
Sinteza propunerilor şi obiecţiilor  

la proiectul Legii privind modificarea  şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi 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   

 

 

 

№ Organele care 

au înaintat 

propuneri sau 

obiecţii 

 

Conţinutul obiecţiei sau propunerii 

 

Opinia Ministerului Justiţiei 

1. Judecătoria 

Hînceşti 

În vederea realizării şi respectării prevederilor legale cît şi excluderea formării unei practici 

defectuoase, manifestate prin antrenarea în procesele de judecată a unor traducători neautorizaţi, 

pentru optimizarea cheltuielilor bugetare propunem ca Comisia de atestare de pe lîngă Ministerul 

Justiţiei să evalueze calificarea traducătorilor care la moment activează în instanţele de judecată şi 

cei care vor susţine examenul de atestare să fie salariaţi, în continuare conform Legii nr.355 din 

25.12.05 „ cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar‖ şi HG nr. 710 din 26. 09. 20 

„privind salarizarea personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea 

instanţelor judecătoreşti, a procuraturii, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale‖.  În 

cazurile cînd în şedinţele de judecată va fi nevoie de traduceri în limbi străine rar utilizate, la care 

instanţa nu are traducători autorizaţi, aceasta va apela la serviciile traducătorilor autorizaţi 

particular, atestaţi conform legislaţiei în vigoare. 

Se acceptă parțial 

Se introduc modificări conform cărora în instanță pot activa 

doat interpreți și traducători autorizați. Norma respectivă intră 

în vigoare în termen de 1 an și jumătate de la data intrării în 

vigoare a modificărilor. În timp de un an, toți interpreții și 

traducătorii din instanțe și care întrunesc condițiile prevăzute 

de lege vor putea solicita autorizația, fără a susține examenul. 

Astfel, se propune ca toți interpreții și traducătorii din instanță 

să fie autorizați. 

2. Consiliul 

Superior al 

Magistraturii 

Comasarea prin prezentul proiect a 2 instituții și anume accederea în profesia de traducător sau 

interpret și răspunderea disciplinară a traducătorilor și interpreților în cadrul unei comisii- comisia 

de atestare și disciplină (vezi art. 101, 11,13,14) nu este legală și coretă. 

Or, nu poate una și aceeași comisie să aibă competența de a soluționa întrebările de accedere în 

profesie și tot ea să fie organul de examinare și aplicare a sancțiunilor disciplinare. 

Aceste 2 atribuții se contrazic după esență și conținut și de fapt se legiferează situația cînd una și 

aceeași comisie are atribuții de verificare pe sine însuși. 

Argumentele invocate în Nota Informativă a proiectului la acest capitol nu sunt convingătoare din 

care cauză Consiliul Superior al Magistraturii consideră că ar fi oportun ca prin Lege să fie 

reglementate 2 comisii: comisia de accedere în profesie și comisia disciplinară. 

 

Nu se acceptă 

Ținînd cont de volumul mic de lucru pe care îl efectuează 

comisia respectivă, de domeniul îngust de activitate precum și 

de numărul mic de sesizări a acesteia s-a considerat oportun 

comasarea funcției de atestare cu cea de sancționare 

disciplinară, or comisia respectivă verifică cum 

traducătorul/interpretul își exercită activitatea după ce a 

obținut autorizația. Menționăm că potrivit legislației în 

vigoare, comisia de atestare are și atribuțiile comisiei de 

disciplină, chiar dacă denumirea acesteia nu corespunde. 

3. Curtea de 

Apel Bălţi 

 

Proiectul legii corespunde rigorilor timpului şi principiilor justiţiei într-un stat de drept, fiind 

concordată cu legislaţia europeană, însă ar fi necesară o concretizare: 

Art.1 alin. 2 al prezentei legi indică faptul că prevederile ei „ nu se răsfrîng asupra interpreţilor 

şi traducătorilor a căror activitate este reglementată de Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la 

funcţia publică şi statutul funcţionarului public‖. Din considerentele că interpreţii şi traducătorii 

angajaţi în instanţele judecătoreşti, conform clasificatorului unic al funcţiilor publice, aprobat prin 

legea nr. 155 din 21 iulie 2011 cu modificările ulterioare, nu au statut de funcţionar public, ar fi 

Nu se acceptă 

Norma a fost exclusă astfel încît interpreții și traducătorii 

angajați în instanțe să cadă sub incidența prezentei legi. 

Se păstrează pentru instanțe și alte organe ale statului care 

folosesc serviciile interpreților și/sau traducătorilor autorizați 

opțiunea de a-i angaja fie în baza contractului de prestări 

servicii, fie în baza contractului individual de muncă. 



binevenită completarea alineatului respectiv cu fraza „ sau sunt salariaţi conform HG nr. 710 din 26 

septembrie 2012‖, or prin hotărîrea dată este stipulat expres cuantumul de salarizare a translatorilor 

şi interpreţilor angajaţi în instanţele judecătoreşti. 

Totodată în instanță pot activa doar interpreți și traducători 

autorizați. Prevederea respectivă se conține în art. 17
1
 alin (3). 

4. Curtea 

Supremă de 

Justiție 

Potrivit reglementărilor actuale ale legii, şi anume ale art. 1 alin. (2), prevederile acesteia 

nu se răsfrâng asupra interpreţilor şi traducătorilor a căror activitate este reglementată de Legea 

nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.  

Din punctul 2 al Proiectului rezultă că prevederile art. 1 alin. (2) ale Legii urmează a fi 

excluse, iar drept rezultat, reglementările Legii care se modifică se vor aplica inclusiv 

traducătorilor/interpreţilor din instanţele judecătoreşti. Altfel spus, instanţele judecătoreşti vor urma 

să disponibilizeze persoanele care, la moment, exercită funcţiile de traducător/interpret şi să 

antreneze în procesele judiciare traducători/interpreţi autorizaţi conform Legii modificate. 

În acelaşi timp, potrivit art. 46 alin. (2) din Legea privind organizarea judecătorească, în 

cadrul grefei instanţelor judecătoreşti, sunt instituite subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor 

judiciari, traducătorilor, interpreţilor, subdiviziuni pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru 

analiza, sistematizarea şi unificarea practicii judiciare, precum şi subdiviziuni pentru documentarea 

şi asigurarea desfăşurării procesului judiciar. Personalul grefei este compus din funcţionari publici 

supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. 

Rezultă că textul proiectului este în contradicţie cu prevederile actuale ale Legii cu privire 

la organizarea judecătorească. La fel, este de menţionat şi faptul că atât proiectul, cât şi Nota 

informativă la el, nu cuprind menţiuni despre resursele financiare necesare instanţelor judecătoreşti 

pentru achitarea serviciilor prestate de traducătorii/interpreţii autorizaţi, precum şi argumente 

privind posibilitatea realizării practice a noilor dispoziţii în instanţele judecătoreşti în care procesele 

se desfăşoară preponderent în limba rusă. Or, adoptarea proiectului în varianta actuală, implică 

riscul real de stopare totală a activităţii unor instanţe judecătoreşti şi parţială a altor instanţe, 

inclusiv a Curţii Supreme de Justiţie.   

