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RAPORT DE EXPERTIZĂ ANTICORUPŢIE

asupra nivelului coruptibilităţii proiectului

de ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a

interpreţilor şi traducătorilor
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al proiectului de act normativ (departamental) este Ministerul Justiţiei.

b. Categoria actului normativ (departamental) propus este ordin, ceea ce corespunde art.
10 şi 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale autorităţilor publice centrale
şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003.

c. Scopul promovării proiectului. Regulamentul este elaborat întru executarea
prevederilor art.11 alin.(4) din Legea nr.264-XVI din 11.12.2008 cu privire la statutul,
autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei. Potrivit notei
informative, prin proiect „se propune atingerea următoarelor obiective: - fortificarea
mecanismului de autorizare a traducătorilor și interpreților cu înalte calități profesionale și de
deținere a cunoștințelor profunde în domeniul efectuării traducerilor și interpretărilor din/în
limbile pentru care solicită autorizarea de interpret și/sau traducător; - asigurarea caracterului
transparent în procesul organizării, desfășurării și evaluării rezultatelor examenului, precum
și în procesul de examinare a contestațiilor depuse în legătură cu dezacordul privind
rezultatele examenului; - îmbunătățirea calității serviciilor prestate de către traducători și
interpreți …”. Astfel, normele propuse reglementează procedura organizării şi desfăşurării
examenului de atestare a interpreţilor şi a traducătorilor.
Însă, reieşind din prevederile proiectului, s-a constatat că scopul declarat riscă să nu fie atins
de autor datorită modului de expunere general, precum şi a unor norme discreţionare în
procesul de contestare a rezultatelor examenului.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de către autor în favoarea promovării
proiectului justifică necesitatea înaintării acestuia spre aprobare, cu unele rezerve asupra
normelor ce reglementează procedura contestării rezultatelor examenului de atestare a
interpreţilor şi a traducătorilor din sectorul justiţiei. Prin urmare, menţionăm că pentru a
garanta implementarea justă a scopului declarat, mai multe norme necesită a fi revizuite prin
prisma recomandărilor expuse în compartimentul II „Evaluarea în fond” din prezentul raport. 
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1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea prevederilor proiectului nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din
bugetul public naţional.

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

Proiectul promovează interesele Ministerului Justiţiei în ceea ce priveşte reglementarea
tuturor acţiunilor de procedură necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de
atestare a interpreţilor şi traducătorilor. Totodată, proiectul conţine unele norme ce riscă să
prejudicieze interesele persoanelor care solicită eliberarea autorizaţiei pentru
traducere/interpretare prin prisma prevederii de la pct.48 care acordă dreptul de a contesta
hotărîrea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor doar în partea ce ţine de procedura
desfăşurării examenului, nu şi conţinutul lucrării de evaluare, propriu-zise. La fel, lipsa
normelor privind modul de constituire şi structura Comisiei de soluţionare a contestărilor,
precum şi ambiguitatea procedurii de iniţiere a examenelor de atestare pot promova anumite
interese private ale persoanelor implicate în procesul de organizare a examenelor (datorită
expunerilor evazive). Menţionăm că prezenţa unor norme generale într-un proiect de act
departamental (act care trebuie să reglementeze sub aspect procedural detaliat toate
acţiunile subiecţilor implicaţi) sunt generatoare de corupţie. Astfel, considerăm necesar
revizuirea proiectului prin prisma recomandărilor din prezentul raport de expertiză
anticorupţie pentru a nu aduce atingere interesului public general. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

