RAPORT DE EXPERTIZĂ
la proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea adminsitrativ- teritorială a RM – art.11; Legea cu privire la
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în RM – art.3, 6, 7, ş.a.
(înregistrat în Parlament cu numărul 302 din 01 Iulie 2016)
În temeiul Concepţiei de cooperare dintre Parlament şi societatea civilă, aprobată prin Hotărîrea
Parlamentului nr.373-XVI din 29 decembrie 2005, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei prezintă
raportul de expertiză a vulnerabilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind organizarea adminsitrativ- teritorială a RM – art.11; Legea cu privire la
organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în RM – art.3, 6, 7, ş.a. prin prisma drepturilor omului.

Evaluarea generală
1. Autorul proiectului este Guvernul RM, autor nemijlocit - Agenţia Turismului, ceea ce corespunde art.
73 din Constituţie şi art. 44 din Regulamentul Parlamentului.
2. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art.72 din Constituţie şi art.
6-11, 27, 35 şi 39 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

3. Scopul actului (potrivit proiectului şi/sau notei informative).
Proiectul Legii pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative a fost elaborat şi în conformitate cu prevederile Strategiei de dezvoltare
a turismului "Turism 2020", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014, în scopul
perfecţionării legislaţiei ţării în conformitate cu cerinţele pieţei, ajustate la standardele internaţionale,
facilitării desfăşurării activităţii turtistice în Republica Moldova, sporirii nivelului de protecţie a
consumatorilor de servicii turistice, îmbunătăţirii mecanismului de evdienţă statistică în domeniul
turismului din Republica Moldova.
Potrivit notei de fundamentare, operarea modificărilor are drept scop micşorarea poverii statului asupra
agenţilor economici din domeniul turismului, ridicarea nivelului de calitate al serviciilor turistice,
promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică, toate acestea contribuind la creşterea
volumului încasărilor din activitatea turistică şi a ponderii turismului în PIB.
4. Nota informativă a proiectului de act legislativ supus expertizei nu conţine o argumentare suficientă a
promovării proiectului. În conformitate cu art. 20 din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27
decembrie 2001, nota informativă trebuie să includă:
a) condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu
reglementările legislaţiei comunitare, finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări;
b) principalele prevederi, locul actului în sistemul legislaţiei, evidenţierea elementelor noi, efectul social,
economic şi de altă natură al realizării lui;
c) referinţele la reglementările corespondente ale legislaţiei comunitare şi nivelul compatibilităţii
proiectului de act legislativ cu reglementările în cauză;
d) fundamentarea economico-financiară în cazul în care realizarea noilor reglementări necesită cheltuieli
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financiare şi de altă natură;
e) actul de analiză a impactului de reglementare, în cazul în care actul legislativ reglementează
activitatea de întreprinzător. Analiza impactului de reglementare reprezintă argumentarea, în baza
evaluării costurilor şi beneficiilor, a necesităţii adoptării actului normativ şi analiza de impact al acestuia
asupra activităţii de întreprinzător, inclusiv asigurarea respectării drepturilor şi intereselor
întreprinzătorilor şi ale statului.
Nota informativă descrie condiţiile ce au impus elaborarea proiectului, principalele prevederi ale
proiectului, inclusiv necesitarea armonizării actului legislativ cu reglementările legislaţiei comunitare,
finalităţile urmărite prin implementarea noilor reglementări, principalele prevederi, locul actului în sistemul
legislaţiei şi elementele de novaţie legislativă. Totuşi, în opinia noastră, argumentarea proiectului este
insuficientă în partea ce ţine de fundamentarea economico-financiară, actul de analiză a impactului de
reglementare şi nivelul compatibilităţii proiectului cu reglementările corespondente ale instrumentelor de
bază europene în domeniu.
Potrivit art.47 alin.(6) din Regulamentul Parlamentului, în cazul în care realizarea noilor reglementări
necesită cheltuieli financiare, materiale şi de altă natură, se anexează fundamentarea
economico-financiară. Potrivit notei informative, în scopul implementării Contului Satelit în Turism,
Agenţia Turismului este în proces de consultări cu Organizaţia Mondială a Turismului, cu Institutul de
Statistică din România, cu Biroul Naţional de Statistică, cu alte structuri ale statului (Banca Naţională,
Poliţia de Frontieră, etc). Cheltuielile pentru implementarea Contului Satelit în Turism vor fi evaluate şi
programate în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu după finalizarea consultărilor şi elaborarea metodologiei
de implementare a CST. Totuşi, nota informativă nu face nici o referinţă la faptul că ar fi fost efectuată o
evaluare sau estimare economico-financiară a proiectului sau ar fi fost efectuate anumite calcule
economico-financiare şi nu estimează cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului de lege aşa
cum o cer rigorile cadrului legal.
Totodată, în nota de fundamentare se menţionează faptul că, actul de analiză a impactului de
reglementare a fost elaborat şi se anexează. Constatăm, cu regret, că pagina web a Parlamentului nu
conţine o astfel de analiză a impactului de reglementare, aşa cum prevăd şi cerinţele normelor art. 4 şi
art. 13 din Legea privind principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din
20 iulie 2006, precum şi a Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a
eficienţei actului de reglementare, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1230 din 24.10.2006.
În contextul lit. c) a art. 20 din Legea nr.780/2001, informaţia privind compatibilitatea proiectului de lege
cu cadrul legal comunitar urma a fi inserată în Tabelul de concordanţă, după modelul stabilit în anexa la
Regulamentul privind mecanismul de armonizare a legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 şi utilizat pentru a demonstra
compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară, care însoţeşte în mod obligatoriu
proiectul actului legislativ pe întreg parcursul circulaţiei sale, pînă la adoptarea sa de către Parlament.
De asemenea, sunt încălcate şi prevederile lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele legislative nr.
780-XV din 27 decembrie 2001, care statuează că dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de
act legislativ va cuprinde nota informativă care va conţine şi rezultatele expertizei compatibilităţii cu
legislaţia comunitară, precum şi lista reglementărilor de referinţă ale legislaţiei comunitare, informaţia în
cauză lipsind cu desăvîrşire de pe pagina oficială a Parlamentului.
În concluzie, constatăm nerespectarea unor cerinţe imperative ale legislaţiei, obligatorii la elaborarea
unui proiect de act legislativ, care pot fi apreciate ca un risc de vulnerabilitate, care periclitează viitorul
proces de implementare a legii.
5. Sfera de reglementare a proiectului corespunde următoarelor domenii/drepturi:
Drepturi si libertăţi individuale:
Dreptul la libera circulaţie (art.27 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi social-economice:
Dreptul la mediu înconjurător sănătos (art. 37 din Constituţia RM)
Dreptul la muncă şi la protecţia muncii (art. 43 din Constituţia RM)
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Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia (art.46 din Constituţia RM)
Dreptul la asistenţă şi protecţie socială (art.47 din Constituţia RM)
Drepturi si libertăţi social-politice:
Dreptul la informaţie (art. 34 din Constituţia RM)

