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Sinteza obiecțiilor şi propunerilor  

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea Listei limbilor orientale ori rar folosite pentru care se solicită 

autorizarea interpreților și traducătorilor 

 

Nr. Autoritatea 

emitentă 

Obiecţiile/propunerile prezentate Opinia Ministerului Justiţiei 

1 Centrul 

Național 

Anticorupție 

1. Cu referire la Lista limbilor orientale ori rar folosite pentru 

autorizarea interpreților şi/sau traducătorilor, propusă în anexa 

proiectului, considerăm că autorul nu justifică pe deplin includerea 

în această categorie a mai multor limbi care nu sunt considerate a fi 

limbi rar vorbite şi nici nu fac parte din familia limbilor orientale. 

Astfel, autorul nejustificat a inclus în lista respectivă din anexa la 

proiect limbile: bulgară, cehă, croată, daneză, estonă, finlandeză, 

greacă, irlandeză, lituaniană, maghiară, malteză, poloneză, 

portugheză, slovacă, slovenă, suedeză, întrucît reieşind din 

prevederile Regulamentului nr.1 din 15 aprilie 1958 de stabilire a 

regimului lingvistic al Comunităţii Economice Europene şi Tratatul 

privind Uniunea Europeană art.55 alin.(1) (ex-articolul 53 TUE) 

enumera limbile oficiale ale Uniunii Europene care sunt: bulgară, 

cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, 

greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, 

olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi 

suedeză. 

Astfel, autorul include în listă 16 din cele 24 limbi oficiale ale 

Uniunii Europene şi le consideră ca fiind limbi orientale ori rar 

folosite. Or, acest fapt intră în contradicţie cu reglementarea 

cadrului normativ european, acestea fiind limbi oficiale ale Uniunii 

Europene, este inoportun a fi incluse în lista respectivă şi cu atît mai 

mult, acestea nu intră în categoria limbilor orientale. 

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea Listei limbilor 

orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreților şi/sau 

traducătorilor propusă în anexa proiectului şi excluderea din lista 

respectivă a limbilor oficiale ale Uniunii Europene (bulgară, cehă, 

croată, daneză, estonă, finlandeză, greacă, irlandeză, lituaniană, 

maghiară, malteză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, 

suedeză). 

Nu se acceptă  

Propunerea nu poate fi acceptată pe 

motiv că în practică s-a constatat un 

număr redus de solicitanți, precum și 

lipsă de solicitanți, pentru autorizarea 

activității de interpret și/sau traducător 

pentru limbile a căror excludere se 

recomandă, fapt care a dus la includerea 

acestora în anexa proiectului, or regăsirea 

acestora printre limbile oficiale ale 

Uniunii Europene nu presupune și 

folosirea acestora pe scară largă și în 

procesul de înfăptuire a justiției pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Concomitent, conform Registrului de 

Stat al interpreților și traducătorilor 

autorizați, s-a stabilit: 

a) pentru limba bulgară lipsă de 

interpreți și 4 traducători; 

b) pentru limba greacă 3 interpreți și 9 

traducători; 

c) pentru portugheză 2 interpreți și 9 

traducători; 

d) pentru limbile: cehă, croată, daneză, 

estonă, finlandeză, irlandeză, lituaniană, 

maghiară, malteză, poloneză, slovacă, 

slovenă, suedeză - lipsă de interpreți și 

traducători.  
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  2. Cumularea competențelor de elaborare, control şi sancționare în 

cadrul aceleiași autorităţi ca factor de decizie crează premise de 

aplicare discreționară a normelor. Or, în cazul de faţă Ministerul 

Justiţiei apare ca organ de autorizare cu competenţa de numire a 

comisiei de atestare şi disciplină, organizare şi desfăşurare a 

examenului de atestare cît şi modul de contestare a rezultatelor 

acestuia. 

De asemenea Ministerul Justiţiei, reprezintă şi autoritatea de 

supraveghere şi control al activităţii interpreţilor şi traducătorilor cu 

dreptul în ceea şe priveşte suspendarea autorizaţiei interpreţiloir şi 

traducătorilor cît şi dreptul de retragere a autorizaţiei în temeiurile 

prevăzute de lege. 