În opinia noastră, antrenarea în şedinţa de judecată a traducătorului, care nu face parte din 

statul de personal al instanţei judecătoreşti, va conduce la tărăgănarea suplimentară a procedurilor şi 

se va solda cu multiple amânări ale şedinţelor de judecată.  

Mai mult, în conformitate cu alin.(1) art.18 şi litera a) alin.(1) art.20 din Legea nr.264-XVI 

din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi 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 în vigoare, 

plata traducătorilor se face la tariful de 85 lei/oră (pentru fracţiuni de oră) sau 85lei/pagină, format 

A.4, dactilografiată la două intervale. 

Luând în consideraţie faptul că serviciile traducătorului, de regulă, în instanţele de judecată 

sunt necesare pe parcursul întregii zile de lucru, plata pentru prestarea serviciilor, conform tarifelor 

stipulate, va fi disproporţionată cu sumele care pot fi alocate din mijloacele bugetului de stat. 

    Plata interpreţilor potrivit calculelor aproximative va depăşi suma de 16 000 lei lunar 

(85lei/8ore/24 zile lucrătoare). În conformitate cu art.19 şi 20 din Legea indicată plata traducătorilor 

Se acceptă parțial 

Se menține pentru Instanțele de judecată posibilitatea păstrării 

în statele de personal a interpreților și traducătorilor. Totodată 

prevederile prezentei legi se vor aplica tuturor interpreților și 

traducătorilor, astfel încît aceștea să fie autorizați și să 

presteze servicii calitative. Este prevăzut în proiect procedura 

simplificată de obținere a autorizației pentru interpreții și 

traducătorii din instanță astfel încît aceștea nu vor susține 

examenul, dacă întrunesc condițiile stabilite de lege. 

În partea ce ține de acordarea interpretului și traducătorului 

din Instanță a statutului de funcționar public, menționăm că 

acesta nu corespunde cerințelor stabilite în art.(3) din Legea 

158. 

Totodată poate fi examinată oportunitatea modificării 

Hotărîrii de Guvern astfel încît să fie majorat salariul acestor 

categorii de angajați. 



şi interpreţilor în zilele de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare se majorează cu 100%. 

Totodată, traducătorii şi interpreţii trebuie să beneficieze de rambursarea cheltuielilor de 

transport, diurnei, cheltuielilor de cazare şi a altor cheltuieli necesare. 

 

Ţinând cont de cele expuse, Curtea Supremă de Justiţie propune păstrarea 

traducătorilor/interpreţilor în statul de personal al instanţelor judecătoreşti şi invocă în acest sens 

următoarele argumente. 

Prin Art. 1 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 191 din 

08.05.2003 (Monitorul Oficial 97-98/432, 31.05.2003) Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 privind 

organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), cu 

modificările ulterioare, s-a modificat şi se completat după cum urmează:  

„22. După articolul 48 se introduce articolul 48
1
, cu următorul cuprins:  

―Articolul 48
1
. Interpretul, traducătorul instanţei judecătoreşti  

(1) În cazurile prevăzute de legea procesuală, cauzele se judecă cu participarea 

interpretului, traducătorului. Modul de organizare a activităţii, drepturile şi îndatoririle interpretului, 

traducătorului se stabilesc în condiţiile legii.  

(2) Interpretul, traducătorul instanţei judecătoreşti au statut de funcţionar public.‖ 

 

Astfel, legislatorul, în mod expres a recunoscut că traducătorii/interpreţii care participă la 

examinarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată exercită atribuţii şi funcţii în scopul 

realizării puterii publice, adică a realizării actului de justiţie. 

 

Prin Legea nr. 155 din 21.07.2011, a fost aprobat Clasificatorului unic al funcţiilor publice 

(Monitorul Oficial nr.164-165/480 din 04.10.2011). Clasificatorul a exclus din categoria funcţiilor 

publice traducătorii/interpreţii instanţelor judecătoreşti pe motiv că prin aceste activităţi nu se 

realizează puterea publică.   

 

Prin Art. I din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 

05.07.2012 (Monitorul Oficial nr. 185/620 din 31.08.2012) Legea nr.514-XIII din 6 iulie 1995 

privind organizarea judecătorească (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.58, art.641), 

cu modificările ulterioare, s-a modificat şi s-a completat după cum urmează:  

„25. Titlul capitolului 7 şi articolele 45, 46 şi 47 vor avea următorul cuprins:  

―Capitolul 7  

STRUCTURA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI  

   

Articolul 46. Structura, personalul şi salarizarea personalului secretariatului instanţei 

judecătoreşti  

…‖(2) Grefa secretariatului instanţei judecătoreşti asistă judecătorii în procesul de 

înfăptuire a justiţiei. În cadrul grefei se instituie, respectiv, subdiviziuni ale grefierilor, asistenţilor 

judiciari, traducătorilor, interpreţilor, subdiviziuni pentru generalizarea statisticii judiciare, pentru 



analiza, sistematizarea şi unificarea practicii judiciare, precum şi subdiviziuni pentru 

documentarea şi asigurarea desfăşurării procesului judiciar. Personalul grefei este compus din 

funcţionari publici supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public..”.  

 

26. La articolul 48, alineatul (3) se abrogă.  

 

27. La articolul 48
1
, alineatul (2) se abrogă.‖ 

 

După modificările menţionate supra, traducătorii/interpreţii instanţelor judecătoreşti au fost 

readuşi în câmpul de reglementare a Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică 

şi statutul funcţionarului public. 

 

Ţinând cont de faptul că activitatea de traducere/interpretare, efectuată în cadrul proceselor 

de judecată, este distinctă de ce efectuată în alte autorităţi, Curtea Supremă de Justiţie propune 

completarea prevederilor Secţiunii a III-a - Secretariatul Curţii Constituţionale şi autoritatea 

judecătorească din Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice şi a Anexei nr. 

La Legea cu privire la sistemul de salarizare a funcţionarilor publici cu funcţia traducător/interpret. 

Astfel, vor fi completate prevederile actuale ale art. 46 din Legea cu privire la organizarea 

judecătorească şi vor fi excluse interpretările diferite ale normelor legale care reglementează 

activitatea traducătorilor/interpreţilor din instanţele judecătoreşti. 

În acelaşi timp, Curtea Supremă de Justiţie nu este împotriva faptului ca 

traducătorii/interpreţii instanţelor judecătoreşti să fie autorizaţi în conformitate cu prevederile legale 

supuse modificării. 