Evaluarea de fond a proiectului
6. Respectarea principiului transparenţei este asigurată suficient.
Proiectul de act legislativ supus
expertizării este plasat pe site-ul Parlamentului, astfel fiind respectat principiul transparenţei procesului
legislativ şi principiile de cooperare cu societatea civilă.
Transparenţa promovării proiectului, la etapa actuală a procesului de examinare a proiectului, pare a fi
asigurată. Proiectul, însoţit de nota informativă, este plasat pe web site-ul oficial al Parlamentului,
Parlamentul respectînd, astfel, principiul transparenţei procesului legislativ şi principiile de cooperare cu
societatea civilă, subiecţii interesaţi avînd posibilitatea de a se informa despre noile propuneri legislative
în acest domeniu şi de a-şi expune opinia vis-a-vis de prevederile acestuia.
Totodată, în opinia noastră, sunt ignorate unele prevederi ale Instrucţiunii privind circulaţia proiectelor de
acte legislative în Parlament, aprobată prin Hotărîrea Biroului permanent al Parlamentului nr. 30 din
07.11.2012, care prevăd că dosarul se completează cu originalele rapoartelor şi ale sintezelor comisiei
permanente sesizate în fond, co-rapoartele şi avizele comisiilor permanente, avizul Direcţiei generale
juridice, după caz, cu avizul Guvernului, avizele altor autorităţi, amendamentele deputaţilor şi fracţiunilor,
propunerile societăţii civile şi cu alte documente pertinente. După includerea în procedură legislativă,
proiectul de act legislativ şi documentele conexe, în variantă electronică sau, după caz, pe suport de
hîrtie, se transmit Direcţiei generale informaţional-analitice, care asigură scanarea şi plasarea tuturor
documentelor şi informaţiilor parvenite (avize, expertize, rapoarte, co-rapoarte, sinteze, alte informaţii ce
ţin de etapa procedurală) pe marginea proiectului respectiv pentru a fi scanate şi plasate pe pagina web
oficială a Parlamentului.
În acelaşi timp, proiectul de lege nu conţine prevederi exprese/tacite, care ar obliga organele publice să
ofere informaţii accesibile şi uşor disponibile, relevante şi actualizate şi nici nu stabileşte mecanisme
legale de comunicare cu populaţia.
7. Respectarea principiului participării este asigurată insuficient.
Potrivit art.7 din Legea privind
transparenţa în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008, autorităţile publice sunt obligate, după caz, să
întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor
constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional.
Potrivit notei de fundamentare, în scopul elaborării acestui proiect de lege, Agenţia Turismului a constituit
două grupuri de lucru: unul - din angajaţi ai Agenţiei Turismului şi al doilea - din reprezentanţi ai
autorităţilor administraţiei publice centrale, mediului de afaceri şi asociaţiilor de profil, fiind elaborate
diverse propuneri. Prevederile propuse în proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative au fost elaborate în rezultatul consultărilor cu entităţile menţionate.
Totodată, din momentul plasării proiectului de lege pe pagina web a Parlamentului, societatea civilă are
posibilitatea de a participa la examinarea acestuia şi de a-şi înainta propriile propuneri, recomandări şi
obiecţii.
Potrivit art.49/1 din Regulamentul Parlamentului, comisia permanentă sesizată în fond asigură
consultarea publică a proiectelor de acte legislative şi a propunerilor legislative cu părţile interesate prin
organizarea de dezbateri şi audieri publice, prin intermediul altor proceduri de consultare stabilite de
legislaţia cu privire la transparenţa în procesul decizional. Totodată, comisia permanentă sesizată în fond
dispune plasarea, conform legii, pe web-site-ul Parlamentului a sintezei recomandărilor recepţionate în
cadrul consultării publice, în scopul asigurării transparenţei în procesul decizional. În acest sens, notăm
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că nu am regăsit pe pagina web sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice.
8. Respectarea principiului responsabilizării nu este asigurată.
În acest sens, prin implementarea
proiectului, în cazul adoptării acestuia, respectarea principiului responsabilizării nu va fi asigurată,
deoarece acesta nu conţine prevederi exprese sau tacite, care să permită monitorizarea instituţiilor
publice respective, a politicilor elaborate de acestea şi nici nu instituie un mecanism pentru luarea în
consideraţie a rezultatelor monitorizării. În acelaşi timp, proiectul nu conţine prevederi, care să oblige
autorităţile să facă publice rezultatele controalelor acestora.
9. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ normelor constituţionale.
normativ este conform Constituţiei.

Proiectul/actul

10. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ legislaţiei corelative. Proiectul/actul normativ
este conform parţial legislaţiei corelative.
În linii generale, prevederile proiectului sunt compatibile
legislaţiei naţionale corelative. Totuşi, anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele
prevederi ale legislaţiei. Obiecţii în acest sens se conţin în Analiza detaliată a potenţialelor elemente de
vulnerabilitate ale proiectului legii (pct. 16 al prezentului raport).
11. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ standartelor internaţionale. Proiectul/actul
normativ este conform standardelor internaţionale.
Potrivit notei informative, armonizarea proiectului
de lege cu reglementările legislaţiei comunitare reiese din necesitatea formării unui cadru juridic unic în
spaţiul european, referitor la serviciile turistice, dar şi privind evidenţa statistică. Astfel, în conformitate cu
Recomandările Organizaţiei Mondiale a Turismului privind statistica turismului IRTS 2008, a fost inclusă
noţiunea de ’’mediu uzual” şi revăzute noţiunile de ’’vizitator”, ’’turist” şi ’’excursionist”.
La nivel internaţional evidenţa statistică în domeniul turismului şi calcularea ponderii turismului în
Produsul Intern Brut al ţării se efectuează prin utilizarea, de către organele de statistică naţionale, a
Contului Satelit pentru Turism. Republica Moldova nu utilizează acest mecanism de evidenţă statistică,
ceea ce poziţionează ţara la nivel internaţional ca destinaţie turistică puţin solicitată, datorită indicatorilor
turistici neînsemnaţi. În conformitate cu Recomandările Organizaţiei Mondiale a Turismului TSAÎ RMF
200, în proiectul de lege a fost incluse prevederi referitoare la Contul Satelit în Turism.
Luînd în considerare faptul că, potrivit prevederilor lit. d) alin. (2) al art. 23 din Legea privind actele
legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001, autorul proiectului de lege avea obligaţia de a prezenta la
dosarul de însoţire a variantei finale a proiectului de act legislativ şi rezultatele expertizei compatibilităţii
acestuia cu legislaţia comunitară, nota informativă ce însoţeşte acest proiect de lege nu schiţează nici un
argument pentru a demonstra compatibilitatea proiectului de lege naţional cu legislaţia comunitară.
12. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei Curţii Constutiţionale. Nu există
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ
expertizat.
Analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale nu a demonstrat existenţa unor hotărîri
consacrate expres domeniului abordat de proiect.
13. Nivelul de corespundere a proiectului/actului normativ jurisprudenţei CtEDO. Nu există jurisprudenţă
a CtEDO în domeniul de reglementare a proiectului de act normativ expertizat.
În procesul
examinării proiectului Legii supus expertizării nu au fost identificate careva cauze, care ar fi făcut obiectul
sesizării la CtEDO, în partea ce ţine de politica statului în domeniul de turismului.
14. Impactul proiectului/actului normativ prin prisma drepturilor omului. Proiectul/actul normativ respectă
drepturile/libertăţile.
Potrivit autorului, impactul proiectului va fi unul benefic atît asupra cetăţenilor,
statului cît şi agenţilor economici prin: facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile turistice; îmbunătăţirea
imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică; atragerea fondurilor investiţionale pentru dezvoltarea
infrastructurii turistice; sporirea numărului turiştilor, iar în rezultat - majorarea încasărilor din activitatea
turistică şi a ponderii turismului în PIB; facilitarea şi eficientizarea activităţii agenţilor economic (prin
excluderea unor prevederi obligatorii, a voucherului şi obligativităţii modelului contractului); excluderea
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obligativităţii de clasificare a unităţilor de alimentaţie micşorează povara statului asupra acestei categorii
de agenţi economici.
Evaluarea potenţialului turistic şi efectuarea zonării turistice a ţării va fi avea un impac pozitiv asupra:
cetăţenilor din ţară şi de peste hotare, interesaţi de obiectivele de patrimoniu turistic, de ofertele turistice
şi de organizarea odihnei personale; ghizilor de turism pentru informare şi facilitare în crearea rutelor
turistice şi organizarea excursiilor; agenţilor economici pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii
turistice; structurilor de stat pentru elaborarea politicilor în domeniu; potenţialilor investitori la
determinarea priorităţilor pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului; societăţii civile.
Atestarea ghizilor de turism va conduce la sporirea nivelului de pregătire profesională a acestora, ceea
ce va contribui la calitatea serviciilor prestate de ghizi, iar în final - la sporirea numărului turiştilor care
beneficiază de serviciile ghizilor de turism şi îmbunătăţirea imaginii ţării ca destinaţie turistică.
Susţinerea turismului social va contribui la: divesrificarea şi extinderea categoriilor de beneficiari de
servicii turistice, în special elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi, persoane cu venituri mici, etc;
îmbunătăţirea climatului social al ţării.
Crearea centrelor de informare şi promovare turistică va contribui la promovarea şi valorificarea
potenţialului turistic al ţării.

15. Impactul gender al proiectului. Proiectul/actul normativ este gender neutru.
Nu au fost
depistate norme care ar discrimina sau limita drepturile, libertăţile şi şansele femeilor în raport cu bărbaţii.

