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Sinteza obiecțiilor și propunerilor 

la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(Codul penal, Codul contravențional, Legea cu privire la Autoritatea Națională de integritate nr. 132/2016, Legea privind 

declararea averii și a intereselor personale nr. 133/2016) 

 

Nr. Organul competent Conținutul Obiecției/Propunerii Decizia Ministerului Justiției 

1. Comisia Națională a 

Pieței Financiare 

1. Din Nota informativă aferentă proiectului nu se relevă 

oportunitatea includerii membrilor și angajaților CNPF în 

calitate de subiecți ai declarării averii și intereselor 

personale. În acest sens subliniem faptul că membrii 

Consiliului de administrație al CNPF, în virtutea funcției 

de demnitate publică, prezintă declarații cu privire la 

avere și interese personale. Pe de altă parte, considerăm 

neavenită includerea angajaților în calitate de subiecți ai 

declarării averii și intereselor personale, întrucât CNPF în 

temeiul normelor speciale statuate prin Legea nr.192-

XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naționala a Pieței  

Financiare, este autoritate publică autonomă, activând în 

baza propriului buget care nu implică defalcări de la 

bugetul de stat, iar angajații nu intră în categoria 

funcționarilor publici. În acest context, se impune 

excluderea angajaților CNPF din categoria subiecților 

declarării averii și intereselor personale. 

Nu se acceptă 

1. Chiar dacă se invocă faptul că CNPF este o 

autoritate autonomă și nu ar beneficia de bani din 

bugetul public, totuși cercul subiecților declarării 

averilor și intereselor nu este construit din 

perspectiva finanțării sau statutului de funcționar 

public al persoanelor care declară. Notăm faptul că 

o bună parte din subiecții declarării averilor nu fac 

parte din structuri/instituții cu finanțare bugetară, 

nu au statut de funcționari publici dar acționează în 

domeniul public al statului (a se vedea litere d), c) 

i) din art. 3 al Legii 133/2016). Respectiv, ținând 

cont de faptul că angajații CNPF, precum și ai 

Băncii Naționale acționează într-un domeniu 

public, astfel considerăm necesar păstrarea 

formulei propuse de proiect la art. 3 din Legea 

133/2016.  

2. În raport cu modificarea operată la art.7, art.19. art.32 

din Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea 

Națională de Integritate, art.1 și art.2 din Legea nr. 133 

din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și 

intereselor personale, prin substituirea textului 

„mandatului sau funcției publice ori de demnitate 

publică” cu textul „mandatelor sau a funcțiilor publice ori 

de demnitate publică”, nu se relevă scopul acestor 

amendamente, întrucât atât Legea nr. 199 din 16.07.2010 

cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate 

publică, cât și Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu 

privire la funcția publică și statutul funcționarului public, 

exclude posibilitatea cumulării mandatelor ori a 

funcțiilor publice. 

Nu se acceptă 

2. Modificările operate la art. 7, art.19. art.32 din 

Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la 

Autoritatea Națională de Integritate, art.1 și art.2 

din Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la 

declararea averii și intereselor personale, prin 

substituirea textului „mandatului sau funcției 

publice ori de demnitate publică” cu textul 

„mandatelor sau a funcțiilor publice ori de 

demnitate publică”, are drept scop racordarea 

prevederilor respectivelor legi în vederea aplicării 

art. 50 alin. (2) din Legea integrității nr. 82 din 25 

mai 2017. De asemenea, notăm faptul că verificarea 

averilor se produce nu doar pentru durata unui 

mandat, dar și pentru alte mandate exercitate 
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anterior de către subiectul declarării averilor. 

Astfel, se impune necesitatea de a concretiza acest 

aspect, în vederea evitării interpretărilor 

neomogene. 

3. Totodată, aferent art. 2 din Legea nr. 133 din 

17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor 

personale, noțiunea „beneficiar efectiv”, atragem atenția 

asupra faptului că din proiect nu se relevă dacă noțiunea 

se referă la termenul „societate de investiții„ prevăzut de 

Legea 171 din 11.07.2012 privind piața de capital sau se 

prezumă un alt sens. 

Or, utilizarea termenului „societate de investiții„ impune 

un cerc restrâns de subiecți ai declarării, inclusiv în 

calitate de beneficiari efectivi. În acest sens, considerăm 

oportună excluderea din noțiunea respectivă a 

referințelor  la societăți de investiții și administratorii 

societăților de investiții. 

Nu se acceptă 

3. O societate de investiții presupune o persoană 

juridică a cărei activitate constă în furnizarea de 

servicii de investiții și/sau în desfășurarea de 

activități de investiții cu titlu profesional pe piața de 

capital. Reglementarea juridică a unei societăți de 

investiții se regăsește în Legea 171 din 11.07.2012 

privind piața de capital, și care presupune o formă 

de administrare fiduciară a investițiilor.  