Cu titlu de consecinţă, menţionăm că modificările legislative, care pot afecta activitatea 

instanţelor de judecată şi garantarea drepturilor prevăzute de art. 6 din CEDO, urmează a fi 

efectuate cu maximă prudenţă şi cu studierea prealabilă a impactului şi consecinţelor pe care acestea 

le pot genera la punerea lor în aplicare. 

 

5. Judecătoria 

Rîşcani 

Luînd în considerare bugetul instanţei judecătoreşti anual, este important de menţionat că 

instanţa judecătorească nu are acoperire financiară pentru cheltuielile ce urmează a fi suportate 

pentru traducătorii şi interpreţii autorizaţi dat fiind faptul numărului mare de cauze ce necesită 

prezenţa acestora în şedinţele de judecată. 

Se acceptă 

Se menține în statele de personal din instanțe interpreții și 

traducătorii, totodată aceștia trebuie să fie autorizați pentru a 

asigura calitatea traducerilor efectuate. 

Proiectul propune ca taxele pentru traduceri și interpretări să 

fie revăzute și stabilite de Guvern. Astfel, la elaborarea 

taxelor, acestea vor fi coordonate cu Ministerul Finanțelor 

astfel încît să aibă o acoperire financiară 

6. Judecătoria 

Taraclia 

Conform Legii nr. 155 din 21. 07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor 

publice, funcţia de interpret şi traducător în cadrul instanţelor judecătoreşti nu mai este reflectată în 

calitate de funcţie publică . Persoanele care realizează activitatea de traducător au fost incluse în 

Se acceptă 

Se exclude alin (2) din art.1 

Legea 514 va fi modificată ulterior. 



rîndul personalului care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor 

judecătoreşti. Prevederile respective se conţin în Anexa  nr.8 la Legea nr. 355 din 25 decembrie 

2005 cu privire la sistemul de salarizare din sectorul bugetar, precum şi în Hotărîrea Guvernului nr. 

710 din 26 septembrie 2012. 

Propunem ca Legea nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească şi legea nr. 

264 din 11 decembrie 2012  să fie aduse în conformitate cu Legea 155 din 21 iulie 2011 pentru 

aprobarea clasificatorului unic al funcţiilor publice. 

Se propune excluderea alin. (2) din art. 1 „ prevederile prezentei legi nu se răsfrîng asupra 

interpreţilor şi traducătorilor a căror activitate este reglementată de Legea 158 din 4 iulie 2008 cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

Se propune modificarea Legii nr. 514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească după 

cum urmează: 

- De exclus din alin. (2) a art. 46 cuvintele „traducătorilor, interpreţilor‖; 

- De completat alin. (3) a art. 46 cu cuvintele „ traducători, interpreţi‖. 

  

7. Uniunea 

Naţională a 

Executorilor 

Judecătoreşti 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti confirmă recepţionarea şi examinarea 

adresării Dvs. înregistrată în data de 12.07.2013 cu nr.1130 şi în  cele ce urmează relevă 

considerentele asupra proiectului de lege nominalizat: 

 

În conformitate cu lit. a) alin.(3) art.25 din Legea nr.780 din 27.12.2001 privind actele legislative, 

în dependenţă de obiectul reglementării, titlul exprimă detaliat sau succint obiectul reglementării. 

În opinia noastră titlul specificat în pct.1 al proiectului, „Legea cu privire la autorizarea şi plata 

interpreţilor şi traducătorilor‖ nu corespunde acestei cerinţe şi astfel, se remarcă necesitatea 

ajustării acestuia. Or, el lasă în umbră o gamă largă de aspecte reglementate prin legea în vigoare 

precum şi cele ce se regăsesc în proiectul de amendare a legii. Precizăm că, titlul actual şi cel 

propus absoarbe doar procedura de autorizare şi remunerare a interpreţilor şi traducătorilor. De 

altfel, modul de eliberare a autorizaţiei, reprezentând etapa finală a procedurii de autorizare va fi 

reglementată prin Regulamentul aprobat de Guvern. Alin.(2) art.10 din proiect, stabileşte că, 

modul de eliberare, suspendare şi retragere a autorizaţiei interpreţilor şi traducătorilor, cerinţele 

privind instruirea lor continuă sînt stabilite în regulamentul aprobat de Guvern. De asemenea, 

legea supusă analizei cuprinde/va cuprinde şi alte capitole, cum ar fi: drepturile şi obligaţiile 

interpretului şi traducătorului (cap. II); organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor (cap. V 

din proiect). Din acest punct de vedere, este evident că titlul nu reflectă în volum deplin obiectul 

de reglementare al legii. Pentru aceste considerente, propunem în calitate de alternativă a titlului 

expus în pct.1 din proiect, „Legea cu privire la activitatea de interpretariat şi traducere‖. 

 

Se acceptă parțial cu reformularea titlului legii 



În conformitate cu dispoziţia alin.(2) art.13 din lege, care de altfel rămâne fără revizuire, 

autorizaţia se eliberează după susţinerea examenului de atestare […]. Totodată, potrivit textului 

din proiect (pct.4), art.5 se modifică specificând: „Poate obţine autorizaţia persoana care 

întruneşte următoarele condiţii:”. Astfel, se impune sincronizarea conţinutului actului legislativ 

prin asigurarea coerenţei, echilibrului şi predictibilităţii normelor juridice şi anume: considerăm 

inevitabilă completarea alin.(1) art.5 din lege cu „lit. f)‖ ce va reflecta următorul conţinut: „a 

susţinut examenul de atestare‖. 

 

Se acceptă 

În acord cu pct.3) alin.(4) al art.201 din C. proc. pen. al RM, „neprezentarea nejustificată a 

martorului, expertului, specialistului, interpretului, traducătorului sau apărătorului legal citaţi la 

organul de urmărire penală sau instanţă, precum şi a procurorului la instanţă şi neinformarea 

acestora despre imposibilitatea prezentării, cînd prezenţa lor este necesară se sancţionează cu 

amendă judiciară în cuantum de la 1 la 25 de unităţi convenţionale. Existenţa acestui tip de 

răspundere juridică, întemeiază necesitatea modificării alin.(1) art.8 (pct.8) din proiect, prin 

substituirea sintagmei „civilă şi penală‖ cu termenul „juridică‖.  

 

Nu se acceptă 

Considerăm că varianta propusă în proiect este mai detaliată 

incluzînd și răspunderea judiciară. 