16. Analiza detaliată a textului proiectului.

Nr.
1

Articol

Text
Art. II. - Legea
nr. 352-XVI din
24 noiembrie
2006 cu privire
la organizarea
şi desfăşurarea
activităţii
turistice
în
Republica
Moldova
(Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova, 2007,
nr. 14-17, art.
40),
cu
modificările şi
completările
ulterioar

Obiecţii

2. Articolul 3 va Noţiunile
avea următorul propuse sunt
cuprins:
formulate de o
manieră
ambiguă care
admite
„Articolul 3.
interpretări
Noţiuni
abuzive
prin
principale.
formularea
conţinută
în
În
sensul reglementarea
prezentei legi, care are sens
se
definesc neclar
şi
următoarele
echivoc şi astfel
noţiuni:
permite
interpretări
activitate
abuzive.
turistică
- Formulările
activitatea
lingvistice pot fi
întreprinderilor calificate
ca
de
turism, factori
de
precum şi altă vulnerabilitateîn
activitate
de măsura în care
organizare
a acordă
călătoriilor
posibilităţi de
turistice;
aplicare
a

Factorii de vulne
Vulnerabilitate
Formulare
ambiguă care
admite
interpretări
abuzive;
Normălacunară
şi deficientă;
Norme confuze;
Nerespectarea
exigenţelor de
tehnică
legislativă
şi
limbaj normativ.

Revizuirea
noţiunilor
confuze/ambigui
/deficiente.
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agenţi
economici din
industria
turismului
persoane fizice
şi
juridice
prestatoare de
servicii
în
domeniul
turismului:
servicii
de
cazare,servirea
mesei pentru
turişti,
transportarea
turiştilor,
excursii, ghidaj,
agrement,
tratament
balnear,precum
şi alte servicii
complementare;

normei
în
interpretarea
preferată,
în
dependenţă de
interesul
responsabililor
de
implementareşi
control
al
aplicării.

Astfel, urmează
a fi corelate
noţiunile de ”
întreprinderii de
turism”
şi
”agenţi
economici din
industria
turismului”,
care,
după
părerea
noastră,
au
agenţie de voiaj aceiaşi
persoană semnificaţie.
fizică
sau
juridică, titular De asemenea,
de
licenţă nu este clară
pentruactivitate necesitatea
turistică, care instituiriinoţiunii
organizează,
de ”agenţie de
oferă
şi/sau voiaj”
din
vinde pachete moment ce sunt
de
servicii definitenoţiunile
turistice
sau de ”turoperator”
serviciituristice; şi ” agenţie de
agenţiile
de turism”, care se
voiaj pot fi de includ
în
următoarele
noţiunea
de
tipuri;
”agenţie de
turoperator şi voiaj” . S-ar
agenţie
de putea
crea
turism;
impresiacăsunt
3 tipuri distincte
agenţie
de de prestatori de
turism
servicii turistice.
(denumită, de
asemenea,
Mai
mult,
detailist)
- crează unele
persoană fizică confuzii
saujuridicăcare noţiunea de ”
vinde sau oferă agenţi
spre
vînzare economici din
servicii turistice industria
proprii
sau turismului” care
contractate de include
la alţi furnizori, persoanele
precum
şi fizice şi juridice
pachete
de prestatoare de
servicii turistice servicii
în
stabilite
de domeniul
turoperator;
turismului şi cea
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...
întreprinderede
turism - agent
economic
prestator
de
serviciituristice,
avînd statut de
agenţie de voiaj
sau unitate de
cazare turistică;
...
turoperator
(denumit,
de
asemenea,
organizator) persoană fizică
saujuridicăcare
organizează
pachete
de
servicii turistice
şi le vinde sau
le oferă spre
vînzare direct
sau
prin
intermediulunei
agenţii
de
turism;
unitate
de
cazare turistică
construcţie
destinatăcazării
turiştilor;
...

de
”întreprindere
de turism” care
este
agent
economic
prestator
de
serviciituristice.
Nu este clară
necesitatea
delimitării/institu
irii noţiunii de
”întreprindere
de turism”.
Concomitent,
noţiunile
de
”turoperator”şi ”
agenţie
de
turism”urmează
a fi completate
cu sintagma ”
titular
de
licenţă pentru
activitate de
turism” avînd în
vedere
că
această
activitate este
supusă
licenţierii (a se
vedea
şi
noţiunea
de
”agenţie de
voiaj”). Această
obligaţie este
prevăzută şi la
art. 14 alin. (1)
lit. a) din Legea
nr. 352-XVI din
24 noiembrie
2006 cu privire
la organizarea
şi desfăşurarea
activităţii
turistice
în
Republica
Moldova,potrivit
căruia
turoperatorii şi
agenţiile
de
turism
au
obligaţia
să
obţină de la
Camera
de
Licenţiere
licenţa pentru
activitate
turistică
ca
turoperator sau
agenţie
de
turism.
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Totodată,
potrivit rigorilor
de
tehnică
legislativă,
actele
normative
trebuie
redactate
într-un limbaj
şi stil juridic
specific
normativ,
concis, sobru,
clar şi precis,
care să excludă
orice echivoc,
cu respectarea
strictă
a
regulilor
gramaticale şi
de ortografie.
Textul
articolelor
trebuie să aibă
caracter
dispozitiv, să
prezinte norma
instituită fără
explicaţii sau
justificări.
Utilizarea unor
explicaţii prin
norme
interpretative
este permisă
numai
în
măsura în care
ele sunt strict
necesarepentru
înţelegerea
textului. Nu este
permisă
prezentarea
unor explicaţii
prin folosirea
parantezelor.
Redactarea
este
subordonată
dezideratului
înţelegerii cu
uşurinţă
a
textului de către
destinatarii
acestuia.

2

Vulnerabilitate
Prevederi
2. Articolul 3 va Amendamentul necorespunzăto
avea următorul propusurmează arenormelordin

Reformularea
amendametului
propus
în
condiţiile
8

cuprins:
„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
asociaţie
profesionalădin
domeniul
turismului
asociaţie
constituită de
agenţi
economici din
industria
turismului,avînd
ca obiect de
activitate
coordonarea,
monitorizarea,
apărarea,
promovarea şi
reprezentarea
intereselor
membrilor săi,
precum
şi
organizarea de
diverse acţiuni
specifice
activităţii
turistice;
...

a fi corelat cu legislaţia
prevederile
corelativă;
Legii
privind
asociaţiile
obşteşti
nr.
837-XIII
din
17.05.1996.
Astfel, potrivit
alin. (1) al art. 2
din
actul
legislativ
menţionat, în
scopul realizării
şi
apărării
drepturilorcivile,
economice,
sociale,
culturale, a altor
drepturi
şi
libertăţilegitime;
dezvoltării
activismului
social
şi
spiritului
de
iniţiativă
al
persoanelor,
satisfacerii
intereselor lor
profesionale şi
de amatori în
domeniul
creaţiei
ştiinţifice,
tehnice,
artistice;ocrotirii
sănătăţii
populaţiei,
antrenării
acesteia
în
activitatea
filantropică, în
practicarea
sportului
de
masă
şi
a
culturii fizice;
desfăşurării
activităţii
de
culturalizare a
populaţiei;
ocrotirii naturii,
monumentelor
de istorie şi
cultură;
educaţiei
patriotice
şi
umanistice;
extinderii
contactelor
internaţionale;
consolidării
păcii
şi
prieteniei între

obiecţiei
formulate.

9

popoare;
desfăşurării
altor activităţi
neinterzise de
legislaţie
se
constituie şi îşi
desfăşoară
activitatea
asociaţiile
obşteşti.
În conformitate
cu alin. (1) al
art. 1 din acelaşi
act legislativ,
asociaţia
obştească este
o organizaţie
necomercială,
independentă
de autorităţile
publice,
constituită
benevol de cel
puţin
două
persoane fizice
şi/sau juridice
(asociaţii
obşteşti),
asociate prin
comunitate de
interese
în
vederea
realizării,
în
condiţiile legii, a
unor drepturi
legitime.

