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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului  cu privire la stabilirea tarifelor pentru 

serviciile prestate de interpreți și traducători autorizați 

(în baza raportului de expertiză a Centrului Național Anticorupție) 

 

 

Nr

. 

Autoritatea 

emitentă 

 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1 Centrul 

Național 

Anticorupție 

1.   Pct.2 la proiectul hotărîrii de Guvern – prezentul 

Regulament intră în vigoare la data de 27 mai 2016.  

       Autorul propune ca actul normativ să intre în vigoare 

de la data de 27 mai 2016 ceea ce contravine normelor 

statuate la art.18 alin.(4) al Legii nr.317/2003 care 

stipulează expres că actul normativ nu are efect 

retroactiv. 

Recomandarea: Considerăm necesar ajustarea 

termenului de intrare în vigoare a actului normativ 

astfel încît acesta să nu producă efecte retroactive . 

1. Se acceptă 

Pct. 2 din proiectul Hotărîrii a fost exclus. 

  2.     Nota la Regulamentul cu privire la stabilirea 

tarifelor pentru serviciile prestate de interpreţi şi 

traducători autorizaţi - prin acordul Părţilor pot fi 

prevăzute şi alte clauze contractuale suplimentare sau 

derogatorii de la contractul model.  

Propunerea autorului va permite neglijarea prevederilor 

proiectului şi stabilirea în mod arbitrar a tarifelor. Respectiv, 

actul normativ va deveni unul declarativ, iar părţile vor avea 

temei de a stabili tarife la propria discreţie. Atregem atenţia că 

în unele cazuri, onorariile interpreţilor şi traducătorilor vor fi 

achitate din bugetul de stat. Astfel, asemenea derogări riscă să 

genereze delapidarea mijloacelor bugetare. 

Recomandarea: Reieşind din cele expuse, considerăm că 

nota de la anexa la regulament necesită a fi exclusă. 

2.  Se acceptă 

Textul a fost exclus. 
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  3.    Evidenţiem că nota informativă a proiectului nu conţine o 

analiză care să demonstreze nivelul cotelor tarifare propuse de 

autor. Avînd în vedere că unele persoane care vor achita 

serviciile prestate de interpreţi şi traducători autorizaţi, 

conform noului regulament, reprezintă instituţii finanţate de la 

bugetul de stat, există riscul majorării cheltuielilor bugetare în 

mod nejustificat. 

Recomandarea: Considerăm imperios prezentarea unui 

studiu care să demonstreze necesitatea cotelor stabilite de 

autor. 

3. Nu se acceptă 

Mărimea tarifelor la serviciile de traducere 

și interpretariat au fost stabilite ținînd cont 

de relațiile economice ale persoanelor 

fizice și organelor de drept deopotrivă.  

    Astfel, tarifele stabilite în capitolul II al 

proiectului reprezintă unitățile primare 

indivizibile, care ulterior participă în 

formulele de calcul prevăzute în capitolul 

III al proiectului. 

 

 

 

 

Ministru                                                                                                                   Vladimir CEBOTARI 