În opinia noastră proiectul prenotat este lacunar în ceea ce priveşte transparenţa activităţii
Comisiei de contestare, de competenţa căreia ţine reexaminarea lucrărilor de examen asupra
cărora s-au depus contestaţii. Nu sunt reglementate în Regulament asemenea aspecte ca:
structura, modul de constituire, numărul de membri etc. Astfel, se încalcă unul din
standardele internaţionale prevăzut în art.10 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, potrivit căruia „fiecare stat parte ia,
conform principiilor fundamentale ale dreptului său intern, măsurile necesare pentru a spori
transparenţa administraţiei sale, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi
procesele decizionale, dacă este cazul. Aceste măsuri pot include, în special: adoptarea de
proceduri sau reglementări care să permită publicului obţinerea, dacă este cazul, a
informaţiilor asupra organizării, funcţionării şi proceselor decizionale, precum şi asupra
deciziilor şi actelor juridice care îi privesc…”. Comisia fiind o structură de drept public,
necomercială, atribuţiile căreia sunt de interes public general, propunem autorului de a
completa proiectul cu prevederi care să asigure transparenţa în activitatea sa, prin
reglementarea aspectelor trasate mai sus, fapt ce va garanta societăţii civile şi persoanelor
cointeresate posibilitatea de a lua cunoştinţă cu procedura deplină a obţinerii autorizării
activităţii de interpret şi traducător.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în prezentul raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil şi cu standardele naţionale
anticorupţie.
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Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul, nota informativă, precum şi datele de contact ale autorului
se regăsesc 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.3 potrivit proiectului Regulamentului: „Examenul se organizează o dată în an de
către Comisia de atestare şi disciplină … Examenul poate fi organizat şi mai des dacă
există un număr mare de solicitanți de a participa la examen”.

Utilizarea sintagmei „Examenul poate fi organizat şi mai des dacă există un număr mare de
solicitanți” comportă un caracter general ce acordă o ambiguitate întregii reglementări. Astfel,
din contextul normei nu poate fi dedus, în ce condiţii se vor organiza examene suplimentare
pe parcursul unui an, iar aceasta se datorează faptului că autorul a omis să prevadă expres
în normă numărul maxim de solicitări care va impune organizarea unor examene
suplimentare de către Ministerul Justiţiei. 

Recomandarea: Recomandăm autorului de a prevedea expres numărul maxim de
cereri (de exemplu: 10, 25 sau 35 de solicitări) ce va obliga Comisia de atestare şi
disciplină să organizeze examenul mai des decît o dată pe an.

La pct.13 potrivit proiectului Regulamentului: „În funcție de tipul de activitate și limba
pentru care se solicită autorizația, examenul constă din următoarele probe :
1) pentru interpreți - proba orală;
2) pentru traducători - proba scrisă”.

Utilizarea sintagmei „În funcție de tipul de activitate și limba pentru care se solicită
autorizația” în contextul normei oferă posibilitatea aplicării neuniforme a prevederilor propuse.
Astfel, odată ce pct.13 prevede expres că examenul constă din următoarele probe : pentru
interpreți - proba orală/pentru traducători - proba scrisă, sintagma sus-citată va permite
derogarea de la aceste prevederi şi de a accepta viceversa, fără criterii clare, facîndu-se
trimitere la sintagma „În funcție de tipul de activitate și limba pentru care se solicită
autorizația”. Expunerea dată va crea ambiguităţi la aplicare şi va permite favorizarea unor
solicitanţi de autorizare (prin aplicarea probei preferate).

Recomandarea: Recomandăm autorului o nouă redacţie a normei de la pct.13
„Examenul constă din următoarele probe : 1) pentru interpreți - proba orală; 2) pentru
traducători - proba scrisă”. Ca alternativă, în cazul în care sunt necesare unele
derogări în mod obiectiv (din imposibilitatea testării, etc.), în acest caz, considerăm
oportun de a detalia aceste aspecte, cu stabilirea clară pentru care limbi şi tipuri de
activitate este aplicată o probă sau alta.

2. Conflicte ale normelor de drept
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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

La pct.3 potrivit proiectului Regulamentului: „Examenul se organizează o dată în an de
către Comisia de atestare şi disciplină … Examenul poate fi organizat şi mai des dacă
există un număr mare de solicitanți de a participa la examen”.