3
2. Articolul 3 va Noţiunea de ”
avea următorul birou
de
cuprins:
promovare
turistică”
„Articolul 3.
urmează a fi
Noţiuni
corelată cu alin.
principale.
(2) şi (3) art. 17
din Legea nr.
În
sensul 352-XVI din 24
prezentei legi, noiembrie 2006
se
definesc cu privire la
următoarele
organizarea şi
noţiuni:
desfăşurarea
activităţii
...
turistice
în
Republica
birou
de Moldova,potrivit
promovare
cărora birourile
turistică —
de
informare
instituţie
turistică
pot

Vulnerabilitate Revizuirea
Prevederi
noţiunilor
necorespunzăto propuse.
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Formulare
ambiguă care
admite
interpretări
abuzive
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publică care
are drept scop
informarea
turiştilor despre
potenţialul
turisticnaturalşi
antropic al ţării,
inclusiv despre
unităţi
de
cazare turistică,
agrement,
transport
turistic, precum
şi promovarea
imaginiituristice
a ţării;
centru
de
informare
şi
promovare
turistică
entitatecareare
drept
scop
comunicarea
publicului
a
informaţiei utile
cu
caracter
turistic, precum
şi prestarea de
servicii
în
vederea
promovării
imaginii
turistice
a
ţării/regiunii/loca
lităţii;
...

desfăşura
următoarele
activităţi:
a)
promovarea
produsului
turistic naţional
şi a agenţilor
economici din
industria
turismului,
inclusiv
prin
editarea
şi
distribuirea
publicaţiilor
informaţionaleşi
cartografice
despreserviciile
turistice,
obiectivele şi
localităţile
turistice;
b)
rezervarea
spaţiilor
de
cazare,
a
biletelor pentru
diversemijloace
de
transport,
pentru
spectacole,
manifestări
sportive
etc.
Cerinţeleprivind
prestarea
serviciilor
în
cadrul biroului
de
informare
turistică
se
stabilesc prin
lege.
Mai
mult,
reglementarea
statutului
Birouluidecătre
autor
este
ambiguă,
nefiind clar de
către cine va fi
efectuată
finanţarea
instituţiei
publice, care
poatefiinstituţie
bugetară sau
instituţiepublică
laautogestiune.
În cazul în care
instituţia creată
urmează să fie
finanţată de la
bugetul public
naţional este
11

necesară
specificarea
acestui
fapt
pentru a se
ajusta
cheltuielile
necesare
în
bugetul pe anul
viitor şi/sau în
cadrul bugetar
pe
termen
mediu.
Totodată,
ambele noţiuni
urmează a fi
reformulate în
sensul
delimităriistricte
acompetenţelor
întrucît acestea
par a fi similare.

4
2. Articolul 3 va
avea următorul
cuprins:
„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
destinaţie
turistică —
spaţiu
geografic, loc
destinat vizitării
în scop turistic;
...
zonă turistică arie geografică
cu un nivel
concentrat de
resurse
turistice, care
prin potenţialul
său turistic este
de natură să
prezinte interes

Vulnerabilitate
Norme confuze;
Noţiunile
Nerespectarea
propuse
exigenţelor de
urmează a fi tehnică
comasate/refor legislativă
mulate
deoarece
au
aceiaşi
semnificaţie. În
acest
sens,
potrivit
exigenţelor de
tehnică
legislativă, în
procesul
de
legiferare este
interzisă
instituirea
aceloraşi
reglementări în
mai
multe
articole
sau
alineate
din
acelaşi
act
normativ ori în
două sau mai
multe
acte
normative. În
cazul existenţei
unor
paralelisme,
acestea vor fi
înlăturate
fie
prin abrogare,
fie
prin
concentrarea

Comasarea/refo
rmularea
noţiunilor
propuse.
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pentru turişti;

5
2. Articolul 3 va
avea următorul
cuprins:
„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
industria
turismului
ansamblu de
activităţi
economice şi
comerciale
destinate
producerii de
serviciituristice,
corespunzătoar
e standardelor
de clasificare,
realizate prin
structurile de
cazare
şi
alimentaţie, de
agrement şi de
tratament
balnear,
de
prestare
a
serviciilor
de
transport,
de
organizare
a
congreselor şi
conferinţelor,
cu
destinaţie
sportivă, prin
birouri
de
informare
turistică, prin
turoperatori şi
agenţii
de
turism;

materiei
în
reglementări
unice.

Vulnerabilitate
Lacunădedrept
În
industria care ar putea să
turismului
aducă atingere
prestarea
drepturilor
serviciilor
persoanei;
turistice
se
efectuează nu
doar
prin
birouri
de
informare
turistică, prin
turoperatori şi
agenţii
de
turism, dar şi
de
către
centrele
de
informare şi
promovare
turistică (a se
vedea în acest
sens pct. 14 din
proiect)
şi
unităţile
de
cazareturistică
(a se vedea
noţiunea de ”
întreprinderede
turism” de mai
jos).

Revizuirea
noţiuniipropuse
în
condiţiile
obiecţiei
formulate.

...
13

6
2. Articolul 3 va Noţiunile
avea următorul înaintate
cuprins:
urmează a fi
comasate/refor
„Articolul 3.
mulate,
Noţiuni
deoarece sunt
principale.
practic identice.

Vulnerabilitate Comasare/refor
Norme
mularea
deficiente
noţiunilor
propuse.

În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
localitate
turistică
localitate care
dispune
de
patrimoniu
turistic
şi
infrastructură
turistică, în care
activităţile
economice
susţin
preponderent
prestarea
serviciilor
turistice;
...
staţiuneturistică
- localitate sau
parte a unei
localităţi, care
dispune
de
patrimoniu
turistic
şi
infrastructură
turistică, în care
activităţile
economice
susţin
preponderent
prestarea
serviciilor
turistice;
...
5.
Se
completează cu
articolele 9/1 şi
9/2cuurmătorul
cuprins:
14

...
Articolul
9/2.
Destinaţiile
turistice
(1) În plan
geografic,
destinaţiile
turistice
se
divizeazăînţări,
zone turistice,
localităţi
turistice,
staţiuni
turistice
şi
obiective
turistice.
...
(3) Statutul de
zonă turistică
naţională,
localitate
şi
staţiune
turistică
se
acordă
prin
hotărîre
de
Guvern,
la
propunerea
autorităţii
centrale
de
turism.
...
(5) Cerinţele şi
criteriile
de
acordare
a
statutului
de
zonă turistică
naţională,
localitate
turistică
şi
staţiune
turistică
se
elaborează de
cătreautoritatea
centrală
de
turism şi se
aprobă
de
Guvern.”

7

Vulnerabilitate
Formulare
2. Articolul 3 va Amendamentul ambiguă
ce
avea următorul propus
este duce
la

Reformularea
noţiunii potrivit
rigorilor
de
tehnică
15

cuprins:
„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
pachet
de
servicii turistice
combinaţie
prestabilităacel
puţin 2 dintre
elementele
următoare, în
cazul în care
aceste servicii
sînt vîndute sau
oferite
spre
vînzare la un
preţ total şi
depăşesc 24 de
ore sau includ
cazare de o
noapte:
transport,
cazare,
alte
serviciituristice,
care nu sînt
subsidiare
transportului
sau cazării şi
care reprezintă
o parte din
pachetul
de
servicii, cum ar
fi: alimentaţie,
tratament
balnear,
agrement
şi
altele.
Asigurarea de
călătorie
nu
constituie
element
al
pachetului de
servicii turistice;
...

formulat de o
manieră
ambiguă care
admite
interpretări
abuzive
prin
formularea
conţinută
în
reglementarea
care are sens
neclar
şi
echivoc şi astfel
permite
interpretări
abuzive.
Formulările
lingvistice pot fi
calificate
ca
factori
ai
vulnerabilităţiiîn
măsura în care
acordă
posibilităţi de
aplicare
a
normei
în
interpretarea
preferată,
în
dependenţă de
interesul
responsabililor
de
implementareşi
control
al
aplicării.

interpretări
legislativă.
diferite;
Nerespectarea
exigenţelor de
tehnică
legislativă
şi
limbaj normativ

Astfel, autorul
urma să includă
toate serviciile
în
lista
prezentată, în
vederea evitării
temeiurilor
neexhaustivede
stabilire parţială
a cazurilor în
careoautoritate
poate refuza să
îndeplinească
anumite acţiuni,
să
execute
anumite
obligaţii, crează
temeiuri
neexhaustive
pentru refuzul
autorităţii de a
îndeplini
anumite
acţiuni.
Totodată,
potrivit rigorilor
16

de
tehnică
legislativă,
actele
normative
trebuie
redactate
într-un limbaj
şi stil juridic
specific
normativ,
concis, sobru,
clar şi precis,
care să excluda
orice echivoc,
cu respectarea
strictă
a
regulilor
gramaticale şi
de ortografie.

8
2. Articolul 3 va Autorul
avea următorul utilizează
cuprins:
termeni diferiţi
cu referinţă la
„Articolul 3.
acelaşifenomen
Noţiuni
folosind
principale.
neuniform
noţiunile
în
În
sensul textul
prezentei legi, reglementării
se
definesc prin recurgerea
următoarele
la
sinonime.
noţiuni:
Pericolulacestui
element constă
...
în faptul că la
aplicare,
produs turistic - terminologia
ansamblu
utilizată
complex
de neuniformpoate
bunuri şi de provoca practici
servicii
oferit vicioase
de
consumatorilor interpretare a
(vizitatorilor); sensuluinormei,
şi
anume,
...
tratarea
ca
fenomene
excursionist - diferite
a
persoană care aceluiaşi
vizitează o zonă fenomen, din
sau o destinaţie cauza numirii
turistică
pe diferite a lui din
durata unei zile motivul
(fără a efectua o confundării a
înnoptare
la două
noţiuni
destinaţie);
diferite în textul
reglementării.În
....
rezultat,
pot
apărea abuzuri

Vulnerabilitate
Utilizarea
termenilor
diferiţi
cu
referinţă
la
acelaşifenomen
/
aceluiaşi
termen pentru
fenomene
diferite

Excluderea
cuvîntului
”consumatorilor”
păstrînd-o pe
cea
de
”vizitator”.
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turist - vizitator
careefectuează
o călătorie în
scop turistic pe
o perioadă mai
mare de 24 de
ore
sau
deplasarea
include cazare
de cel puţin o
noapte;

din
partea
exponenţilor
sectoarelor şi
public, şi privat.