Astfel persoana care încheie un contract de 

administrare fiduciară cu o societate de investiții 

poate primi anumite dividende cu titlu de beneficiu, 

iar includerea acestora în declarația de avere și 

interese personale este necesară, mai mult ca atât 

persoana care încheie contractul menționat mai sus 

poate numi o terță persoană ca fiind beneficiar. 

2. Autoritatea 

Națională de 

Integritate 

4. Art. III. – Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire 

la Autoritatea Națională de Integritate  
Pct. 1 de completat cu un punct nou cu următorul 

conținut: 

11 Articolul 4: 

la alin. (1), menționarea faptului că, 25 la sută din 

mijloacele financiare rezultate din aplicarea de către 

Autoritate a sancțiunilor contravenționale sau a 

mecanismului de confiscare a valorii averii deținute de 

subiectul declarării, revin în bugetul Autorității și 

urmează a fi valorificate pentru fortificarea 

instituțională a acesteia.   

Nu se acceptă. 

4. Prevederea respectivă pare a fi exagerată în 

raport cu rolul și competențele care au fost 

exercitate și se exercită de către ANI. De asemenea, 

precizăm faptul că prezentul  proiect de lege, așa 

cum s-a menționat și în nota informativă, nu 

intervine cu abordări noi, dar lichidează o parte din 

omisiunile și inexactitățile admise în procesul de 

promovare a cadrului normativ existent. Subiectul 

abordat în propunere poate fi readus în atenția 

Legiuitorului doar ulterior după stabilizarea și 

lansarea activității ANI, demonstrarea eficienței 

activității acesteia.  

5. Art. III. Pct. 3 Articolul 7 

Subpct. 2) se propune remodificarea propunerii textului 

pentru litera i) în următoarea variantă: 

Se acceptă 

5. Litera i) a fost modificată și va avea următorul 

cuprins: 
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„i) eliberează, la solicitarea motivată a conducătorilor 

entităților publice și a candidaților pentru ocuparea unei 

funcții publice eligibile, în termen de 15 zile lucrătoare, 

informații cu privire la existența/inexistența actelor de 

constatare referitoare la regimul declarării averilor și 

intereselor personale, conflictele de interese admise, 

incompatibilitățile nesoluționate și restricțiile și 

limitările încălcate.” 

(notă: această modificare este necesară pentru a aduce în 

concordanță cu prevederile Legii integrității și a Codului 

electoral). 

 

„i) eliberează, la solicitarea motivată a 

conducătorilor entităților publice şi a candidaților 

pentru ocuparea unei funcţii publice eligibile, în 

termen de 15 zile lucrătoare, informaţii cu privire la 

existenţa/inexistenţa actelor de constatare 

referitoare la regimul declarării averilor şi 

intereselor personale, conflictele de interese 

admise, incompatibilităţile nesoluţionate şi 

restricţiile şi limitările încălcate.”  

6. Art. III. Pct. 5 Articolul 12 

la subpct.1), cuvintele “și al restricțiilor” de substituit cu  

cuvintele “, restricțiilor și limitărilor”. 

 

la subpct.2), ținând cont de faptul că remunerarea unor 

membri ai Consiliului de Integritate generează o situație 

de incompatibilitate clară pentru aceștia, urmează de a 

revizui norma propusă, în vederea asigurării respectării 

prevederilor legilor speciale. 

Se acceptă 

6. La articolul 12 alineatul (12) a fost modificat și 

va avea următorul cuprins; 

„(12) Membrii Consiliului din rândul 

reprezentanților societății civile beneficiază, 

pentru fiecare ședință la care participă, de o 

indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte 

(1/20) din salariul Președintelui Autorității 

Naționale de Integritate, dar nu mai mult decît 

pentru 4 ședințe pe lună.”. 

 

7. Art. III. la articolul 13: 

la alineatul (5) sintagma „numirea sa” se substituie cu 

sintagma „numirea acesteia”. 

Se acceptă 

7. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului 

8. Art. III. la articolul 14: 

la alineatul (1) litera b) sintagma „membrilor acestuia” se 

substituie prin cuvîntul „acestora”. 

Se acceptă 

8. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului 

9. Art. III. la articolul 19 

la litera f) în final de completat cu sintagma „sau conflict 

de interese constatat”. 