Prevederea în cauză acordă discreţii excesive Comisiei de atestare şi disciplină. Afirmaţia se
datorează modului general de expunere, mai exact potrivit normelor, Comisia sus-citată va fi
în drept să organizeze examene suplimentare doar la propria latitudine, ori de cîte ori va
decide că numărul de cereri parvenite de la solicitanţi este „unul mare”. Or, din contra
Comisia nu va organiza examenul, decît o dată pe an, motivînd că numărul de cereri nu este
„suficient de mare”.
Atenţionăm că prevederea în cauză este preluată din Legea nr.264-XVI din 11.12.2008 cu
privire la statutul, autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul
justiţiei, fără o reglementare procedurală mai detaliată.
În acest context, statuăm că unul din obiectivele declarate în nota informativă constă în
„asigurarea caracterului transparent în procesul organizării, desfășurării și evaluării
rezultatelor examenului…”, ceea ce presupune o reglementare procedurală concisă/exactă
cu stabilirea unor condiţii clare şi limitative (în speţă: cu indicarea expresă a numărului maxim
de cereri). Doar astfel poate fi evitat orice abuz din partea organizatorilor examenului, în ceea
ce priveşte frecvenţa desfăşurării acestuia.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a prevedea expres numărul maxim de
cereri (de exemplu: 10, 25 sau 35 de solicitări) ce va obliga Comisia de atestare şi
disciplină să organizeze examenul mai des decît o dată pe an.

La pct.4 potrivit proiectului Regulamentului: „Perioada de depunere a actelor se
încheie cu 15 zile înainte de data desfășurării examenului”.
La pct.7 potrivit proiectului Regulamentului: „Cu 15 zile înainte de data desfăşurării
examenului, Comisia examinează actele depuse de participanți și adoptă hotărîrea
privind admiterea sau respingerea cererii de participare la examen”.

Reieşind din prevederile propuse constatăm că aceste două date indicate în norme vor
coincide la aplicare. Astfel, stabilim că 15 zile înainte de data desfășurării examenului este
termenul pentru depunerea actelor de către solicitanţi. La fel, pct.7 din proiect indică acelaşi
termen pentru adoptarea hotărîrii Comisiei de atestare şi disciplină privind
admiterea/respingerea cererii de participare la examen. Stabilirea unor termeni comuni
acordă discreţii excesive Comisiei sus-citate, implicînd următoarele riscuri:
1) presarea timpului pentru emiterea hotărîrii,
2) studierea superficială a actelor depuse ca urmare a timpului presat,
3) respingerea sau neacceptarea actelor în ultima zi, pe motiv că nu se reuşeşte examinarea
şi emiterea hotărîrii.

4



Recomandarea: Recomandăm autorului delimitarea termenilor analizaţi. Astfel, optăm
pentru următoarea redacţie a pct.7 din proiect „În termen de 15 zile după perioada de
depunere a actelor de către solicitanţi, Comisia examinează actele depuse de
participanți și adoptă hotărîrea privind admiterea sau respingerea cererii de participare
la examen”.

La pct.13 potrivit proiectului Regulamentului: „În funcție de tipul de activitate și limba
pentru care se solicită autorizația, examenul constă din următoarele probe :
1) pentru interpreți - proba orală;
2) pentru traducători - proba scrisă”.

Sintagma „În funcție de tipul de activitate și limba pentru care se solicită autorizația” acordă
discreţii excesive Comisiei de atestare şi disciplină, aceasta fiind în drept să deroge la
prevederile statuate în partea a doua a normei (care prevede expres că „examenul constă
din următoarele probe : 1. pentru interpreți - proba orală; 2. pentru traducători - proba
scrisă”). Astfel, expunerea propusă de autor poate fi interpretată cazuistic, ceea ce oferă
Comisiei fie de a promova anumite persoane, fie a dezavantaja intenţionat anumiţi solicitanţi
de autorizaţie, prin impunerea uneia sau altei probe „în funcţie de activitatea sau limba pentru
care se solicită autorizaţia”. 

Recomandarea: Recomandăm autorului o nouă redacţie a normei de la pct.13
„Examenul constă din următoarele probe : 1) pentru interpreți - proba orală; 2) pentru
traducători - proba scrisă”. Ca alternativă, în cazul în care sunt necesare unele
derogări în mod obiectiv (din imposibilitatea testării, etc.), în acest caz, considerăm
oportun de a detalia aceste aspecte, cu stabilirea clară pentru care limbi şi tipuri de
activitate este aplicată o probă sau alta.

La pct.26 potrivit proiectului Regulamentului: „…Orice înscriere efectuată de către
candidat în fișa de examinare atrage anularea lucrării”.
La pct.27 potrivit proiectului Regulamentului: „…Lucrările anulate se colectează
separat și se anexează la procesul-verbal al Comisie.”.