...
vizitator
persoană care
se deplasează
în orice loc, altul
decît
mediul
uzual, pentru o
perioadă mai
mică de un an şi
în alt scop decît
angajarea la o
întreprindere
înregistrată în
ţara sau în locul
vizitat.Noţiunea
de
vizitator
includenoţiunile
deexcursionist
şi turist;
...

9
2. Articolul 3 va Noţiunea
avea următorul propusă
e
cuprins:
formulată de o
manieră
„Articolul 3.
ambiguă, astfel
Noţiuni
încît, în era
principale.
tehnologiilor
informaţionale,
În
sensul autorul propune
prezentei legi, ţinerea
se
definesc Registrului
următoarele
turismului
noţiuni:
manual şi/sau
în
sisteme
...
informaţionale
automatizate,
Registrul
oferind
turismului
- posibilitatea
bancă de date autorităţilor de a
care
conţine ţine
acest
totalitatea
registru doar
informaţiilor
manual. Este
documentate
posibil ca, la un

Vulnerabilitate Excluderea
Norme confuze sintagmei ”/sau”
din proiect.
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despre
resursele
turistice, agenţii
economici din
industria
turismului,
infrastructura
specific
turistică,
reţeaua
de
transport
şi
subiecţii
activităţii
turistice, ţinute
manual şi/sau
în
sisteme
informaţionale
automatizate;

moment
dat,
acest registru
să dispară din
varii
motive,
lăsînd
autorităţile fără
date
din
industria
turismului.

...
5.
Se
completează cu
articolele 9/1 şi
9/2cuurmătorul
cuprins:

„Articolul 9/1.
Registrul
turismului
(1)
Registrul
turismului este
ţinut în format
manual şi/sau
electronic, în
baza
unui
sistem
informaţional
integrat.
...

10
2. Articolul 3 va Amendamentul
avea următorul propus
este
cuprins:
formulat de o
manieră
„Articolul 3.
ambiguă care
Noţiuni
admite
principale.
interpretări
abuzive
prin
În
sensul formularea
prezentei legi, conţinută
în
se
definesc reglementarea
următoarele
care are sens
noţiuni:
neclar
şi

Vulnerabilitate
Formulare
ambiguă
ce
duce
la
interpretări
diferite
Lacune de drept
Introducerea
termenilor noi
care nu au o
definiţie
în
legislaţie sau în
proiect

Reformularea
noţiunilor
propuse.
Definirea
noţiunea
de
”turism
emiţător”.
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...
turism
ansamblu de
relaţii
şi
fenomene ce
rezultă
din
deplasarea şi
sejurul
persoanelor în
orice loc, altul
decît
mediul
uzual, pe o
perioadă mai
mică de un an şi
în alt scop decît
angajarea la o
întreprindere
înregistrată în
ţara sau în locul
vizitat;
...
turism
internaţional ansamblu de
relaţii
şi
fenomene ce
rezultă
din
deplasarea şi
sejurul
persoanelor ce
vizitează,
în
scop turistic, o
ţară, alta decît
ţara lor de
reşedinţă;
Cuprinde
turismul
receptor şi cel
emiţător;
...

echivoc şi astfel
permite
interpretări
abuzive.
Formulările
lingvistice pot fi
calificate
ca
factori
ai
vulnerabilităţiiîn
măsura în care
acordă
posibilităţi de
aplicare
a
normei
în
interpretarea
preferată,
în
dependenţă de
interesul
responsabililor
de
implementareşi
control
al
aplicării. Astfel,
nu este clar ce
a avut în vedere
autorul
prin
”relaţii” şi
”fenomene”.
Totodată,
potrivit
exigenţelor de
tehnică
legislativă, în
limbajul
normativ
aceleaşi noţiuni
se
exprimă
numai
prin
aceiaşi termeni.
Dacă
o
noţiune sau un
termen nu este
consacrat sau
poate
avea
înţelesuri
diferite,
semnificaţia
acestuia
în
context
se
stabileste prin
actul normativ
ce le instituie,
în
cadrul
dispoziţiilor
generale
şi
devine
obligatoriu
pentru actele
normative din
aceeaşi
materie.
20

Concomitent,
introducerea
termenilor noi
care nu au o
definiţie
în
legislaţie sau în
proiect duce la
apariţia
practicilor
diverse
de
interpretare a
acestortermeni,
practici care pot
fi şi abuzive, în
special atunci
cînd autorităţile
publice aplică
norme ce conţin
asemenea
termeni.
Cu
toate acestea,
menţionăm că
de asemenea
formulări
defectuoase se
pot prevala şi
subiecţii
de
drept privat în
egală măsură
pentru
a-şi
promova
interese
nelegitime.
Înacestcontext,
urmează a fi
definită
noţiunea de ”
turismemiţător
”.

11
2. Articolul 3 va
avea următorul
cuprins:
„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
turism social -

Vulnerabilitate Concretizarea
Normălacunară amendamentulu
Nu este clar şi deficientă
i propus.
care ar trebui să
fie cuantumul
venitului unei
persoanepentru
a se încadra în
categoria
persoanelor cu
venituri
mici.
Autorul urma să
reglementeze
clar
acest
aspect pentru a
exclude orice
interpretări
abuzive.
21

formă de turism
practicată de
persoanele cu
venituri mici
sau
dezavantajate
social
(prin
vîrstă,
handicap,
situaţie
familială);
...

12

Vulnerabilitate
Normă lacunară
Lacunădedrept
care ar putea să
aducă atingere
drepturilor
persoanei

Definirea
noţiunii
de
”structură de
primire
turistică”.

Vulnerabilitate
Norme
de
Autorul
trimitere;
utilizeazănorme Lacună în drept
de
trimitere.
Astfel, normele
din proiect care
fac referire la
prevederilealtui
act/acte
fără
trimitere
la
vreun act/acte
concret/e,
la
evaluare, vor fi
dificil de stabilit
sau nu vor
putea fi stabilite
în genere.

Definirea/enum
erarea
produselor de
vacanţă.

2. Articolul 3 va La punctul 2 din
avea următorul proiectul
de
cuprins:
lege urmează a
fi
definită
„Articolul 3.
noţiunea de ”
Noţiuni
structură de
principale.
primire
turistică”, care,
În
sensul celmaiprobabil,
prezentei legi, a fost omisă
se
definesc dintr-o eroare (a
următoarele
se
vedea
noţiuni:
articolul 18 din
legea supusă
...
modificărilor).
Aceastănoţiune
se regăseşte, la
moment,
în
articolul
în
vigoare
din
legea supusă
modificărilor.

13
3. Articolul 6:
...

se completează
cu litera x/1) cu
următorul
cuprins:
„x/1)
efectuează, în
condiţiile legii,
controlulasupra
respectării
cerinţelor faţă
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de încheierea şi
executarea
contractelor de
servicii turistice
şi a contractelor
privind
produsele de
vacanţă
(contractul
privind cazarea
periodică,
contractul
privind
produsul de
vacanţă
pe
termen lung,
contractul de
intermediere a
produsului de
vacanţă,
precum
şi
contractul de
intermediere a
participării la un
sistem
de
schimb).”

Înacestcontext,
amendamentele
enumerate
urmează a fi
concretizate/ref
ormulate pentru
a nu admite
interpretări
abuzive
în
procesul
implementării
legii
în
eventualitatea
adoptării ei.
Totodată, este
necesar de a
defini noţiunea
de ”produse de
vacanţă”,
inclusiv de a
enumera
exhaustiv care
sunt produsele
care fac parte
din
această
categorie.

