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La pct. 3 din proiect, considerăm necesară indicarea sumei 

onorariilor echivalentă în lei (cursul monedei naţionale faţă de cursul 

valutar al monedei dolar SUA, stabilit de Banca Naţională la data 

alocării sumei nominalizate din fondul de rezervă al Guvernului). 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă 

Echivalentul în lei a sumei stabilite în proiect nu este 

relevant, deoarece raportul dintre stat (Ministerul Justiției) și 

reprezentantul intereselor statului conține elemente de 

extraneitate, și anume, reprezentarea Republicii Moldova 

urmează să aibă loc în Statele Unite ale Americii. 

Astfel, onorariul reprezentantului intereselor statului 

urmează a fi achitat în dolari SUA, indiferent de cursul 

stabilit la data achitării. 

Centru 

Național 

Anticorupție 

2 Autorul a reliefat în conținutul notei informative scopul, condițiile 

ce au impus elaborarea proiectului (inițierea litigiului împotriva 

Republicii Moldova în fața Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru 

Districtul Sudic al New York-ului (SUA), desfășurarea concursului 

de selectare a reprezentanților intereselor statului în cauza dată și 

desemnarea cîștigătorului concursului) și principalele prevederi ale 

proiectului (împuternicirea Ministrului justiţiei de a semna în numele 

Guvernului contractul de asistență juridică și alocarea mijloacelor 

financiare necesare pentru executarea obligațiilor asumate conform 

contractului). De asemenea, autorul a prezentat procesul-verbal al 

ședinței Comisiei, organizate sub egida Ministerului Justiției, care a 

selectat reprezentantul statului în dosarul dat. 

Prin urmare, remarcăm întrunirea parțială a exigențelor de tehnică 

legislativă stabilite de prevederile art. 37 al Legii privind actele 

normative ale Guvernului  și ale altor autorități ale administrației 

publice centrale și locale nr. 317-XV din 18 iulie 2003. 

 

Nu se acceptă. 

Este incertă obiecția formulată de expert în privința 

aspectelor nereflectate în nota informativă aferentă 

proiectului de act normativ, dar și contradictorie cu concluzia 

finală, în care se indică că „proiectul a fost inițiat cu 

respectarea, în mare parte, rigorilor de transparență 

decizională stabilite de cadrul normativ pertinent, iar nota 

informativă conține argumente suficiente pentru justificarea 

proiectului”. 

 

Ministru                                                               Vladimir CEBOTARI 

 