Constatăm o ambiguitate în procesul anulării lucrărilor de examen. Astfel, reieşind din
prevederile pct.26 sunt supuse anulării doar lucrările în care candidatul a făcut înscrieri în
fişa de examinare, nu şi în alte cazuri cum ar fi plagierea, primirea unor indicaţii de la
membrii Comisiei (a se vedea pct.25 din proiect) etc. O asemenea prevedere poate crea
condiţii oportune de fraudare a lucrărilor de examen, de aceea optăm pentru stabilirea
expresă a tuturor cazurilor în care lucrările de examen vor fi anulate. În caz contrar,
prevederile proiectului riscă a fi interpretate subiectiv, iar la aplicare anularea lucrărilor va fi
aplicată în mod preferenţial, fără criterii clare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a stabili exhaustiv, într-un punct separat, în
ce condiţii vor fi anulate lucrările de examen, întrucît actualmente proiectul prevede
această măsură de sancţionare, exclusiv, în condiţiile statuate la pct.26 din proiect. 

La pct.37 potrivit proiectului Regulamentului: „Comisia de contestare se constituie ad-
hoc prin ordinul Ministrului justiției”.

Menţionăm că proiectul este lacunar în ceea ce priveşte modul de formare, numărul de
membri şi structura Comisiei de soluţionare a contestărilor. Din contextul pct.45 al proiectului
deducem că Comisia în cauză are un preşedinte, fapt ce argumentează necesitatea stabilirii
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exprese a structurii Comisiei. Totodată, instituirea unei comisii de contestare în mod ad-hoc
poate influenţa calitatea contestărilor şi nu este binevenită în raport cu competenţele
acordate, cu atît mai mult că ulterior, solicitantul autorizării nu va putea contesta în
contencios administrativ conţinutul lucrării sale (a se vedea - pct.48 din proiect). Astfel,
reieşind din atribuţiile acordate Comisiei de soluţionare a contestărilor, considerăm că o
asemenea reglementare generală va crea discreţii la aplicare şi optăm pentru o reglementare
detaliată asupra structurii „Comisiei de soluţionare a contestărilor” şi a modului ei de formare.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revizui conţinutul punctului sus-numit, în
vederea introducerii unor modificări care să reglementeze aspectele specifice legate
de 1) structura Comisiei de soluţionare a contestărilor, 2) numărul de membri şi 3)
statutul acestora. Considerăm că o asemenea abordare va garanta integritatea şi
imparţialitatea membrilor desemnaţi.

La pct.48 potrivit proiectului Regulamentului: „Candidatul este în drept să conteste
hotărîrea Comisiei de contestare în instanța de contencios administrativ, doar în
partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

Potrivit normei, solicitanţii autorizaţiei de interpret şi traducător vor fi în drept să conteste
hotărîrea Comisiei de soluţionare a contestărilor în instanța de contencios administrativ,
exclusiv, în partea ce ţine de procedura desfăşurării examenului, nu şi în ceea ce priveşte
conţinutul lucrării sale, aceasta încalcînd vădit dreptul la o apreciere echitabilă şi obiectivă
sub toate aspectele.
Din contextul normei putem concluziona că hotărîrea Comisiei de soluţionare a contestărilor,
de facto, este ultima instanţă ce se va expune asupra conţinutului lucrării de la examen, fără
a acorda careva căi suplimentare de contestare a lucrării. Totodată, atît Comisia de atestare
şi disciplină (structură care apreciază iniţial examenul), cît şi Comisia de soluţionare a
contestărilor sunt instituite prin ordinul Ministrului Justiţiei (ultima în mod ad-hoc), drept
urmare, atestăm o concentrare a puterii decizionale într-o singură autoritate. Mai mult, lipsa
unei căi de atac legale garantate tuturor persoanelor interesate de obţinerea autorizaţiei de
interpret şi traducător, va acorda discreţii excesive instituţiei emitente de autorizaţii.
Deşi o prevedere similară este statuată în Legea nr.264-XVI/2008 cu privire la statutul,
autorizarea şi organizarea activităţii de interpret şi traducător în sectorul justiţiei, totuşi
constatăm că o asemenea abordare şi în proiectul prenotat implică mai multe riscuri, printre
care:
1) pot fi influenţate rezultatele finale;
2) pot fi promovate subiectiv unele persoane în detrimentul altora, fără criterii clare,
3) se vor încălca dreptul solicitanţilor de autorizaţie la o justă apreciere (fără garantarea unei
căi de atac echitabilă, în ceea ce priveşte conţinutul lucrării de examen).