14
2. Articolul 3 va Nu este clar ce
avea următorul a avut în vedere
cuprins:
autorul prin ”alţi
furnizori
de
„Articolul 3.
servicii
Noţiuni
turistice”, care
principale.
sunt
aceştia,
care
este
În
sensul statutul lor şi
prezentei legi, care
vor
fi
se
definesc activităţile
următoarele
desfăşurate de
noţiuni:
ei. Mai mult, nu
e clar dacă
...
aceştia vor fi
supuşi
agenţie
de procedurii de
turism
licenţiere,încaz
(denumită, de contrar, agenţii
asemenea,
economici din
detailist)
- industria
persoană fizică turismului vor fi
saujuridicăcare discriminaţi în
vinde sau oferă raport cu aceşti
spre
vînzare ”alţi furnizori de
servicii turistice servicii turistice”
proprii
sau cărora, se pare,
contractate de că li se crează
la alţi furnizori, condiţii
mai
precum
şi avantajoase de

Vulnerabilitate
Prevederi
discriminatorii;
Lacună
de
drept, care ar
putea să aducă
atingere
drepturilor
persoanei

Revizuirea
amendamentelo
r propuse în
condiţiile
obiecţiilor
exprimate.

23

pachete
de activitate.
servicii turistice
stabilite
de
turoperator;
...
9. Articolul 12,
în litera b)
cuvintele ’’alte
agenţii
de
turismlicenţiate”
se substituie cu
cuvintele ’’ alţi
furnizori”.
11. Articolul 15:
alineatul (1):

...
litera e) va avea
următorul
cuprins:
,,e) dispunerea
de contracte de
colaborare
încheiate
cu
furnizori
de
servicii
turistice străini
şi locali”;

15
13.
Se
completează cu
articolul 16/1 cu
următorul
cuprins:

În conformitate
cu art. 30 din
Legea privind
actele
legislative nr.
780-XV
din
27.12.2001,
dispoziţiilefinale
„Articolul 16/1. şi tranzitorii ale
Contul Satelit în actului legislativ
Turism
cuprind,
de
regulă,
...
prevederi
referitoare la: a)
(3)
modalitatea de
Implementarea intrare
în
Contului Satelit vigoare şi de
în
Turism, punere
în
conform
aplicare a noilor

Vulnerabilitate
Prevederi
necorespunzăto
arenormelordin
legislaţia
corelativă;
Nerespectarea
exigenţelor de
tehnică
legislativă

Completarea
proiectului de
lege cu un
articol”Dispoziţii
finale
şi
tranzitorii” unde
vor fi incluse şi
aceste
prevederi.
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standardelor
internaţionale,
serealizeazăde
către organul
central
de
statistică în trei
etape:
a) elaborarea şi
aprobarea de
către organul
central
de
statistică
a
Ghidului
metodologic de
compilare
a
Contului Satelit
în Turism;
b) crearea unui
sistem
de
cercetări
statistice, care
să
asigure
sursele
necesare
de
informaţii
statistice pentru
compilarea
Contului Satelit
în Turism;
c) elaborarea
sarcinilor
tehnice
şi
aplicaţiilor
informatice
pentru
introducerea,
prelucrarea,
verificarea,
validarea
şi
centralizarea
datelor
statistice. ”

reglementări; b)
corelarea noilor
reglementări cu
cele din actele
legislative
preexistente şi
menţinerea
temporară
a
unor
situaţii
juridice născute
sub
imperiul
reglementărilor
preexistente; c)
compatibilitatea
noilor
reglementări cu
cele
ale
legislaţiei
comunitare; d)
indicarea, după
caz, a perioadei
de punere în
aplicare
a
normelor
armonizate cu
prevederile
legislaţiei
comunitare; e)
obligaţia
autorităţilor
responsabile
de a executa
actullegislativ,
de
a
lua
măsurile şi de
a
efectua
procedurile
necesare
executării.
Potrivit rigorilor
de
tehnică
legislativă,
dispoziţiile
tranzitorii
cuprind
măsurile ce se
instituie
cu
privire
la
derularea
raporturilor
juridice născute
în temeiul vechii
reglementări
care urmează
să fie înlocuită
de noul act
normativ.
Acestea trebuie
să asigure, pe o
perioada
determinată,
25

corelarea celor
două
reglementări,
astfel
încît
punerea
în
aplicareanoului
act normativ să
decurgăfirescşi
să
evite
retroactivitatea
acestuia
sau
conflictul între
norme
succesive.

16
19.
Se
completează cu
capitolul V1 cu
următorul
cuprins:

„Capitolul V/1
TURISMUL
SOCIAL
Articolul 25/1.
Principiile
politicii de stat
în
domeniul
turismului social
(1)
Turismul
social asigură
accesul
persoanelor
dezavantajate
la
servicii
turistice.

Vulnerabilitate
Formulare
Amendamentul ambiguă care
propus
este admite
formulat de o interpretări
manieră
abuzive
ambiguă care,
în
procesul
implementării,
va
admite
interpretări
abuzive
prin
formularea
conţinută
în
reglementarea
care are sens
neclar
şi
echivoc şi astfel
va
permite
interpretări
abuzive.
Formulările
lingvistice pot fi
calificate
ca
factori
ai
vulnerabilităţiiîn
măsura în care
acordă
posibilităţi de
aplicare
a
normei
în
interpretarea
preferată,
în
dependenţă de
interesul
responsabililor
de
implementareşi
control
al
aplicării. Astfel,
autorul urma să
specifice/concre
tizeze cine sunt
persoanelecare
fac parte din

Revizuirea
amndamentului
propus potrivt
obiecţiei
expuse.
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această
categorie.

17
19.
Se
completează cu
capitolul V1 cu
următorul
cuprins:
„Capitolul V/1
TURISMUL
SOCIAL
Articolul 25/3.
Suportulstatului
în dezvoltarea
turismului social
(1)
Statul
sprijină turismul
social
prin
desfăşurareade
campanii
promoţionale,
organizarea şi
finanţarea de
programe
turisticesociale,
alteinstrumente
şi mecanisme
legale.

Vulnerabilitate Reexaminarea
Prevederi
amendamentulu
Este salutabilă discriminatorii; i propus.
susţinerea de
către stat a
turismuluisocial
în
special
pentru pătura
social-vulnerabil
ă a societăţii,
însă nu este
clar cine le va
compensa
transportatorilor
diferenţa
de
tarif. Această
situaţie
îi
dezavantajează
şi
chiar
discriminează
pe
transportatori.

(2)
Pentru
formarea
pachetelor de
servicii turistice
şi organizarea
programelor
excursioniste
destinate
turismului
social,
la
încheierea
contractelor de
prestare
de
servicii
de
transport,
agenţii
transportatori
sînt în drept să
stabilească
tarife mai mici
decît
tarifele-plafon
pentru
un
pasager/kilome
tru pe rutele
regulate,
27

aprobate
actele
normative
vigoare.”

de
în

18
21.
Capitolul
VIII va avea
următorul
cuprins:

„Capitolul VIII

Vulnerabilitate
Formulare
Propunerea
ambiguă care
legislativă este admite
formulată de o interpretări
manieră
abuzive;
ambiguă care Norme
de
admite
blanchetă
interpretări
abuzive avînd
un sens neclar
şi echivoc şi
astfel
permiţînd
interpretări
abuzive.

Concretizarea/r
eformularea
amendamentelo
r
propuse
pentru a evita
factorii
de
vulnerabilitate.

FORMAREA
PROFESIONAL
Ă
A
CADRELOR
PENTRU
Autorul
DOMENIUL
utilizeazănorme
TURISMULUI
de blanchetă,
care transmit
Articolul
38. altor autorităţi,
Formarea
subiecţi, dreptul
profesională a şi competenţa
cadrelor
de stabili, în
mod autonom,
...
reglementări cu
caracter
(2)
Planurile normativ, reguli
de studii şi de
programele
comportament,
analitice
interdicţii.
destinate
pregătirii
Înacestcontext,
cadrelor pentru amendamentele
domeniul
enumerate
turismului sînt urmează a fi
aprobate
de concretizate/ref
organele
de ormulate pentru
resort,
după a nu admite
aprobarea
interpretări
acestora
de abuzive
în
cătreautoritatea procesul
centrală
de implementării
turism.
legii
în
eventualitatea
...
adoptării ei.
(11)Acreditarea
instituţiilor de
învăţămînt care
realizează
formarea
profesională
continuă
a

28

cadrelor
din
industria
turismului
se
efectuează de
către organele
de resort, după
avizarea
de
cătreautoritatea
centrală
de
turism.

