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NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea 

Hotărîrii Guvernului nr.906 din 28 iulie 2008  cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a 

riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice 

 

1.  Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.906 din 28 iulie 

2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi 

instituţiile publice a fost elaborat de către Centrul Naţional Anticorupţie, care a parcurs toate 

etapele creației legislative.  

Potrivit pct. 40 din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotărîrea nr. 610/2018, 

„Conducătorii altor autorități, inclusiv ai autorităților publice autonome, au dreptul să 

înainteze proiectele de acte spre examinare Guvernului doar prin intermediul 

ministerului sau, după caz, al conducătorului altei autorități administrative centrale din 

subordinea Guvernului, care au în competență realizarea politicii de stat în domeniile de 

activitate conexe chestiunilor care fac obiectul proiectului respectiv.”. 

Avînd în vedere funcțiile Ministerului Justiției în domeniul anticorupție și integritate, 

statuate în pct. 6 sbp. 15 din  regulamentul сu privire la organizarea și funcționarea acestuia, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017, proiectul a fost preluat  de către Minister 

pentru a fi promovat potrivit competenței și în  modul stabilit.  

. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite, 

principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

 

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.906/2008 a 

fost elaborat în scopul ajustării cadrului normativ la normele legale în vigoare şi întru 

racordarea desfăşurării procedurii de evaluare a integrităţii instituţionale la exigenţele art.9 

alin.(2) lit.h) din Legea nr.325/2013 potrivit căruia Centrul Naţional Anticorupţie are obligaţia, 

în calitate de instituţie care evaluează integritatea instituţională, de a adopta şi publica 

metodologia de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, de identificare 

a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le generează. 

Concomitent, efectuarea evaluării integrităţii instituţionale reprezintă una din atribuţiile, dar 

şi obligaţiile Centrului Naţional Anticorupţie statuate în Legea nr. 1104/2002. 

Hotărârea Guvernului nr.906/2008 stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al 

procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice. 

Cu toate acestea, odată cu modificarea şi republicarea în anul 2016 a Legii nr.325/2013 

privind evaluarea integrităţii instituţionale, mecanismul de evaluare a integrităţii instituţionale, 

dar şi cel de testare a integrităţii profesionalea suportat modificări esenţiale. 

În aceeaşi ordine de idei, în contextul adoptării şi intrării în vigoare a Legii integrităţii 

nr.82/2017 a fost abrogată Legea nr.90-XVl din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei (Monitorul Oficial nr.103-105 art.391 din 13.06.2008), care a servit 

drept temei pentru elaborarea Hotărârii Guvernului nr.906/2008, prin care a fost aprobată 

Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice şi a cărei abrogare se 

urmăreşte prin proiectul menţionat. 

Totodată, în conformitate cu normele art.29 alin.(8) al Legii integrităţii nr.82/2017 

procedura detaliată de evaluare a integrităţii instituţionale, de testare a integrităţii profesionale, 

de întocmire a rapoartelor privind rezultatele evaluării integrităţii instituţionale, acţiunile ce 

urmează a fi întreprinse de către entităţile publice în urma primirii rapoartelor date, precum şi 

ţinerea cazierului privind integritatea profesională sînt reglementate prin Legea nr.325/2013 

privind evaluarea integrităţii instituţionale, prin regulamentul aprobat de Guvern și 

metodologia aprobată de către Centrul Naţional Anticorupţie. 
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În acest scop, prin ordinul directorului Centrul Naţional Anticorupţie nr.50 din 20.03.2018 

a fost aprobată Metodologia de identificare a riscurilor de corupţie în cadrul entităţilor publice, 

de identificare a agenţilor publici expuşi acestor riscuri şi de analiză a factorilor de risc care le 

generează, care reglementează etapele evaluării integrităţii instituţionale, criteriile de selectare 

a entităţilor publice supuse evaluării, desfăşurarea testării integrităţii profesionale a agenţilor 

publici, precum şi evaluarea impactului probabil al riscurilor de corupţie asupra drepturilor și 

libertăţilor fundamentale ale omului. 

Astfel, prevederile Hotărîrii Guvernului nr.906 din 28.07.2008 creează impedimente la 

aplicarea uniformă a legislaţiei, devenind concurente cu art.29 alin.(8) al Legii nr.82/2017, dar 

şi cu noua metodologie a Centrului Naţional Anticorupţie menţionată supra. 

Avînd în vedere argumentele reflectate supra, precum şi în contextul uniformizării 

prevederilor legale, se propune abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.906/2008, în scopul evitării 

interpretărilor eronate, suprapunerii normelor de drept şi consolidării cadrului normativ în 

domeniul evaluării integrităţii instituţionale. 

 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli financiare din bugetul de 

stat. 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul se încorporează perfect în sistemul actelor normative și nu va necesita 

modificarea altor acte legislative sau normative. 

5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii 239/2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost remis spre avizare instituţiilor interesate, care au susținut proiectul 

fară propuneri și obiecții. 

 

6. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul a fost supus expertizei anticorupţie, iar prin raportul de expertiză nr. 

EHG18/5048 din 23.05.2018 s-a stabilit că proiectul nu conţine factori coruptibili. 

 

 

 

 

Ministru              Victoria IFTODI 