 

Se acceptă 

9. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului 

10. Art. III. La articolul 20: 

La alineatul (1):  

litera c) în final de completat cu sintagma „conflictelor de 

interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”; 

Se acceptă 

10. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului 
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la litera d) după cuvîntul „personale” de completat cu 

sintagma „conflictelor de interese, incompatibilităților, 

restricțiilor și limitărilor”. 

 

11. Art. III. La articolul 21: 

la alin. (1) lit b) se exclude sintagma „sau prin 

intermediul unui terț, inclusiv calitatea de fondator, 

acționar sau membru al unui agent economic”. 

la articolul 21 și exclude alin. (2).  

Propunerea este întemeiată prin: 

-transmiterea în administrare fiduciară a cotelor părți din 

capitalul social al societăților comerciale nu rezolvă în 

esență situația de incompatibilitate în sensul prevederilor 

lit. b), adică desfășurarea activității de întreprinzător prin 

intermediul persoanelor terțe;  

-deținerea cotelor părți în cadrul societăților comerciale 

de către inspectorii de integritate nu afectează de 

principiu, a-priori, interesele publice în activitatea de 

serviciu pe care o desfășoară inspectorii și constituie una 

din sursele legale de obținere a surselor financiare 

suplimentare. 

  Nu se acceptă 

11. Inspectorii de integritate urmează să fie supuși 

unui regim strict de interdicții și incompatibilități, 

ținând cont de statutul și atribuțiile acestora. Mai 

notăm faptul că restricții similare sunt aplicabile și 

colaboratorilor CNA. Necesitatea păstrării este 

dictată și de faptul că asupra integrității 

inspectorilor nu trebuie să planeze nici o suspiciune 

privind integritatea lor și posibilele interese 

financiare.  

 

12. Art. III. Pct. 8 Articolul 23 

Reieșind din conținutul lit. b), constituie abatere 

disciplinară, absența nemotivată repetată de la serviciu. 

Însă,  potrivit Codului Muncii a RM și a Legii nr. 158 din  

04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public, absența nemotivată de la serviciu 

timp de 4 ore consecutive (de o singura dată) pe parcursul 

unei zile lucrătoare (fără a ține cont de pauza de masă), 

este temei de concediere / destituire din funcția publică. 

 

Nu se acceptă 

12. Temeiul respectiv pentru răspunderea 

disciplinară se regăsește și în Legea cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public (art. 

57 lit. a). Or, în cazul respectiv se are în vedere 

nerespectarea programului de muncă, care se referă 

și la întârzieri, și la plecarea înainte de termen etc., 

care nu este neapărat să depășească 4 ore. În cazul 

invocat în recomandare, este vorba de o abatere mai 

gravă care, evident, duce la eliberarea din funcție și 

în acest caz sunt perfect aplicabile normele generale 

ale Codului muncii. O asemenea abatere 

disciplinară este prevăzută și pentru alte categorii 

de persoane (procurori, angajați CNA) 
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13. Art. III. la articolul 24: 

la alineatul (2) litera g) în final se completează cu 

sintagma „incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor”; 

Se acceptă 

13.Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 

14. Art. III. la articolul 27 

Art. 27 din Legea nr. 132/2016 urmează a fi ajustat în 

contextul implementării și posibilităților operaționale 

oferite de Sistemului informațional E-Integritate. În 

context, SI E-Integritate va efectua de sine stătător 

controlul declarațiilor de avere și interese personale (prin 

încrucișarea informațiilor din declarații cu bazele de 

date), trecându-le în zona de risc pe cele depistate drept 

având carențe, fără implicarea factorului uman 

(inspectorului de integritate / Consiliului de Integritate). 

Declarațiile depistate în sistem ca fiind problematice, 

urmează a fi repartizate aleatoriu inspectorilor de 

integritate sau transmise Consiliului de Integritate, pentru 

verificare prealabilă și/sau control. Din considerentele 

enunțate, alin. (3) al art. 27 urmează a fi exclus. 

la alineatul (7) sintagma „cu statut de funcționar public” 

se exclude. 

subpct. 3), cuvintele “3 luni” de substituit cu cuvintele “1 

lună”. 

de suplinit cu subpct. 4), prin care se operează modificări 

în alin. (7) art. 27 și anume: cuvintele “ În cazul 

constatării situației menționate la alin. (6),” de substituit 

cu cuvintele “ În cazul nedepunerii declarației de avere și 

interese personale,”. În caz contrar, nu este sensul 

depunerii unei noi declarații în cazul depunerii unei 

declarații tardive. 

Se acceptă parțial 

14. Nu se acceptă excluderea alin. (3). Chiar dacă 

SI va construi o ”zonă de risc” a declarațiilor 

considerăm necesară păstrarea formulei prin care 

ANI va fi obligat prin lege să mențină în vizor 

declarațiile persoanelor cu funcții de demnitate 

publică într-un anumit procentaj.  