19

Art. I, Art. II
Art. I. - Articolul
11 din Legea nr.
764-XV din 27
decembrie2001
privind
organizarea
administrativ-ter
itorială
a
Republicii
Moldova
(Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova, 2002,
nr. 16, art. 53),
cu modificările
şi completările
ulterioare, se
completează cu
alineatul (3) cu
următorul
cuprins:

Vulnerabilitate Revizuirea
Determinarea
normelor
Autorul
competenţei
discreţionare.
utilizează
după formula
expresii
de "este în drept",
genul „este în "poate" ş.a.
drept”, „poate”
la elaborarea
acestui proiect
de lege.

Determinarea
competenţei
după formulă
„este în drept”,
„poate” este o
modalitate
coruptibilă de
determinare a
competenţelor
doar
cînd
formulează ca
drepturi,
obligaţiile/îndato
ririleautorităţilor
„(3) Satelor şi şi
oraşelor
sau funcţionarilor
unor
publici.
părţi/cartiereale
acestora, care Coruptibilitatea
dispun
de acestui element
patrimoniu
rezidă
în
turistic
şi discreţia
infrastructură
funcţionarilor
turistică, în care care apare în
activităţile
cazul utilizării
economice
unor
susţin
asemenea
preponderent
determinări
prestarea
permisive ale
serviciilor
competenţelor
turistice, prin lor, care urmau
hotărîre
a a fi stabilite de
Guvernului, li se o
manieră
poate atribui imperativă.
statut
de Această
localitate
discreţiepoatefi
turistică
sau folosită
în
staţiune
mod abuziv de
29

turistică.”
Art. II. - Legea
nr. 352-XVI din
24 noiembrie
2006 cu privire
la organizarea
şi desfăşurarea
activităţii
turistice
în
Republica
Moldova
(Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova, 2007,
nr. 14-17, art.
40),
cu
modificările şi
completările
ulterioare, se
modifică şi se
completează
după
cum
urmează:
...
2. Articolul 3 va
avea următorul
cuprins:

către funcţionar
pentru a nu-şi
executa
obligaţiile sale
legale tocmai în
virtutea
caracterului
permisiv
al
formulării
competenţelor
sale.
Riscul
de
coruptibilitate a
acestor norme
creşte în cazul
în care lipsesc
criterii pentru a
stabili în ce
cazuri
funcţionarul
„este în drept”
sau „poate” şi în
ce cazuri este în
drept şi poate
să
nu-şi
realizeze
competenţele.

„Articolul 3.
Noţiuni
principale.
În
sensul
prezentei legi,
se
definesc
următoarele
noţiuni:
...
agenţie de voiaj
- ...; agenţiile de
voiaj pot fi de
următoarele
tipuri;
turoperator şi
agenţie
de
turism;
...
mediu uzual spaţiu
geografic, care
poate include
mai
multe
localităţi,
în
limita căruia o
30

persoană
îşi
desfăşoară
activitatea
cotidiană;
obiectiv turistic element
al
resurselor
naturale
sau
antropice care
poate atrage
vizitatoriiîntr-un
anumit loc;
...
14. Articolul 17:

...
se completează
cu alineatele (4)
şi
(5)
cu
următorul
cuprins:
„(4) Centre de
informare
şi
promovare
turistică pot fi
create de către
autorităţile
administraţiei
publice locale,
asociaţiile
profesionale,
persoanele
fizice
sau
juridice
din
industria
turismului.
...
17.
Articolul
18/2 va avea
următorul
cuprins:

„Articolul 18/2.
Suspendarea şi
retragerea
certificatului de
clasificare
a
unităţii
de
cazare turistică
(1) Unităţile de
31

cazare turistică
sînt obligate să
respecte,
pe
toată perioada
de funcţionare,
criteriile ce au
stat la baza
clasificării.
Nerespectarea
criteriilor
de
clasificare
poate
servi
temei
pentru
suspendarea
sau retragerea
certificatului de
clasificare
a
unităţii
de
cazare turistică.
...
18.
Se
completează cu
capitolul III/1 cu
următorul
cuprins:

„ Capitolul III/1
ACTIVITATEA
EXCURSIONIS
TĂ
...
Articolul 18/4.
Activitatea
ghizilor
de
turism
(1)Activitateaîn
calitate de ghid
de turism în
Republica
Moldova poate
fi exercitată de
persoana care
întruneşte
următoarele
condiţii:
...
19.
Se
completează cu
capitolul V/1 cu
următorul
cuprins:
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„ Capitolul V/1
TURISMUL
SOCIAL
Articolul 25/3.
Suportulstatului
în dezvoltarea
turismului social
...
(2)
Pentru
formarea
pachetelor de
servicii turistice
şi organizarea
programelor
excursioniste
destinate
turismului
social,
la
încheierea
contractelor de
prestare
de
servicii
de
transport,
agenţii
transportatori
sînt în drept să
stabilească
tarife mai mici
decît
tarifele-plafon
pentru
un
pasager/kilomet
ru pe rutele
regulate,
aprobate
de
actele
normative
în
vigoare.”
...
Art. III. - Codul
contravenţional
al
Republicii
Moldova
nr.
218-XVI din 24
octombrie 2008
(Monitorul
Oficial
al
Republicii
Moldova, 2009,
nr. 3 - 6, art.
15),
cu
modificările şi
completările
ulterioare, se
completează
după
cum
urmează:
33

...
2.
Se
completează cu
articolul 408/1
cu
următorul
cuprins:

„Articolul 4081.
Agenţia
Turismului
a
Republicii
Moldova
...
(2) Sînt în
drept
să
constate
contravenţii şi
să
încheie
procese-verbale
directorul
general,
directorul
general adjunct
şi
controlorii-reviz
ori.
(3) Sînt în
drept
să
examineze
contravenţii şi
să
aplice
sancţiuni
directorul
general
şi
directorul
general
adjunct.”

20

Art. I, Art. II
Art. I;

Utilizarea
sintagmelor de
Art. II pct. 2 genul ”precum
subpct. 1, 4, 23, şi
altă
31, 41;
activitate”, ”alte
servicii
Art. II pct. 19.
turistice”, ”şi
altele”, ”şi alte
servicii
complementare”
, ”sau al altor
tipuri
de
aranjamente”,
”alţi furnizori”,

Vulnerabilitate Reformularea
Norme
de amendamentelo
blanchetă
r propuse.
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”precum şi alte
surse legale”,
”alte
instrumente şi
mecanisme
legale”, etc.
comportă
un
caracter
ambiguucarear
putea admite
interpretări
abuzive.
Aceste norme
de blanchetă
transmit altor
autorităţi,
subiecţi, dreptul
şi competenţa
de stabili, în
mod autonom,
reglementări cu
caracter
normativ, reguli
de
comportament,
interdicţii.
Normele
în
cauzăcontribuie
la apariţia altor
elemente
şi
anume: lărgirea
atribuţiilor
discreţionare,
stabilirea
aleatorie
a
termenelor
pentru
prestarea
serviciilor,
cerinţe
exagerate
pentru
realizarea unor
drepturi etc.

21

Art. II
Art. II. - Legea
nr. 352-XVI din
24 noiembrie
2006 cu privire
la organizarea
şi desfăşurarea
activităţii
turistice
în
Republica
Moldova
(Monitorul
Oficial
al
Republicii

Vulnerabilitate Indicaea
Norme
de concretă
a
Proiectul
de trimitere
actelor
lege abundă în
normative
la
norme
de
care se face
trimitere.
referire
în
Normele
de
proiect.
trimitere sunt
acele
norme
din proiect care
fac referire la
prevederilealtui
articol
din
acelaşi act, la
prevederi
35

Moldova, 2007,
nr. 14-17, art.
40),
cu
modificările şi
completările
ulterioare, se
modifică şi se
completează
după
cum
urmează:
...
3. Articolul 6:

se completează
cu litera x/1) cu
următorul
cuprins:
„x/1)
efectuează, în
condiţiile legii,
controlulasupra
respectării
cerinţelor faţă
de încheierea şi
executarea
contractelor de
servicii turistice
şi a contractelor
privind
produsele de
vacanţă
(contractul
privind cazarea
periodică,
contractul
privindprodusul
de vacanţă pe
termen
lung,
contractul de
intermediere a
produsului de
vacanţă,
precum
şi
contractul de
intermediere a
participării la un
sistem
de
schimb).”

concrete din alt
act/acte sau la
alt act/acte în
întregime, fiind
utilizate
expresii
de
genul: „conform
legislaţiei
în
vigoare”, ”alte
surse legale”
”alte
instrumente şi
mecanisme
legale”, „în
condiţiile legii”,
„aprobate de
actele
normative
în
vigoare”, etc.,
fără trimitere la
vreun
act
concret şi care,
la
evaluare/verifica
re face dificilă
sau
chiar
imposibilă
stabilirea lor.

