
Sinteza obiecțiilor și propunerilor Centrului Național Anticorupție 

 la proiectul Legii cu privire la  

completarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice 

 

Nr. Obiecții și propuneri Opinia Ministerului Justiției 

1. În viziunea noastră, argumentele autorului expuse în nota informativă nu sînt 

suficiente pentru adoptarea proiectului. 

Achizițiile publice constituie un domeniu vulnerabil la manifestări de corupție. 

Totodată, în Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 

Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pe anii 2013 – 2014 se asigură 

promovarea transparenţei depline şi accesului liber la întregul proces de achiziţii 

publice şi licitaţii pentru toate părţile interesate, inclusiv iniţierea procesului, 

depunerea cererilor, gestionarea dosarelor şi implementarea acestora, asigurarea 

responsabilităţii în utilizarea resurselor financiare publice, dezvoltarea noilor tehnici 

de achiziţii. O acţiune prioritară a Guvernului, în acest sens, constă în revizuirea 

cadrului legislativ în vederea descurajării actelor de corupţie. 
Prin promovarea proiectului, însă, vor fi încălcate principiile de bază de 

reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice, cum ar fi: utilizarea eficientă a 
finanţelor publice şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractuale, transparenţa 
achiziţiilor publice, asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în 
domeniul achiziţiilor publice, tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în 
privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Este de menţionat că 
Ministerul Justiţiei a elaborat recent un nou Regulament de activitate al Serviciului 
Stare Civilă, potrivit căruia acesta va dispune de autonomie financiară. Astfel, 
procesul de încheiere a contractelor de tipărire a documentelor de stare civilă cu 
grad de protecţie se atribuie în mod discreţionar Serviciului, fiind exclusă 
obligativitatea prezentării dării de seamă privind procedura de achiziţie prevăzută de 
art. 70 din Legea privind achiziţiile publice. 

Concomitent, considerăm că evitarea procedurii de achiziţii publice stabilită prin 
legea menţionată nu va rezolva problema abordată de autor ce ţine de sporirea 
securităţii documentelor primare de stare civilă. În viziunea noastră, statul urmează 
să instituie şi să aplice mecanisme eficiente de control în scopul excluderii din 
circuitul civil a documentelor neautentice.  

Prin exceptarea de la procedura achiziţiilor publice a contractelor de tipărire a 
documentelor de stare civilă cu grad de protecţie va fi stabilit un precedent, care va 
crea premize pentru alte autorităţi în vederea promovării proiectelor similare. 

Nu se acceptă 

Proiectul noului Regulament 

de activitate al Serviciului Stare 

Civilă a fost revizuit inclusiv în 

partea ce ține de autonomia 

financiară, urmînd a fi remis spre 

avizare repetată după 

promovarea și adoptarea noilor 

modificări la Legea nr. 100 cu 

privire la actele de stare civilă. 

Argumentul referitor la crearea 

unui precedent nu este 

semnificativ în raport cu 

pericolul creat de situația actuală, 

în care toți operatorii economici 

care participă la procesul de 

achiziții publice trebuie să aibă 

acces la caracteristicile tehnice și 

semnele de protecție ale 

formularelor actelor și 

certificatelor de stare civilă.  



Reieşind din  cele expuse, nu  susţinem promovarea proiectului în  continuare şi  
considerăm necesar de  a întreprinde măsuri de  îmbunătățire a mecanismelor de  
control. 

2. 

 

Prin proiect sînt promovate indirect interesele operatorului economic care va fi selectat de către 
Serviciul Stare Civilă pentru tipărirea documentelor de stare civilă cu grad de protecţie. Stabilind o 
excepţie de la lege, autorul nu prevede însă procedura de selectare a operatorului economic, criteriile 
de calificare a acestuia, durata şi costul contractului. Astfel, lipsa unei reglementări legale va conduce 
la promovarea unor interese personale sau de grup, în detrimentul interesului general public, acordînd 
posibilitatea alegerii preferenţiale a operatorului economic de către Serviciul Stare Civilă. 

Se acceptă 

Pentru a asigura controlul statului 

asupra procesului de tipărire a 

documentelor de stare civilă cu semne 

de protecție, proiectul a fost completat. 

Astfel, operatorul economic va fi 

selectat de către Guvern. 

3. În urma adoptării proiectului, decizia de încheiere a contractelor de tipărire a documentelor de 
stare civilă cu grad de protecţie va reveni Serviciului Stare Civilă, însă, autorul nu instituie criterii ce 
urmează să fie întrunite de operatorul economic, precum şi termenul de adoptare a deciziei 
respective, acestea fiind lăsate la discreţia autorităţii. Lipsa de precizie oferă cîmp pentru interpretări 
preferate şi/sau comportament discreţionar din partea responsabililor de aplicare a prevederilor 
proiectului. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să revadă oportunitatea
 promovării proiectului. 

Se acceptă parțial 
Necesitatea promovării proiectului 

derivă din angajamentele Republicii 

Moldova în vederea realizării fazei a II-

a a Planului de Acțiuni Republica 

Moldova – Uniunea Europeană în 

domeniul liberalizării regimului de vize, 

care impun revizuirea cadrului normativ 

naţional privind mecanismul de 

desfășurare a procesului de achiziții 

publice pentru tipărirea formularelor 

tipizate ale documentelor de stare civilă 

cu grad de protecție.  

Pentru a asigura controlul statului 

asupra procesului de tipărire a 

documentelor de stare civilă cu semne 

de protecție, proiectul a fost completat. 

Astfel, operatorul economic va fi 

selectat de către Guvern. 

4. În cazul excluderii contractelor de tipărire a documentelor de stare civilă cu grad de protecţie de la 
procedura achiziţiilor publice, practic, există riscul minimalizării controlului din partea organelor 
statului asupra utilizării banilor publici. Astfel, Serviciul Stare Civilă avînd autonomie financiară nu 
va fi obligat să prezinte o dare de seamă privind procedura de achiziţie, prevăzută de art. 70 din Legea 
nr. 96/2007. 

Recomandarea: Recomandăm autorului să revadă oportunitateapromovării 
proiectului. 

5. Atragem atenţia autorului că  titlul proiectului de  lege cît  şi conţinutul articolului 
nu  fac  referire la numărul legislaturii adoptării Legii nr.  96/2007 privind achiziţiile 
publice. 

Recomandarea: Ţinînd cont de normele tehnicii legislative, recomandăm autorului să expună 
titlul  legii sus-menţionate în următoarea redacţie: "Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 
privind achiziţiile publice. 

Se acceptă 



 