Respectiv, se propune următoarea redacție pentru 

alin. (3) al art. 27: 

„(3) Cel puţin 40% din declarațiile persoanelor cu 

funcții de demnitate publică vor fi selectate în mod 

aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora.” 

 

Modificările la alin. (7) și la alin. (8) se acceptă 

parțial. 

 

15. Art. III. la articolul 30 

modificarea propusă urmează a fi uniformizată cu cea de 

la art. I pct. 9 din Proiect. 

 

Se acceptă 

16. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 
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16. Art. III. la articolul 31 

 subpct. 1) va avea următoarea redacție: „Verificarea 

prealabilă include validarea datelor din declarațiile de 

avere și interese personale prin intermediul sistemului 

Informațional „e- Integritate”  

Propunem modificarea subpct.2), care va avea următorul 

conținut: „alineatul (3) se exclude”. 

 

Se acceptă 

16. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 

 

17. Art. III. la articolul 32: 

cuvintele “sau al restricțiilor” de substituit cu  cuvintele 

“, al restricțiilor sau al limitărilor”. 

 

Nu se acceptă 

17. În textul art. 32 nu există expresia ”sau al 

restricțiilor”. 

18. Art. III. la articolul 33: 

de completat cu o literă nouă cu următorul conținut:„ 

dreptul de a fi informat referitor la inițierea unui control” 

 

Se acceptă 

18. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 

Articolul 33 a fost completat cu litera a1) cu 

următorul cuprins: 

”a1) să fie informată despre inițierea controlului”. 

19. Art. III.  la articolul 41 

În tot textul articolului 41 după cuvântul „restricțiilor” 

se completează cu sintagma „și limitărilor”. 

În continuare de completat cu 2 puncte noi, 16 și 17, în 

următoarea redacție: 

articolul 41 din Legea nr. 132/2016 va fi completată cu 

un articol nou- art. 41/1 Efectele constatării încălcării 

regimului  juridic al limitărilor. 

Se acceptă parțial 

19. Nu este rațională completarea cu un articol nou, 

deoarece articolul 41 vizează efectele juridice 

pentru ambele situații: de încălcare a restricțiilor și 

de încălcare a limitărilor. Unele reglementări 

suplimentare ar putea fi inserate în cazul încălcării 

regimului limitărilor, doar după constituirea unei 

practici a ANI de constatare a unor asemenea 

încălcări.  

 

20. Art. III.  la articolul 44:  

alin. (8) va avea următoarea redacție: “Personalul 

Comisiei Naționale de Integritate este transferat în 

funcțiile corespunzătoare din cadrul Autorității, conform 

schemei de încadrare a personalului, respectându-se 

prevederile Legii cu privire la funcția publică și statutul 

funcționarului public și ale legislației muncii. Personalul 

Comisiei Naționale de Integritate implicat anterior în 

Nu se acceptă 

20. Prevederile Legii 132/2016 au stabilit un set de 

criterii cărora trebuie să corespundă candidații la 

funcția de inspector de integritate și un șir de 

proceduri care aceștia trebuie să le parcurgă. 

Transferarea în mod automat a actualilor angajați ai 

ANI (ex-angajați ai CNI) în funcțiile de inspectori 

de integritate, afectează de  o manieră consistentă 

aplicarea legii și riscă să afecteze credibilitatea ANI 



7 
 

instrumentarea procedurilor de control este transferat în 

funcțiile corespunzătoare de inspectori de integritate.”  

Argumentare: În cazul operării unei asemenea 

modificări, funcționarii aparatului Comisiei Naționale de 

Integritate, implicați anterior în instrumentarea 

procedurilor de control, ar fi transferați în funcțiile 

corespunzătoare de inspectori de integritate, fără 

aplicarea procedurilor de concurs ca și în cazul nou-

angajaților. Modificarea va asigura, în mod indiscutabil, 

demararea urgentă a procedurilor de control a averilor 

nejustificate, conflictelor de interese, 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, imediat 

după numirea conducerii Autorității Naționale de 

Integritate și aprobarea organigramei (statelor de 

personal) a acesteia. Doar în condițiile unor atare 

modificări la art. 44 alin. (8) din Legea nr.132 din 

17.06.2016, vor fi demarate și impulsionate procedurile 

de control cu mult mai devreme decât ar fi în cazul în care 

se va păstra redacția normei citate, factori determinanți 

fiind organizarea concursului pentru inspectorii de 

integritate, instruirea și acumularea experienței necesare 

a noilor inspectori, etc 

care urmează să funcționeze potrivit unor noi rigori. 