...
19.
Se
completează cu
capitolul V/1 cu
următorul
cuprins:
36

„ Capitolul V/1
TURISMUL
SOCIAL
...
Articolul 25/2.
Mijloacele
financiare
pentru
susţinerea
turismului social
Mijloacele
financiare
destinate
susţinerii
turismuluisocial
se constituie din
contul şi în
limita
mijloacelor
bugetare
aprobatepentru
aceste scopuri,
precum şi din
alte
surse
legale.
Articolul 25/3.
Suportulstatului
în dezvoltarea
turismului social
(1)
Statul
sprijină turismul
social
prin
desfăşurareade
campanii
promoţionale,
organizarea şi
finanţarea de
programe
turisticesociale,
alte
instrumente şi
mecanisme
legale.
(2)
Pentru
formarea
pachetelor de
servicii turistice
şi organizarea
programelor
excursioniste
destinate
turismului
social,
la
încheierea
37

contractelor de
prestare
de
servicii
de
transport,
agenţii
transportatori
sînt în drept să
stabilească
tarife mai mici
decît
tarifele-plafon
pentru
un
pasager/kilomet
ru pe rutele
regulate,
aprobate
de
actele
normative în
vigoare.”
...
22.
Se
completează cu
capitol VIII/1 cu
următorul
cuprins:

„CapitolulVIII/1
RĂSPUNDERE
A
PENTRU
ÎNCĂLCAREA
LEGISLAŢIEI
TURISTICE
...
Articolul 38/3.
Răspunderea
pentru
încălcarea
prezentei legi
(1) Încălcarea
prevederilor
prezentei legi
atrage
răspundere
conform
legislaţiei în
vigoare.
...

Reţinem ca recomandare generală necesitatea redactării textului proiectului de lege cu respectarea
principiilor generale de tehnică juridico-legislativă.
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Formulările conţinute în proiect nu sunt suficient de clare şi concise, exprimările nu întrunesc, în
totalitate, rigorile tehnicii legislative, ale limbajului juridic.
Autorul proiectului de lege utilizează din abundenţă norme de trimitere şi de blanchetă, expresii de genul
„este în drept”, „poate”, acestea permiţînd interpretări abuzive prin formularea ambiguă conţinută în
reglementarea care are sens neclar şi echivoc.
Pentru asigurarea unei succesiuni logice a soluţiilor legislative preconizate şi realizarea unei armonii
interioare a actului normativ, redactarea textului proiectului de lege trebuie precedată de întocmirea unui
plan de grupare a ideilor în funcţie de conexiunile şi de raportul firesc dintre ele, în cadrul concepţiei
generale a reglementării.
Proiectul de act normativ trebuie redactat într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar
şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie. În
limbajul normativ aceleaşi noţiuni se exprimă numai prin aceiaşi termeni. Dacă o noţiune sau un termen
nu este consacrat sau poate avea înţelesuri diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin
actul normativ ce le instituie, în cadrul dispoziţiilor generale si devine obligatoriu pentru actele normative
din aceeaşi materie. Redactarea este subordonată dezideratului înţelegerii cu uşurinţă a textului de
către destinatarii acestuia.
Proiectele de legi se redactează în forma prescriptivă proprie normelor juridice. Prin modul de exprimare
actul normativ trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu. Textul articolelor trebuie să
aibă caracter dispozitiv, să prezinte norma instituită fără explicaţii sau justificări. Utilizarea unor explicaţii
prin norme interpretative este permisă numai în măsura în care ele sunt strict necesare pentru
întelegerea textului. Nu este permisă prezentarea unor explicaţii prin folosirea parantezelor.
Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure
sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Termenii de specialitate pot fi utilizaţi
numai dacă sunt consacraţi în domeniul de activitate la care se referă reglementarea. Forma şi estetica
exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor.
Textul proiectului de lege trebuie să fie în corespundere cu exigenţele redactării tehnico-juridice şi
lingvistice, cu cerinţele stabilite de art.19 din Legea 780/2001 şi art.46 din Legea 317/2003. Formulările
lingvistice pot fi calificate ca factori ai vulnerabilităţii în măsura în care nu respectă rigorile de tehnică
legislativă şi acordă posibilităţi de aplicare a normei în interpretarea preferată, în dependenţă de
interesul responsabililor de implementare şi control al aplicării.

Concluzii
În concluzia prezentului raport de expertiză, menţionăm următoarele:
- proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative ((Legea privind organizarea
adminsitrativ- teritorială a RM – art.11; Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice
în RM – art.3, 6, 7, ş.a.), potrivit notei de fundamentare, are drept scop perfecţionarea legislaţiei ţării în
conformitate cu cerinţele pieţei, ajustate la standardele internaţionale, facilitarea desfăşurării activităţii
turtistice în Republica Moldova prin micşorarea poverii statului asupra agenţilor economici din domeniul
turismului, ridicarea nivelului de calitate al serviciilor turistice, sporirea nivelului de protecţie a
consumatorilor de servicii turistice, îmbunătăţirea mecanismului de evdienţă statistică în domeniul
turismului din Republica Moldova, promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică, toate
acestea contribuind la creşterea volumului încasărilor din activitatea turistică şi a ponderii turismului în
PIB;
- nota informativă este elaborată ţinîndu-se cont parţial de prevederile art. 20 din Legea nr. 780-XIV din
27.12.2001 privind actele legislative. Astfel, remarcăm lipsa unei analize economico-financiare
(argumentate), ca parte componentă a unui proiect de lege, a actului de analiză a impactului de
reglementare, a Tabelului de concordanţă privind compatibilitatea proiectului de act legislativ cu
legislaţia comunitară şi a Declaraţiei de compatibilitate, precum şi a listei reglementărilor de referinţă ale
legislaţiei comunitare, informaţia în cauză lipsind cu desăvîrşire de pe pagina oficială a Parlamentului;

39

- impactul proiectului va fi unul benefic atît asupra cetăţenilor, statului cît şi agenţilor economici prin:
facilitarea accesului cetăţenilor la serviciile turistice; îmbunătăţirea imaginii Republicii Moldova ca
destinaţie turistică; atragerea fondurilor investiţionale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice; sporirea
numărului turiştilor, iar în rezultat - majorarea încasărilor din activitatea turistică şi a ponderii turismului
în PIB; facilitarea şi eficientizarea activităţii agenţilor economic (prin excluderea unor prevederi
obligatorii, a voucherului şi obligativităţii modelului contractului); excluderea obligativităţii de clasificare a
unităţilor de alimentaţie micşorează povara statului asupra acestei categorii de agenţi economici;
- prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei, în cazul adoptării acestuia, respectarea
principiului responsabilizării nu va fi asigurată, respectarea principului transparenţei va fi asigurată
suficient, iar cea a principiului participării - insuficient.
- prevederile proiectului sunt compatibile standardelor internaţionale, normelor constituţionale,
jurisprudenţei CtEDO şi celei constituţionale, respectînd drepturile/libertăţile omului şi fiind gender
neutru;
- anumite prevederi ale proiectului de lege sunt concurente cu unele prevederi ale cadrului legal existent
(art. 14 alin. (1) lit. a), art. 18 din Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, Legea privind asociaţiile obşteşti nr. 837-XIII din
17.05.1996, Legea privind actele legislative);
- au fost identificaţi mai mulţi factori de vulnerabilitate printre care: nerespectarea exigenţelor de tehnică
legislativă şi limbaj normativ; formulare ambiguă care admite interpretări abuzive; determinarea
competenţei după formula "este în drept", "poate" ş.a.; norme de trimitere; norme de blanchetă; norme
lacunare şi deficiente; prevederi necorespunzătoare normelor din legislaţia corelativă; prevederi
discriminatorii; norme confuze; lacune de drept care ar putea să aducă atingere drepturilor persoanei;
utilizarea termenilor diferiţi cu referinţă la acelaşi fenomen/aceluiaşi termen pentru fenomene diferite;
introducerea termenilor noi care nu au o definiţie în legislaţie sau în proiect;
- urmare a analizei detaliate a textului proiectului, reţinem necesitatea redactării textului proiectului de
lege cu respectarea principiilor generale de tehnică juridico-legislativă. Textul proiectului de lege trebuie
să fie în corespundere cu exigenţele redactării tehnico-juridice şi lingvistice, cu cerinţele stabilite de
art.19 din Legea 780/2001 şi art.46 din Legea 317/2003;
- fără a diminua din importanţa şi necesitatea proiectului propus, acesta necesită a fi substanţial revizuit,
iar obligaţia adoptării propunerilor legislative, rămîne a fi o prerogativă a Parlamentului.

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

40