Potrivit pct.5) alin.(4) art.85 din C.proc.pen. al RM, „interpretul/traducătorul este obligat să facă 

interpretarea, traducerea complet, exact şi la momentul oportun‖. Luând în considerare această 

obligaţie ce îi revine în virtutea legii, propunem completarea lit.b) alin.(1) art.7 din lege, după 

termenul „veridice‖  cu textul: „ ,exacte, obiective, complete şi adecvate conţinutului‖. Aceasta ar 

sprijini înfăptuirea justiţiei prin stabilirea adevărului juridic. În acest sens reproducem poziţia 

autorului rus Vinnikov A.V.
1
:  

„Цыгане часто используют слово «кова» («любая вещь») для обозначения чего-либо. Этим 

словом можно обозначить как дверь, окно, бытовые предметы, так и наркотические или 

психотропные средства. Задача переводчика — установить истинный смысл высказывания. 

У цыган также есть слово «драб», имеющее двойное значение — это либо лекарственное 

средство, либо психотропное или наркотическое вещество. Передача смысла на русском 

языке тоже зависит от контекста. Опытный переводчик может его сразу определить. 

Естественно, если речь идет о болезни, это лекарственное средство. Например: «драба 

накхэстыр» («лекарство, капли от носа»), но когда мы сталкиваемся с таким словосочета-

нием, как «парно драб» — здесь уже все ясно и говорится о «белом», то есть героине‖. 

 

Se acceptă 

                                                 
1
  Винников Алексей Вениаминович, директор Бюро переводов и экспертиз ООО «Открытый мир», к. т. н. (г. Ростов-на-Дону), „Особенности судебного перевода с цыганского языка‖, «Уголовный процесс» №б 

июнь 2012, стр. 48-51. 



Dispoziţia din lit. a) alin.(1) art.7 din lege urmează a fi adaptată prevederilor din alin.(3) art.17
1 

pct.20 din proiect, deoarece redacţia propusă în proiect cuprinde două căi de realizare a dreptului 

la activitatea de interpretariat şi traducere (contractul de prestări servicii/contractul individual de 

muncă). 

 

Aceste articole au fost modificate 

În continuare, sugerăm determinarea limitelor extinderii noţiunii de „interes public‖ ce se regăseşte 

la alin.(2) art.7
1 

din proiect. Or, aceasta nu este oglindită în textul actului legislativ, iar apelarea la 

doctrina de specialitatea în scopul determinării sensului, generează controverse şi pe această cale 

ar putea interveni arbitrariul în aprecierea limitelor conotaţiei acestei sintagme. Notificăm că, în 

concordanţă cu lit. e) alin.(1)  art.14 pct.16 din proiect, autorizaţia poate fi retrasă în cazul 

încălcării obligaţiei de confidenţialitate. Iată de ce, tratarea adecvată a noţiunii de „interes public‖ 

este justificată şi în acelaşi timp descurajează subiectul ce va interpreta şi aplica norma analizată, 

de a extinde/restrânge sensul în defavoarea/favoarea persoanei vinovate. 

 

Se acceptă 

La pct.17 din proiect opinăm pentru completarea după textul „în termen de 10 zile‖ cu sintagma 

„cu excepţia lit. e) alin.(1)‖. Astfel, ar fi eliminat nonsensul juridic –  „imposibilitatea comunicării  

actelor persoanei ce a decedat‖. 

 

Se acceptă 

La lit. c) art.15 pct.16 din proiect se remarcă necesitatea specificării sancţiunii disciplinare, pe 

motiv că alin.(4) art.8
1 

din proiect conţine 5 sancţiuni disciplinare. Drept urmare, inserarea 

specificării după termenul „disciplinară‖ - „(lit. e) alin.(4) art.8
1
)‖ facilitează interpretarea în 

conformitate cu sensul, scopul şi destinaţia acestei prevederi. Accentuăm despre necesitatea 

respectării aceluiaşi raţionament şi în cazul lit.f) alin.(1)art.14 pct.15 din proiect. 

 

Se acceptă 

La lit. b) alin.(1) art.15 pct.16 din proiect, după textul „activitatea profesională‖ considerăm 

imperioasă operarea cu următoarea completare „de interpretariat şi/sau traducere‖. Aceasta, 

întrucât, lit. a) alin.(1) art.14 pct.15 din proiect, precum şi lit.a) alin.(1) art.5 pct.4 din proiect  

admit cumularea activităţilor profesionale. În consecinţă, retragerea licenţei în rezultatul comiterii 

unei infracţiuni ce nu afectează activitatea de interpretariat şi/sau traducere, nu îşi asigură 

argumentarea. 

 

Se acceptă 



Ne limităm, în contextul reglementărilor art.13 din lege, să formulăm câteva precizări cu privire la 

eliberarea autorizaţiei. Conform alin.(2) art.10  din proiect, modul de eliberare, suspendare şi 

retragere a autorizaţiei […] sînt stabilite în regulamentul aprobat de Guvern. Textul vizează în 

mod expres modul de eliberare a autorizaţiei. Prin urmare, nu este clar dacă regulamentul respectiv 

are în vedere şi reglementările art.13 din lege. De altminteri,  art.13 consacră şi el modul de 

eliberare a autorizaţiei.  

În altă privinţă, precizăm că dispoziţia alin.(1) art.13 din lege, este defectuoasă şi urmează a fi 

îmbunătăţită prin revizuirea acesteia. Reieşind din textul cuprins în proiect (pct.4), rezultă 

următorul conţinut al alineatului (1) art.5, „Dreptul de a exercita activitatea de interpret şi/sau 

traducător pentru organele prevăzute îl are persoana care deţine autorizaţie eliberată în condiţiile 

prezentei legi. Poate obţine autorizaţia persoana care întruneşte următoarele condiţii:‖  Susţinem că 

alin.(1) art.13 din lege urmează a fi expus în redacţie analogică dar nu identică prin reproducerea 

parţială a textului citat, „Persoana care doreşte să activeze în calitate de interpret şi/sau traducător 

în organele prevăzute, depune la Ministerul Justiţiei o cerere însoţită de actele privind îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute la art.5, cu excepţia lit. f)‖. Menţionăm că în prezentul aviz am propus 

completarea art.5 cu lit. f) ce va avea următorul text, „a susţinut examenul de atestare‖ şi din acest 

motiv la etapa incipientă nu există un act confirmativ a faptului susţinerii examenului de atestare. 

Se acceptă și se completează art. 5 

La alin.(2) art.13 din lege, considerăm deosebit de util reducerea termenului de 60 de zile. În acest 

sens propunem următoarea redacţie: „Autorizaţia se eliberează după susţinerea examenului de 

atestare, în cel mult 10 zile din momentul rămânerii în vigoare a rezultatului examenului de 

atestare.‖ Aceasta, deoarece: a) eliberarea autorizaţiei ca şi etapă finală a procedurii, nu conţine 

elemente complexe ce ar justifica perioada lungă de timp; b) Conform alin.(3) art.11 din lege, 

decizia asupra rezultatului examenului de atestare poate fi contestată în termen de 30 de zile din 

momentul primirii rezultatului, astfel, durata contestării rezultatului cumulat cu termenul de 

eliberare a autorizaţiei constituie un termen minim de 40 de zile, ceea ce defavorizează substanţial 

persoana ce intenţionează să obţină autorizaţia, prin inactivitatea sa o perioadă lungă de timp. 

