menţionăm că prevederile Legi nr.100 din 26.04.2001 privind actele de stare civilă
reglementează noţiunea de „declarant”. 

Recomandarea: Propunem de substituit cuvîntul „solicitantului” cu cuvîntul
„declarantului”. Această obiecţie este valabilă în tot cuprinsul proiectului.

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

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

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.3, Anexa nr.1 la Hotărîre, poziţiile 1-5 „eliberarea duplicatului certificatului de
stare civilă; eliberarea extrasului de pe actul de stare civilă; eliberarea certificatului
privind starea civilă; eliberarea avizului privind afirmarea sau infirmarea schimbării
numelui de familie şi/sau prenumelui; eliberarea certificatului explicativ” se abrogă.

Excluderea serviciilor date de la categoria cu statut gratuit şi includerea acestora la
compartimentul cu plată nu este suficient justificată de autor în nota informativă. Considerăm
că trecerea serviciilor în cauză cu plată va prejudicia interesele cetăţenilor, prin suportarea
unor cheltuieli suplimentare la perfectarea documentelor. Aceasta este o cerinţă excesivă în
exercitarea drepturilor persoanelor şi impune un efort substanţial în realizarea drepturilor ce
le revine.
Dat fiind faptul că serviciile sunt de interes public general, precum şi servicii prestate în mod
repetat (duplicat), acestea trebuie să fie cu titlu gratuit.
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Recomandarea: În vederea respectării interesului public general, propunem de a
menţine norma în vigoare. Această obiecţie este valabilă şi pentru pct.3 poziţia 14 şi
25, pct.4 poziţia 12 rubrica 3, 20-22, poziţia 28 rubrica 2 şi 3, poziţiile 32 şi 33, pct.7
poziţia 14, 15, 17/4, 17/5, 25, 28, 32, 41/1, 41/2 din proiect.

La pct.5, Anexa nr.3 nota se completează cu următorul conţinut „Pentru serviciile
prestate cu termen de executare de 24 de ore şi 1 oră, nu se aplică scutiri de la plata
tarifului”.

Considerăm nejustificat din punct de vedere al interesului public de a institui plăţi de stat
pentru categoria de servicii prestate cu termen de executare de 24 de ore şi 1 oră pentru
persoanele care beneficiază de scutiri la prestarea serviciilor de către Serviciul Stare Civilă şi
oficiile de stare civilă, doar motivînd termenul restrîns de executare. Dat fiind faptul că
categoria dată beneficiază de scutiri la prestarea serviciilor contra plată, aceştia trebuie să fie
scutiţi de plată şi pentru serviciile prestate cu termen de executare de 24 de ore şi 1 oră. În
caz contrar, excepţia dată este o cerinţă excesivă care impune cheltuieli financiare
suplimentare.

Recomandarea: Pentru a nu prejudicia interesele beneficiarilor de servicii publice,
propunem de exclus norma dată din proiect.  

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

Natalia Cheptea
inspector principal al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

29 Septembrie 2016

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