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din pct.48 al proiectului sintagma
„doar în partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

Ca obiecţie generală asupra cap.III şi cap. IV din proiect. 

Menţionăm că atît în cadrul desfăşurării examenului de atestare (cap.III), cît şi în procesul de
contestare a rezultatelor acestuia (cap.IV) autorul nu impune careva termeni limită de emitere
a hotătîrilor Comisiei de atestare şi disciplină de la desfăşurarea examenului şi respectiv a
hotărîrilor Comisiei de contestare.
Proiectul stabileşte doar obligaţia de a publica hotărîrile Comisiei de contestare în termen de
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5 zile de la emitere (a se vedea pct. 47 din proiect), iar în cazul Comisiei de atestare şi
disciplină autorul prevede doar obligarea de a publica pe pagina web oficială a rezultatelor
examenelor, fără a indica iar un termen în acest sens (a se vedea pct.34 din proiect). Lipsa
unor limite în emiterea actelor de decizie de către structurile organizatoare a examenelor de
atestare, la aplicare poate tergiversa întregul proces de atestare a interpreţilor şi
traducătorilor, în mod intenţionat. Prin urmare, optăm pentru o reglementare detaliată asupra
termenilor sus-indicaţi pentru a garanta dreptul tuturor persoanelor interesate la o informare
justă asupra rezultatelor examenelor de atestare.

Recomandarea: Recomandăm autorului a indica expres:
1) La pct.34 din proiect - în ce termen Comisia de atestare şi disciplină este obligată să
emită hotărîrea asupra rezultatelor examenului şi similar ca în pct.47 din proiect, să se
prevadă obligaţia acesteia de a publica rezultatele pe pagina web oficială în termen de
5 zile lucrătoare sau calendaristice, după emitere.
2) La pct.47 din proiect - în ce termen Comisia de contestare este obligată să emită
hotărîrea, iar după sintagma „cel mult 5 zile” să se completeze cu cuvîntul
„lucrătoare” sau „calendaristice”.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

La pct.48 potrivit proiectului Regulamentului: „Candidatul este în drept să conteste
hotărîrea Comisiei de contestare în instanța de contencios administrativ, doar în
partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

Reieşind din analiza efectuată în compartimentul „Discreţii excesive ale autorităţilor publice”
constatăm că norma în cauză aduce atingere drepturilor şi intereselor legale ale solicitanţilor,
întrucît aceştia nu vor fi în posibilitate de a contesta lucrarea de examen într-o instanţă
superioară, în ceea ce priveşte conţinutul lucrării. Astfel, semnalăm încălcarea dreptului
solicitanţilor la o justă apreciere sub toate aspectele lucrării.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din pct.48 al proiectului sintagma
„doar în partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Ca obiecţie generală asupra cap.II „Organizarea examenului”.

Capitolul doi nu conţine norme care ar garanta dreptul solicitanţilor de a contesta hotărîrea
Comisiei de atestare şi disciplină de admitere/respingere a cererii de participare. Astfel, în
lipsa unor norme care vor asigura dreptul la contestare a hotărîrilor menţionate, calificăm
proiectul ca fiind unul lacunar, în ceea ce priveşte transparenţa activităţii Comisiei de atestare
şi disciplină. Prin urmare, procedura de contestare riscă să fie stabilită în mod arbitrar, fără
careva restricţii sau responsabilităţi asumate de către Comisie, ceea ce va afecta întreaga
activitate, sub aspectul lipsei transparenţei organizării şi funcţionării acestei structuri.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a completa capitolul II din Regulament cu
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un punct nou care să prevadă expres dreptul solicitanţilor de a contesta decizia
Comisiei de atestare şi disciplină de acceptare/respingere a cererii de participare la
examen.

La pct.37 potrivit proiectului Regulamentului: „Comisia de contestare se constituie ad-
hoc prin ordinul Ministrului justiţiei”.