ANI nu poate să înceapă să funcționeze cu 

funcționarii vechi, din start cu derogări și privilegii 

pentru aceștia, care nu vor trece prin toate filtrele 

concursului spre deosebire de persoanele care 

urmează a fi nou-încadrate. Mai mult, aparent vor 

exista condiții de o aparentă discriminare  a 

angajaților în funcție față de pretendenții la funcția 

de inspector de integritate. 

21. Art. IV – Legea  nr. 133 din 17 iunie 2016 privind 

declararea averii și intereselor personale  
Pct. 1 Articolul 1 

la alin. 2, de substituit cuvintele “la litera c)” cu  cuvintele 

“ la alin. (2)”. 

Pct. 2 Articolul 2 

 noțiunea de „beneficiar efectiv” urmează a fi revăzută în 

vederea formulării acesteia într-un limbaj mai accesibil, 

în condițiile art. 19 din Legea nr. 780 din 27.12.2001 

privind actele legislative. De revăzut sensul sau 

corectitudinea cuvântului “administratul” din noțiune. 

noțiunea de „interes personal”, urmează a fi revăzută în 

sensul excluderii cuvintelor “, precum și orice interes 

care rezultă din preferințele sau angajamentele 

persoanei”, care sunt foarte extensive și care de fapt 

includ și situațiile deja redate în noțiune.  

Se acceptă parțial 

21. Noțiunea de beneficiar efectiv este similară cu 

cea utilizată în Legea cu privire la prevenirea și 

combaterea spălării banilor și finanțării 

terorismului, adoptată de către Parlament la 22 

decembrie 2017. În scopul asigurării uniformității 

terminologiei utilizate considerăm rațională 

păstrarea formulei respective. 
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La noțiunea de „conflict de interese”, cuvintele “sau pare 

a” de exclus. Conflictul de interese aparent nu este 

reglementat de Legea nr. 133/2016 (art. 12) și este mai 

mult o noțiune de ordin teoretic. 

 

22. 21 Articolul 5:  

alin. (5)  va avea următorul conținut: “(5) În cazul în care 

subiectul declarării a depistat că în declarație au fost 

introduse date incomplete sau eronate, acesta are dreptul 

să depună declarația rectificată, până la demararea unei 

proceduri de verificare prealabilă a sesizării în privința sa 

sau până la inițierea unei proceduri de control din oficiu 

în condițiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 132/2016”.  

Art. 5 de completat cu un alineat nou după cum urmează: 

“ (6) În cazul în care autoritatea publică competentă în 

domeniul controlului averii și intereselor personale a 

constatat că în declarație au fost introduse date 

incomplete sau eronate, subiectul declarării este obligat 

să depună declarația rectificată în termen de 30 de zile de 

la data la care actul de constatare întocmit în urma 

controlului averii și al intereselor personale a devenit 

definitiv.”. 

Se acceptă 

 22. A se vedea modificările propuse la articolul 5 

din Legea 133/2016. 

 

23. Pct. 3  Articolul 3 va avea următoarea redacție: 

„3. La articolul 3, alineatul (1): 

la litera b) după cuvintele „Compania „Teleradio-

Moldova” se completează cu sintagma „Compania 

„Teleradio-Găgăuzia”. 

se completează cu litera e1) cu următorul cuprins: 

e1) membrii Consiliului de supraveghere, Comitetului 

executiv și angajații Băncii Naționale a Moldovei, 

membrii și angajații Comisiei Naționale a Pieței 

Financiare”. 

Propunerea de completare cu litera e2) se exclude. 

(notă: în cazul în care această propunere va fi adoptată, 

activitatea ANI ar putea fi blocată deoarece numărul 

subiecților declarării se va dubla sau chiar tripla, or, în 

această situație vor fi obligați să depună toți șefii de 

Se acceptă 

23. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 
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secții/direcții din spitale, policlinici, gimnazii, licee, 

colegii, universități, ÎS, SA, etc.) 

24. Pct.4 Articolul 4 

Se propune completarea cu punctul 41 în următoarea 

redacție: 

41 Articolul 5: 

la alineatul (6) sintagma „averea și veniturile” se 

substituie cu sintagma „averea, veniturile și interesele 

personale pe care le dețin, inclusiv în calitate de 

beneficiar efectiv” în continuare după text. 

Se propune completarea cu punctul 42 care va avea 

următorul conținut : 

42Articolul 6: 

articolul 6 se completează cu un nou alineat ce va avea 

următorul conținut: „Termenul de păstrare a declarațiilor 

de avere și interese personale este de 10 ani din momentul 

depunerii acestora” 

Această modificare este necesară pentru respectarea 

Ordinului Nr.57 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea 

Indicatorului documentelor-tip și a termenului lor de 

păstrare, potrivit căruia termenul de păstrare a 

declarațiilor pe hîrtie este de 10 ani.  