 În acelaşi timp la alin.(5) al aceluiaşi articol propunem următoarea redacţie „Refuzul de a elibera 

autorizaţia se întocmeşte în formă scrisă, în termen de 72 de ore din momentul rămânerii în 

vigoare a rezultatului examenului de atestare şi trebuie să cuprindă obligatoriu temeiul de fapt şi de 

drept. Acesta se comunică imediat dar nu mai târziu de 24 de ore după ce a fost întocmit, şi poate 

fi contestat în instanţa de contencios administrativ în condiţiile legii‖. Lipsa acestei specificări, 

determină aplicarea termenului prevăzut la alin.(2) (60 de zile) şi pentru situaţia în care se refuză 

eliberarea autorizaţiei. Cu referire la cele două elemente (temeiul de fapt şi cel de drept) care 

trebuie să cuprindă refuzul, opinăm că în lipsa acestora nu este asigurat dreptul la contestare, 

deoarece nu se poate examina contestaţia multiaspectual, obiectiv, imparţial şi legal.  

 

Se acceptă parțial 
Considerăm termenul de 30 de zile ca unul suficient și necesar 

în vederea condițiilor impuse de procedura contenciosului 

administrativ. 



Considerăm că, prevederea alin.(2) art.13 din proiect contravine  lit. f) alin.(1) art.7 din Lege, 

deoarece obligaţia pozitivă de a se autoinstrui continuu îi revine interpretului şi traducătorului  

ceea ce presupune existenţa calităţii respective şi posesia autorizaţiei de a exercita activitatea de 

interpretariat şi/sau traducere.  

De asemenea, subliniem că, art.5 în redacţia expusă în proiect nu prescrie, având o listă expresă şi 

exhaustivă a condiţiilor ce urmează a fi întrunite cumulativ, obligaţia de a urma instruirea 

continuu înainte de a obţine autorizaţia de a exercita activitatea corespunzătoare. În acest sens, se 

aplică un regim diferenţiat, discriminatoriu şi inechitabil, contrar art.16 din Constituţia RM faţă de 

solicitantul ce nu a susţinut examenul de atestare. Or, persoanei ce nu a susţinut examenul de 

atestare se impune o condiţie suplimentară în contrast cu persoana ce solicită autorizaţia pentru 

prima oară. Nepromovarea acestui examen are ca şi efect – doar încetarea procesului privind 

obţinerea autorizaţiei şi nu poate genera condiţii suplimentare ce exced cele prevăzute la art.5 din 

lege. Mai mult, prin prisma dreptului la învăţătură (art.35 din Constituţia RM), persoana este în 

drept  să acumuleze cunoştinţe conform propriilor convingeri, iar aprecierea volumului de 

cunoştinţe precum şi calitatea acestora se efectuează prin susţinerea examenului de atestare. În 

cazul în care acesta nu susţine examenul de atestare, despre necesitatea acumulării unor cunoştinţe 

suplimentare nu se poate pronunţa decît însuşi persoana vizată. În acest context, propunem 

excluderea prevederii nominalizate. 

 

Se acceptă 

La alin.(3) art.14 din proiect, pledăm pentru condiţionarea (doar la cerere) reluării activităţii în 

scopul eliminării confuziilor cu privire la suspendarea activităţii. Propunem completarea după 

termenul „activitatea‖ textul „ , la cerere.‖ 

 

Nu se acceptă 

Reluarea activității suspendate este o obligație a interpretului 

/traducatorului și nu un drept al acestuie.  

Pledăm pentru excluderea lit. a) alin.(1) art.14 pct.15 din proiect. Autorităţile specificate în art.1 

cad sub incidenţa inadmisibilităţii incompatibilităţii reglementată prin legi speciale ce 

reglementează activitatea acestora, Legea cu privire la executorii judecătoreşti; Legea cu privire la 

avocatură; Legea cu privire la procuratură; Legea cu privire la Poliţie şi statutul poliţistului etc. De 

asemenea, existenţa instituţiei recuzării în materia domeniilor ce poate fi antrenat interpretul şi/sau 

traducătorul, permite înlăturarea acestuia în condiţiile legii precum şi  asigurarea obiectivităţii, 

imparţialităţii activităţii acestuia.  

 

Nu se acceptă 

Considerăm că o asemenea prevedere trebuie să fie stipulată 

expres și în prezenta lege, deoarece este o lege specială care 

reglementează activitatea interpretului și traducătorului. 



Substituirea textului „primirii rezultatului‖ din conţinutul alin.(3) art.11 (pct.13) din proiect  cu 

textul „cînd a cunoscut sau trebuia să cunoască rezultatul‖. De cele mai dese ori rezultatele 

examinării se aduc la cunoştinţă prin afişarea acestora şi/sau publicarea pe pagina web a 

instituţiei/autorităţii respective. În acest plan, subliniem că „primirea‖, ce marchează momentul 

curgerii termenului de 30 de zile, exprimă obligaţia unei persoane/autorităţi/instituţii/organ, de a 

asigura şi verifica dacă destinatarul a recepţionat informaţia vizată, ceea ce nu are un suport 

factologic şi juridic. Or, cunoaşterea rezultatului rezidă în interesul persoanei, iar obligaţia 

comisiei de atestare se limitează la publicarea rezultatelor examenului de atestare. 

 

Se acceptă cu reformulare 

La alin.(1) art.11 (pct.13) din proiect, optăm pentru operarea cu modificări de natură să determine 

numărul minim de solicitanţi necesar pentru organizarea examenelor de atestare mai des. Această 

cerinţă poate fi îndeplinită şi pe parcursul anului nu doar în perioada depunerii solicitărilor în 

cadrul organizării examenului anual. În cazul în care persoana nu va cunoaşte numărul solicitărilor 

existente îl va determina să aştepte pînă la organizarea examenului ordinar (anual). În aceste 

context, conchidem că fixarea unui număr minim de solicitări existente pentru a organiza 

examenul extraordinar, presupune încurajarea persoanelor să participe pa acestea şi totodată 

sporirea numărului de profesionişti în domeniul interpretării şi traducerilor. 

 

Nu se acceptă 

Ministerul Justiției va lua decizia privind organizarea sesiunii 

suplimentare în dependență de numărul de cereri depuse 

pentru sesiunea suplimentară raportat la numărul de cereri 

depuse pentru sesiunea anuală. 