Menţionăm că proiectul nu reglementează numărul membrilor şi structura Comisiei de
soluţionare a contestărilor, autorul optînd pentru o expunere vagă „Comisia se constituie ad-
hoc prin ordinul Ministerului Justiţiei”. Astfel, o asemenea reglementare afectează direct
transparenţa funcţionării entităţii în cauză, iar ca rezultat pot fi fraudate rezultatele
contestărilor depuse de către solicitanţii autorizaţiilor.

Recomandarea: Recomandăm autorului de a revizui conţinutul punctului sus-numit, în
vederea introducerii unor modificări care să reglementeze aspectele specifice legate
de: 1) structura Comisiei de soluţionare a contestărilor, 2) numărul de membri şi 3)
statutul acestora. Considerăm că o asemenea abordare va garanta integritatea şi
imparţialitatea membrilor desemnaţi.

La pct.48 potrivit proiectului Regulamentului: „Candidatul este în drept să conteste
hotărîrea Comisiei de contestare în instanța de contencios administrativ, doar în
partea ce ține de procedura de desfăşurare a examenului”.

Proiectul nu prevede dreptul solicitanţilor de a contesta în instanţa de contencios
administrativ hotărîrile Comisiei de soluţionare a contestărilor, în partea ce ţine de conţinutul
lucrării de examen. Prin urmare, o astfel de abordare afectează transparenţa întregului
proces de contestare a examenului de atestare a interpreţilor şi a traducătorilor, întrucît
persoanele interesate vor fi puse în imposibilitate de a-şi apăra interesele legale, în ceea ce
priveşte conţinutul lucrării sale.
În lipsa unei proceduri complete de contestare, va subzista riscul unei interpretări subiective
a normei, iar ca rezultat se pot favoriza unele acţiuni în detrimentul interesului public (a se
vedea analiza normei date de la compartimentul „Discreţii excesive ale autorităţilor publice”
din prezentul raport).

Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din pct.48 al proiectului sintagma
„doar în partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control

La pct.48 potrivit proiectului Regulamentului: „Candidatul este în drept să conteste
hotărîrea Comisiei de contestare în instanța de contencios administrativ, doar în
partea ce ține de procedura de desfăşurare a examenului”.

Constatăm insuficienţa mecanismelor de contestare a hotărîrilor Comisiei de soluţionare a
contestărilor (în partea ce ţine de conţinutul lucrării de examen). Potrivit textului propus
hotărîrea Comisiei de contestare, se prezintă a fi o ultimă instanţă care se va expune pe
marginea conţinutului lucrării, solicitanţii nefiindu-le acordat un mecanism suplimentar şi
extern de contestare a lucrării sale. Pericolul acestei norme constă în discreţii excesive
acordate Comisiei de contestare vis-a-vis de hotărîrile emise, precum şi lipsa unui mecanism
de contestare complet, garantat persoanelor interesate în obţinerea autorizării de interpret
sau traducător.
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Recomandarea: Recomandăm autorului de a exclude din pct.48 al proiectului sintagma
„doar în partea ce ține de procedura de desfășurare a examenului”.

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

La pct.6 potrivit proiectului Regulamentului: „Prevederea pct. 7, subpct. 3) nu este
obligatorie pentru persoanele care solicită eliberarea autorizației pentru traducerea
și/sau interpretarea din/în una din limbile prevăzute în Lista limbilor orientale ori rar
folosite pentru autorizarea interpreților și traducătorilor aprobată prin Hotărîre de
Guvern, precum şi pentru interpreții semnelor celor surzi, muți ori surdomuți”.

Menţionăm că autorul a indicat, în mod eronat pct.7 subpct.3) ca fiind norma ce stabileşte
actele necesare a fi prezentate pentru admiterea la examenul de atestare a interpreţilor şi
traducătorilor. De facto, reieşind din logica expunerii, deducem că s-a avut intenţia de a se
face trimitere la pct.5 subpct.3), dar nu pct.7 subpct.3).

Recomandarea: Recomandăm autorului de a substitui sintagma „pct.7, subpct.3)” cu
sintagma „pct.5, subpct.3)”. 

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

09 Septembrie 2016

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