Se acceptă parțial 

24. În partea ce ține de termenul de păstrare a 

declarațiilor s-au făcut precizările de rigoare în 

actele ANI, care au fost emise întru executarea 

prezentei legi, precum și a cadrului normativ conex 

care reglementează termenele de păstrare. Inserarea 

unei norme speciale în lege este neavenită, inclusiv 

în contextul și sensul articolului la care se propune. 

Este vorba mai mult de proceduri operaționale care 

nu necesită în mod incontestabil a fi reflectate. 

25. Pct. 5 Articolul 7,  

subpct. 1), modificarea propusă urmează a fi coroborată 

la conținutul alin. (5) art. 5 din Legea nr. 133/2016, în 

contextul redacției noi propuse supra. 

subpct. 2), alin. (6) art. 7 din Legea nr. 133/2016, inclusiv 

propunerea formulată, contravin prevederilor art. 28 alin. 

(3) din Legea nr. 132/2016. Este necesar de a specifica de 

care răspundere sunt eliberați. Se propune următoarea 

redacție a normei citate: “(6) Dacă declarația a fost 

rectificată în condițiile alin. (5) art. 5 din Legea nr. 

133/2016, subiectul declarării este eliberat de 

răspunderea prevăzută de articolul 3521 alin. (2) Cod 

Penal al RM, chiar dacă datele incomplete sau eronate au 

fost introduse intenționat”. 

Se propune completarea pct. 5  cu un punct nou care va 

avea următorul conținut: 

Se acceptă  

25. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. Alineatul (6) a fost 

modificat și va avea următorul cuprins: 

„(6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile 

art. 5 alineatului (5), subiectul declarării este 

eliberat de răspunderea penală prevăzută de 

articolul 3521 al Codului penal, cu condiția că datele 

incomplete sau eronate nu au fost incluse în mod 

intenționat”. 
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51 Articolul 9:  

 la alin.(1), după sintagma asigurînd accesul permanent la 

acestea” se adaugă sintagma „ în decurs de 10 ani de la 

data depunerii ”.  

Această modificare este necesară pentru coroborarea 

acestei prevederi cu normele legii nr.133 din 08.07 2011 

privind protecția datelor cu caracter personal și a Hotărîrii 

de Guvern  Nr. 1123 din  14.12.2010 ”. 

26.  Punctul 7 de completat cu un punct nou: 

71 Articolul 14: 

„la alin. (4), după cuvintele “Subiectul declarării poate 

soluționa” de completat cu cuvântul “individual” iar după 

cuvintele “, informând toate părțile vizate de decizia 

respectivă în privința măsurilor luate pentru a proteja 

corectitudinea procesului de luare a deciziilor” de 

completat cu cuvintele “, inclusiv conducătorul 

organizației publice, Autoritatea Națională de Integritate 

sau Consiliul de Integritate, după caz.”. Modificarea 

propusă rezidă în necesitatea optimizării procedurii de 

soluționare a situațiilor de conflict de interese real, în 

cazurile în care subiectul declarării percepe în fapt 

situația în care se află și se retrage benevol din procesul 

decizional. Totodată, modificarea este necesară pentru a 

nu tergiversa procesele în cadrul autorităților publice, 

atunci când pericolul prejudicierii interesului public 

printr-o eventuală situație de conflict de interese nu mai 

este prezent”. 

Punctul 7 de completat cu un punct nou: 

72 Articolul 17 : 

1) la art.17 după cuvântul “restricțiile” de completat cu 

cuvintele “ și limitările”. 

17. Pct. 9 Articolul 23:  

la subpct. 1), de adăugat după sintagma „răspunderii 

penale” cuvîntul „ ,contravenționale”. În contextul 

modificării propuse la alin. (4) art. 23 din Legea nr. 

133/2016, urmează de modificat, prin ajustare la acesta, 

și alin. (2) art. 39 din Legea nr. 132/2016. 

Se acceptă parțial 

26. Modificările propuse referitoare la completarea 

articolului 17 au fost acceptate și incluse în proiect. 

În partea ce ține de propunerea autorului de a 

modifica articolul 14 alineatul (4), nu poate fi 

acceptată datorită faptului că prevederile actuale ale 

articolului 14 reglementează și corespund scopului 

acestui proiect, nefiind necesară modificarea 

acestuia. 