Menţionăm despre existenţa unor mecanisme incomplete ce urmează a fi reconfigurate şi/sau 

adaptate pentru existenţa concordanţei cu cadrul juridic existent (alin.(2) art.4 din Legea privind 

actele legislative) şi pentru a nu admite generarea altor efecte juridice decît cele scontate. În 

special, subliniem următoarele recomandări: 

a) Dezvoltarea şi ridicarea gradului de claritate ce vizează impozitarea, contribuţiile sociale de stat 

obligatorii şi prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, dat fiind faptul că, interpretul 

sau traducătorul va putea presta serviciile sale atât în temeiul contractului de prestări servicii cît 

şi în temeiul contractului individual de muncă. 

b) Expunerea în conţinutul legii a temeiurilor privind răspunderea disciplinară, procedura propriu-

zisă, subiecţii ce pot solicita şi intenta procedura disciplinară, autoritatea responsabilă de 

desemnarea membrilor comisiei de atestare şi disciplină.  

c) Reieşind din faptul că termenele reprezintă un aspect foarte important în cadrul activităţii, 

acestea urmează a fi calculate cu precizie în virtutea unor indici ce permit determinarea 

momentului începerii curgerii şi expirării. În acest sens, ar fi benefică revizuirea unor prevederi 

ale proiectului, cum ar fi: lit.d) alin.(1) art.15 pct.16; alin.(1) art.11 pct.13; art.14 pct.15. 

Se va lua în considerație 

 

 

Precizăm că în planul de acțiuni privind implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului Justiției, este prevăzută ca 

acțiune distinctă, uniformizarea pentru profesiile conexe 

sistemului justiției, a prevederilor ce reglementează 

impozitarea, contribuţiile sociale de stat obligatorii şi prime 

de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

 

În proiect, la art 10
1 

alin (5) și (6) se prevede că regulamentul 

de activitate a comisiei de atestare și disciplină se aprobă de 

Guvern, respectiv procedura de aplicare a sancțiunilor 

disciplinare va fi prevăzută în regulamentul respectiv. 

Termenele au fost revăzute. 



 

8. 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne al 

Republicii 

Moldova 

 

La art. 5 se propune revizuirea acestuia în contextul stabilirii unui conţinut clar. 
Se acceptă 

 

 

Considerăm că redacţia art. 7
1
 din proiect poate fi admisă cu condiţia excluderii lit.(c) art. 7 

din Legea nr. 264 din 11 decembrie 2008. În caz contrar completarea propusă va fi catalogată drept 

o dublare a normei în vigoare. Propunem ca însuşi denumirea articolului respectiv de expus în 

următorul conţinut „ obligaţia de păstrare a confidenţialităţii‖ 

Nu se acceptă 

Articolul 7
1 

nu este o dublare a lit. c) din art.7, ci o detalizare 

a acestuia. 

Din conţinutul art. 7
1
 rezultă că traducătorul şi interpretul sunt obligaţi să păstreze 

confidenţialitatea numai pe parcursul perioadei de activitate, or, odată cu concedierea interpretului 

sau traducătorului, acesta nu mai este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiei care i-a fost 

cunoscută în timpul activităţii. În acest caz ar fi corect ca interpretul şi traducătorul să fie obligaţi să 

păstreze confidenţialitatea cu privire la faptele şi actele de care au luat cunoştinţă în cadrul 

activităţii. Din raţionamentele expuse mai sus, considerăm necesar revizuirea art. respectiv, prin 

simplu exemplu interpretul sau traducătorul la aflarea unei informaţii confidenţiale poate să se 

concedieze în ziua următoare , fără a ne asigura că informaţia cunoscută nu va fi divulgată. 

Se acceptă 

Completarea Legii cu un nou art. 7
2
, o considerăm inoportun, deoarece garanţiile sociale sunt 

prevăzute de legislaţia muncii şi alte acte normative în vigoare. 
Se acceptă 

La art. 8 alin. (1) al proiectului sintagma „ pentru încălcarea obligaţiilor sale de serviciu‖ 

urmează a fi exclusă.  
Nu se acceptă  

Propunerea nu este formulată explicit 

Considerăm necesară revizuirea art. 8
1
 alin. (4) lit. c) din proiect, pentru a fi aduse în 

concordanţă cu prevederile art. 206 alin (3) al Codului Muncii, luînd în consideraţie că răspunderea 

disciplinară nu poate fi una pecuniară. 

Nu se acceptă 

Codul Muncii se referă la angajat și nu la liber profesionist. 

Conform prevederilor Codului Muncii se interzice aplicarea 

amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea 

disciplinei de muncă și nu ca răspundere disciplinară, lucruri 

diferite. 

La art. 15 alin. (1) lit. d) al proiectului cuvîntul „refuzuri‖, urmează a fi substituit cu cuvîntul „ 

refuzat‖, iar sintagma „ obligaţia de confidenţialitate‖ să fie substituită cu sintagma „ obligaţia de a 

păstra confidenţialitatea‖. 

Se acceptă 

Varianta prezentată urmează a fi revăzută sub aspectul consecutivităţii capitolelor şi 

articolelor. 
Se acceptă 

9. Asociaţia 

surzilor din 

Republica 

Moldova 

Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 este o lege cadru şi aceasta trebuie să cuprindă 

nu numai organele menţionate la art.1 dar şi alte organe, precum şi persoanele surde, mute sau 

surdomute, care au necesitate de a fi asigurate cu serviciile interpreţilor pentru a le fi respectate 

drepturile prevăzute de Constituţie, de Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 2006, semnată de Republica 

Moldova la 30 martie 2007 şi ratificată prin Legea nr. 166 din 09.07.2010 şi de dispoziţiile Legii nr. 

60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. 

Pentru a asigura persoanelor cu deficienţe de auz accesul la toate aspectele vieţii sociale, 

Nu se acceptă 

Domeniul de reglementare a prezentei legi ține de autorizarea 

traducatorilor și interpreților care urmează să presteze servicii 

organelor din sistemul justitiei. Tinînd cont că organele 

asistenței sociale nu fac parte din organele sistemului de 

justiție, includerea acestora în art. 1 este improprie. 



cum ar fi policlinica, şcoala, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări 

în Medicină, ministere, primării, subdiviziunile acestora, altele instituţii şi întreprinderi, aceste 

categorii de invalizi au nevoie de a fi însoţiţi de interpret specializat în traducerea semnelor celor 

surzi, muţi sau surdomuţi. Numai în anul 2012 în Republica Moldova prin intermediul Asociaţiei 

Surzilor din Republica Moldova au fost solicitate peste 9950 de servicii de interpretare a semnelor 

celor surzi, muţi sau surdomuţi. Conform prevederilor legale în vigoare costurile incluziunii sociale 

a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să fie suportate de către stat. În legătură cu cele menţionate 

considerăm necesar ca în varianta proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

264-XVI din 11 decembrie 2008, la articolul I punctul 1, să fie efectuată următoarea modificare şi 

completare. 