Totodată, prezentul proiect prevede că Ministerul Justiţiei se 

împuterniceşte cu dreptul de a modifica şi completa ulterior lista 

limbilor orientale ori rar folosite pentru autorizarea interpreţilor 

şi/sau traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 

de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de 

urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de 

executorii judecătoreşti. 

Astfel, concentrarea tuturor factorilor de decizie şi administrare a 

activităţii interpreţilor şi traducătorilor în cadrul Ministerului 

Justiţiei poate institui criterii de subiectivitate şi discreţie a acestuia 

în ceea ce priveşte aplicarea împuternicirilor stabilite de lege. 

Recomandarea: Propunem autorului proiectului includerea unei 

norme care ar face referire la monitorizarea aplicării legii 

respective de către o comisie numită de către o altă autoritate. 

Se acceptă parțial 

Din proiectul hotărîrii Guvernului a fost 

exclus pct. 2. 

  3. În ceea ce priveşte art.5 alin.(1) dreptul de a exercita 

activitatea de interpret şi/sau traducător. 

La art.5 alin.(1) dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau 

traducător pentru persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) îl are 

persoana care: 

a) posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act echivalent 

din care rezultă specializarea în limba ori în limbile străine pentru 

care solicită autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de 

masterat ori un act echivalent în drept din care rezultă abilităţi de 

predare în limba străină pentru care solicită autorizarea. ... 

 f) a susţinut examenul de atestare. Norma respectivă conţine criterii 

clare şi obiective de obţinere a autorizaţiei de interpret şi/sau 

traducător. 

Nu se acceptă 

Propunerea dată nu constituie 

obiectul de reglementare a proiectului 

examinat, or pînă la adoptarea Legii nr. 

264 cu privire la statutul, autorizarea și 

organizarea activității de interpret și 

traducător în sectorul justiției, 

modificările căreia vor intra în vigoare la 

data de 27.05.2016, Centrul Național 

Anticorupție s-a expus asupra normelor 

acesteia la etapa de coordonare și 
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     Totodată, autorul propune modificarea alin.(2) care va avea 

următorul conţinut: "Prevederea alin.(1) lit.a) nu este obligatorie în 

cazul interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile 

orientale ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, 

precum şi interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi care 

solicită autorizarea". În varianta propusă, autorul proiectului 

prevede norme discriminatorii faţă de categoriile de persoane care 

urmează a susţine examenul de atestare, posedă o diplomă, act 

confirmativ referitor la cunoaşterea limbii pentru care solicită 

autorizarea. 

Pentru eliminarea factorului discriminatoriu ar fi corect şi 

oportun ca persoana care: 

a) nu posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act 

echivalent din care rezultă 

specializarea în limba ori în limbile străine pentru care solicită 

autorizarea sau posedă diplomă de licenţă sau de masterat ori un act 

echivalent în drept din care rezultă abilităţi de predare în limba 

străină pentru care solicită autorizarea, să deţină măcar un act care 

ar confirma nivelul de cunoaştere al limbii pentru care cere 

autorizarea. 

Recomandarea: Propunem autorului revizuirea normei 

alin.(2) care ar putea avea următorul conţinut: " în cazul 

interpreţilor şi traducătorilor din sau în una din limbile orientale 

ori rar folosite prevăzute într-o listă aprobată de Guvern, precum 

şi interpreţilor semnelor celor surzi, muţi ori surdomuţi care 

solicită autorizarea, urmează a fi acordată cu respectarea 

prevederilor alin.(1) fără a fi necesar să posede diplomă de licenţă 

sau de masterat din care rezultă specializarea în limba ori în 

limbile străine pentru care solicită autorizarea cu condiţia 

deţinerii unui act care confirmă nivelul de cunoaştere al limbii 

pentru care solicită autorizare 

expertizare a proiectului de lege. 

 

 

 

Ministru                                                                                                                   Vladimir CEBOTARI 