Or, modalitatea de soluționare a conflictului de 

interese este suficient  reglementată, iar acceptarea 

propunerilor date nu vor schimba semnificativ 

prevederile actuale. 
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27. La Art. III,  cuvintele „ punctelor 3 și 8” de substituit 

cu cuvintele „punctelor 3 și 10”, iar sintagma „1 

septembrie 2018” de înlocuit cu „1 aprilie 2018” 

Se acceptă parțial 

27.Referințele au fost rectificate. Termenul de 1 

aprilie 2018 este prea ”optimist”, or modificările în 

formularul declarației de avere și interese (în 

special, în versiunea electronică) necesită un 

interval de timp mai mare.   

28. Art. IV – Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar se modifică și 

se completează după cum urmează: 

La art. 82 după cuvintele „ președintelui, 

vicepreședintelui” de completat cu cuvintele „ , șefului 

direcției generale integritate,  șefilor de direcții 

integritate”. 

Anexa nr.13 din Lege va avea următorul cuprins: 

Președinte 4 salarii medii pe 

economie 

Vicepreședinte 3,8 salarii medii pe 

economie 

Șef al Direcției Generale 

Integritate 

3,6 salarii medii pe 

economie 

Șef al Direcției Integritate 3,4 salarii medii pe 

economie 

Inspector principal de 

integritate 

3,2 salarii medii pe 

economie 

Inspector superior de 

integritate 

3 salarii medii pe 

economie 

Inspector de integritate 2,8 salarii medii pe 

economie 

Argumentare: Modificările propuse se impun în vederea 

organizării managementului eficient al activității 

inspectorilor de integritate și întru asigurarea calității 

actelor emise de către aceștia. Reiterăm că, potrivit Legii, 

președintele și vicepreședintele Autorității nu pot 

interveni în activitatea de control a inspectorilor de 

integritate. 

 

Nu se acceptă 

28. La moment încă nu există o schemă de încadrare 

a personalului, potrivit structurii care încă nu a fost 

aprobată de Parlament (potrivit art. 14 alin. (1) lit.e) 

din Legea 132/2016). Prin urmare, propunerile 

respective ar putea fi prezentate Legislativului doar 

după aprobarea de către acesta a structurii ANI și 

efectivului-limită. 
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29. Art. V – Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcționarilor publici se modifică 

și se completează după cum urmează: 

La anexa nr.2,  compartimentul „Autoritatea Națională de 

Integritate”, se completează, după poziția B12, cu pozițiile 

C10 – C12 cu următorul cuprins: 

C10  Consultant principal 15 – 

C11  Consultant superior 10 – 

C12  Consultant 8 – 

Iar poziția C16 va avea următorul conținut: 

C16  Contabil-șef 16 – 

 

Argumentare: Modificările propuse sunt întemeiate prin: 

1) Necesitatea eliminării necorespunderii cu Normele 

privind instituirea subdiviziunilor structurale ale 

autorității publice, stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 privind punerea în 

aplicare a unor acte legislative. Actul normativ prenotat 

stabilește structura subdiviziunilor autorității publice cu 

referire la coraportul funcțiilor publice de conducere, de 

execuție cu atribuții cu elaborare sau coordonare a 

elaborării politicilor și cu atribuții de implementare sau 

coordonare a implementării politicilor.  

2) Necesitatea eliminării necorespunderii cu prevederile 

pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.1001/2011 prin care se 

stipulează că în serviciile cu o singură unitate (titularul 

acesteia exercitând efectiv și funcții de conducere, 

planificare, monitorizare și raportare), funcția urmează să 

fie de execuție, adică de consultant principal și nu de 

specialist principal. 

3) Pe lângă unitatea în care vor activa inspectorii de 

integritate vor fi constituite subdiviziuni menite să susțină 

activitatea de bază care urmează să fie constituite în baza 

principiilor menționate mai sus. 

Nu se acceptă 

29. Sunt valabile comentariile pentru punctul 

precedent. La moment încă nu există o schemă de 

încadrare a personalului, potrivit structurii care încă 

nu a fost aprobată de Parlament (potrivit art. 14 alin. 

(1) lit. e) din Legea 132/2016). Prin urmare, 

propunerile respective ar putea fi prezentate 

Legislativului doar după aprobarea de către acesta 

a structurii ANI și efectivului-limită. 

lex:LPLP2012032248


13 
 

4) Pentru asigurarea echității, funcția de contabil – șef 

urmează a fi echivalată cu funcția similară din cadrul 

Centrului National Anticorupție. 