1.Punctul 1 se va completa cu punctul 1
1
 cu următorul cuprins: 

 „1
1
. La articolul 1, alineatul (1) textul „şi de executorii judecătoreşti‖ se substituie cu textul 

„,de executorii judecătoreşti, precum şi de structurile teritoriale de asistenţă socială la solicitarea 

persoanelor surde, mute sau surdomute‖ 

 

 

2. Punctul 5 va avea următorul cuprins: 

„La articolul 6: 

 litera f) va avea următorul cuprins: 

„f) să refuze de a presta servicii: 

- persoanei care nu a efectuat plata pentru serviciul prestat anterior în termenul stabilit în contractul 

de prestări servicii sau în contractul individual de muncă; 

- în cazul în care durata timpului acordării serviciilor în decursul zilei sau săptămînii este respectiv 

de cel puţin 8 ore sau de cel puţin 40 de ore;‖ (prevederea este necesară pentru excluderea unor 

învinuiri în caz de refuz de a presta serviciul respectiv) 

 articolul se completează cu o nouă literă f
1
) cu următorul cuprins: 

„ f
1
) să ceară efectuarea înregistrării audio-video în cazul traducerii semnelor celor surzi, muţi ori 

surdomuţi la efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi dezbaterilor judiciare; (prevederea este 

necesară pentru a putea ulterior de a fi verificată corectitudinea interpretării efectuate)  

 

 

Se acceptă parțial 

Propunerea de la lit. (f
1 

) va fi examinată în contextul 

modificării codului de procedură penală. Reglementarea 

propusă nu ține de domeniul de activitate a prezentei legi. 

Propunerea de la lit. f) partea a doua nu este clară și 

argumentată. 

 

 

 

3. La punctul 7: 

articolul 7
2
 se va completa cu două alineate noi (1

1
) şi (1

2
)  cu următorul cuprins: 

 

„(1
1
) Perioada exercitării profesiei de interpret se include în vechimea în muncă în 

conformitate cu regulamentul aprobat de Guvern; (prevederea este necesară deoarece la stabilirea 

pensiei unul din criterii este stagiul de muncă) 

 

(2
1
) Modul acordări zilelor de odihnă, concediilor anual şi medical, indemnizaţiilor de 

asigurări sociale de stat şi pensiei se stabilesc în regulamentul aprobat de Guvern.‖ (Completarea 

Nu se acceptă ( pct din SRSJ) 



propusă va face posibil ca prevederile menţionate să fie viabile. Prevederi similare se conţin în 

Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat şi în Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu 

privire la avocatură însă acestea ne se realizează din lipsa mecanismului de implementare) 

 

4. Punctul 14 va avea următorul cuprins: 

„La articolul 12: 

alineatul (1) se va completa în final cu textul „ , iar în cazul antrenării interpreţilor de către 

persoanele surde, mute şi/sau surdomute prin intermediul structurilor teritoriale de asistenţă socială 

şi de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei‖ (prevederea este necesară deoarece 

statul urmează să prevadă mijloace financiare în bugetul de stat pentru Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, destinate achitării serviciilor interpreţilor semnelor celor surzi, muţi 

ori surdomuţi prestate la solicitarea structurile teritoriale de asistenţă socială persoanelor surde, 

mute sau surdomute) 

 

  la alineatul (2): 

litera a) va avea următorul cuprins: „ a) organizează şi monitorizează procesul de instruire 

continuă a interpreţilor şi traducătorilor în modul stabilit de regulamentul aprobat de Guvern; ‖ 

(Considerăm că formarea continuă a interpreţilor, în special a interpreţilor semnelor persoanelor 

surde, mute şi/sau surdomute urmează a fi organizată similar formarii continue judecătorilor şi 

procurorilor, deoarece calitatea înfăptuirii justiţiei depinde şi de calitatea interpretării) 

 

 

 

Nu se acceptă 

Domeniu de reglementare a prezentei legi ține de autorizarea 

traducatorilor și interpreților care urmează să presteze servicii 

organelor din sistemul justitiei. Tinînd cont că organele 

asistenței sociale nu fac parte din organele sistemului de 

justiție, includerea acestora în art. 1 este improprie. 

 

 

 

 

 

Nu ține de competența Guvernului. Instruirea interpreților și 

traducătorilor poate fi reglementată prin acte departamentale 

precum și de către asociațiile profesionale a interpreților și 

traducătorilor 

 

5. „La articolul 13, 

alineatul (3) va avea următorul  cuprins: 

(3) Autorizaţia se eliberează conform conţinutului, formelor şi dimensiunilor prevăzute în 

anexa la prezenta lege contra unei plăţi în mărime de 450 de lei, care se varsă la contul Ministerului 

Justiţiei.  

Alineatul(4) se exclude.” (Considerăm că formatul mare al autorizaţiei nu este comod 

(practic), acest format este bun pentru a fi instalat în ramă şi atîrnat pe perete în biroul 

interpretului. Un format mic (din plastic) al autorizaţiei ar corespunde necesităţilor de fiecare zi, 

este uşor de întrebuinţat, util şi comod) 

 

Se acceptă parțial 

Se modifică art. 13 astfel încît legitimația de interpret/ 

traducător va fi eliberată de Ministerul Justiției. 

Nu considerăm oportun comasarea prevederilor alin (4) cu 

prevederile alin (4). 

6. La punctul 20: 

Articolul 17
1
: 

alineatul (3) se va completa în final cu textul „ , contracte care se încheie anticipat‖ 

 

articolul se va completa cu un alineat nou (3
1
) cu următorul cuprins: 

„(3
1
) Modelul contractului de prestări servicii şi modelul contractului individual de muncă 

Nu se acceptă 

Propunerea nu este relevantă și nu ține de domeniul de 

reglementare a legii. Părțile interesate pot solicita elaborarea 

unui modelelor respective ministerului justiției și fără a 

introduce o astfel de prevedere în lege. Relațiile civile sunt 

reglementate de Codul civil. 



se elaborează şi se aprobă de Ministerul Justiţiei.‖ 

(Uneori, unele instanţe judecătoreşti şi organe de urmărire penală achită cu mare 

întîrziere serviciul prestat de către interpret. În unele cazuri părţile contractului de prestare a 

serviciului de interpretare întîmpină dificultăţi la încheierea contractului respectiv din lipsa unui 

model al acestuia. În legătură cu cele menţionate considerăm că ar fi util să fie prevăzut în lege că 

contractele se încheie înainte de prestarea serviciului iar modelele acestora se aprobă de 

Ministerul Justiţiei) 

 

7. La punctul 21se propun următoarele modificări: 

La articolul 18: 

  „la alineatul (1): 

textul „alin.(1)‖ se exclude; 

după textul „sau prin contractul de prestări servicii‖ se introduce textul „ , sau prin contractul 

individual de muncă.‖ 

 

la alin. (4) lit. b) va avea următorul cuprins: 

‖b) pentru prestaţiile efectuate între orele 17.00 – 8.00.‖ 

 

articolul se completează cu alineatele (5) şi (6) cu următorul cuprins: 

 

(5) Plata interpreţilor pentru serviciile prestate se efectuează în baza deciziei organului 

respectiv şi a contractului de prestări servicii, sau a contractului individual de muncă şi a copiilor 

simple a buletinului de identitate, a autorizaţiei pentru activitate în calitate de interpret sau 

traducător şi a copiei certificatului cu ştampilă umedă privind deţinerea contului bancar eliberat de 

instituţia financiară respectivă, confirmate prin documentele originale prezentate.  

(6) Se interzice organelor de resort de a solicita alte documente decît cele prevăzute la 

alineatul (5).  

(Autorităţile publice acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes 

public şi, de regulă, activează în orele de zi, de la 8.00 şi pînă la 17.00, avînd întrerupere la prînz 

de la ora 12.00 şi pînă şa ora 13.00. Interpreţii, la rîndul lor, sînt împuterniciţi prin lege să presteze 

servicii de interes public, şi, prin urmare, trebuie, de regulă, să presteze serviciile în partea zilei 

prevăzută de regimul de muncă pentru funcţionarii publici. Din aceste considerente credem că ar fi 

corect ca prestarea serviciilor în afara orelor menţionate să fie plătite conform unor tarife 

majorate. 

Totodată menţionăm că interpreţilor semnelor persoanelor surde, mute sau surdomute la 

achitarea serviciului prestat li se cere de fiecare dată certificat nou, cu ştampilă umedă, privind 

deţinerea contului bancar eliberat de instituţia financiară respectivă. Pentru eliberarea acestui 

certificat interpretul plăteşte de fiecare dată o taxă de la 25 pînă la 60 de lei în dependenţă de 

banca la care îi este deschis contul. Autorităţile explică: este o cerinţă a Trezoreriei de Stat) 

 

Vor fi luate în considerație la elaborarea actelor subsecvente 

legii. 



 

8. Proiectul de lege se completează cu punctul 24 cu următorul cuprins: 

„24. Articolul 22: 

la alineatul (1) după textul „sau ale contractului de prestări servicii‖ se introduce textul „ , 

sau ale contractului  individual de muncă‖; 

la alineatul (2) după sintagma „Ministerul Justiţiei‖ se introduce textul „ sau, după caz, de 

structurile teritoriale de asistenţă socială‖; 

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Rambursarea sumelor cheltuite pentru transport, diurnă şi cazare în cazurile menţionate la 

alineatele (1) şi (2) nu se supun impozitării şi evidenţa acestora se ţine separat de alte cheltuieli în 

modul prevăzut de regulamentul aprobat de guvern.‖ 

(Actualmente toate sumele băneşti primite de către interpreţi pentru prestarea serviciilor de 

interpretare a semnelor persoanelor surde, mute sau surdomute, inclusiv cele pentru transport, 

diurne şi cazare, se supun impozitării. În legătură cu aceasta ar fi binevenită completarea 

articolului 22 din Legea nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 cu un alineat nou care ar clarifica 

situaţia menţionată.)  

 

Nu se acceptă 

Relațiile dintre interpret / traducăror și angajator sunt 

reglementate prin contractul inclusiv și în ceea ce privește 

modalitatea de restituire a cheltuielilor prevăzute la art. 22 

9. Proiectul de lege se completează cu punctul 25 cu următorul cuprins: 

 Anexa la lege va avea următorul cuprins: 

 

Anexă  

   

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

   

AUTORIZAŢIE 

 

       În temeiul art.13 din Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008 cu privire la autorizarea şi plata interpreţilor şi  

 

traducătorilor, ministrul justiţiei, prin Ordinul nr.__________din_______________________________,  dispune că  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

(numele şi prenumele, anul naşterii) 

 

deţinător al actului de identitate __________________________________________________________________ , 

(IDNP) 

este autorizat în calitate de: 

- interpret 

- traducător 

(se bifează poziţia ce corespunde autorizării) 

Nu se acceptă 



pentru limba ___________________ (semnele celor surzi, muţi ori surdomuţi) să presteze servicii pentru Consiliul 

Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, notari, avocaţi, executori judecătoreşti, precum şi pentru persoanele surde, mute sau surdomute la 

solicitarea structurilor teritoriale de asistenţă socială. 

  

Nr._____________________ 

  

Eliberat _________________ 

 

    

Ministru  

______________ 

(semnătura) 

  

L.Ş. 

 

 

Notă: 

Autorizaţia este de două tipuri:  

a) Blanchetă specială cu semne de protecţie, dimensiunea – 210,00 mm × 295,00 mm;  

b) Fişă de masă plastică cu semne de protecţie, dimensiunea – 105,00 mm × 74,00 mm.  

 

 

 

 În legătură cu propunerile făcute la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 este necesar de a efectua următoarele modificări şi în 

codurile de procedură penală şi de procedură civilă. 

 

 

 

10. Proiectul de lege se completează cu articolele II şi III cu următorul cuprins: 

 „Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110, art.447), cu modificările ulterioare, la 

articolul 85, alineatul (6) se completează cu un punct nou cu următorul cuprins: 

Nu se acceptă 

Propunerea se va lua în considerație atunci cînd se va ajusta 

legislația în vigoare cu modificările intervenite prin proiectul 

dat. 



„1
1
) să ceară efectuarea înregistrării audio-video în cazul traducerii semnelor celor surzi, 

muţi ori surdomuţi; 

 

„Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.111–115, art.451), cu modificările ulterioare, la 

articolul 199, alineatul (2) va avea următorul cuprins:  

„(2) Interpretul este în drept: 

 1) să pună întrebări participanţilor la proces, prezenţi la traducere, pentru a preciza 

traducerea, să ia cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei sau de un act procesual separat şi să facă 

observaţii asupra transpunerii corecte ce urmează a fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei de 

judecată;  

2) să ceară efectuarea înregistrării audio-video în cazul traducerii semnelor celor surzi, 

muţi ori surdomuţi.‖  

11. Totodată, avînd în vedere propunerile expuse la proiectul legii, urmează de a fi efectuate 

suplimentar următoarele modificări: 

1) Articolul II va deveni articolul IV; 

2) Proiectul legii va avea denumirea „Pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative”; 

3) Clauza de adoptare va avea următorul cuprins:  „Parlamentul adoptă prezenta lege 

organică.  

12. Totodată se va vedea şi alte legi care poate că necesită a fi modificate (Codul de executare, 

Codul contravenţional, Codul muncii etc.) 

 

 

 

 

 

 

 