30. Autoritatea Națională de Integritate a examinat 

solicitarea Ministerului Justiției nr. 03/13740 din 

12.12.2017, privind avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (Codul 

Penal al RM și Codul Contravențional al RM), remis în 

adresa Autorității Naționale de Integritate și menționează 

următoarele: 

 Legat de propunerile de modificare inserate nemijlocit în 

proiectul Legii, Autoritatea consideră: 

La Art. II, pct. 1, a opera modificări în denumirea 

articolului 3134 și în primul alineat, prin substituirea 

cuvintelor „și restricțiilor” cu cuvintele „și limitărilor”.  

Argumentare: Prin lit. b) din articolul 3134  se 

sancționează limitarea prevăzută la art. 21 din Legea nr. 

133/2016. 

Se acceptă 

30. Articolul 3134  a fost modificat și va avea 

următorul cuprins: 

„Articolul 3134. Încălcarea regimului juridic al 

incompatibilităților și limitărilor aplicabile funcției 

publice sau de demnitate publică 

Încălcarea regimului juridic al incompatibilităților 

și limitărilor aplicabile funcției publice sau de 

demnitate publică prin: 

a)nesoluționarea în termenul legal a 

incompatibilității în funcția publică, în funcția 

publică cu statut special, în funcția de demnitate 

publică sau în activitatea alesului local potrivit 

legislației ce reglementează statutul acestor 

persoane și a legislației privind declararea și 

controlul averii și intereselor personale,  

b) folosirea în interes privat a simbolurilor oficiale, 

care au legătură cu exercitarea mandatului, funcției 

publice sau a funcției de demnitate publică, 

admiterea folosirii numelui însoțit de calitatea de 

agent public, a vocii sau semnăturii sale în orice 

formă de publicitate a unui agent economic, a unui 

produs comercial național sau străin, contrar 

prevederilor legislației integrității și a legislației 

privind declararea și controlul averii și intereselor 

personale, 

se sancționează cu amendă de la 50 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă 

de la 120 la 200 de unități convenționale aplicată 

persoanei cu funcții de răspundere, cu amendă de la 

200 la 250 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice. 

31. Art. II, pct. 2, cifra „ (1) ” de exclus, deoarece este 

alineat unic.  
Se acceptă 

31. Articolul 3135 va avea următorul cuprins: 
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Lit. d) din art. 3135 de exclus, deoarece dublează normele 

și sancțiunile deja existente în     alin. (2) din 3191 Cod 

contravențional. 

„Articolul 3135. Neluarea măsurilor de executare a 

prevederilor Legii privind declararea averilor și 

intereselor personale 

Neluarea măsurilor de executare a prevederilor 

Legii privind declararea averilor și intereselor 

personale manifestată prin: 

a) omiterea sancționării  disciplinare  a persoanei 

care a încălcat regimul juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor, în 

baza actului definitiv de constatare a Autorității 

Naționale de Integritate; 

b) nesuspendarea din funcție a subiectului declarării 

pe perioada examinării în instanță a actului de 

constatare, în cazul în care dispozitivul actului de 

constatare prevede încetarea mandatului, a 

raporturilor de muncă sau de serviciu pentru 

încălcarea regimului juridic al conflictelor de 

interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor;  

c) omisiunea de a elibera din funcție sau transfera 

agentul public angajat în cadrul entității publice de 

către conducătorul acesteia cu încălcarea regimului 

juridic al restricțiilor în ierarhie prevăzut de 

legislația integrității și legislația privind declararea 

și controlul averii și intereselor personale 

se sancționează cu amendă de la 120 la 200 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu sau fără privarea de dreptul de a 

desfășura o anumită activitate, inclusiv de a ocupa 

funcții publice și funcții de demnitate publică, pe un 

termen de la 6 luni la un an. 

 

32. Art. II, pct. 2, articolul 3136  de completat  alin. (3) cu 

următorul conținut: „(3) Nerespectarea limitării de 

reprezentare, timp de un an, de către subiecții declarării 

care și-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu în 

probleme ce țin de atribuțiile de serviciul îndeplinite 

anterior, contrar prevederilor legislației privind declararea 

și controlul averii și intereselor personale”. 

Nu se acceptă 

32. Includerea unui nou alineat la articolul 3136 

Codul contravențional nu este necesar, deoarece 

prevederea de la articolul 20 Legea 133/2016 este 

acoperită de alineatul (1) al articolului 3136 Codul 

contravențional. 
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se sancționează cu amendă de la 50 la 80 unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 

120 la 200 de unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcții de răspundere, în ambele cazuri cu privarea de 

dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen 

de la 6 luni la un an, cu amendă de la 150 la 300 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice.” 

Argumentare: Introducerea normei este argumentată prin 

necesitatea asigurării mecanismelor de sancționare a 

tuturor încălcărilor limitării de la art. 20 din Legea nr. 133 

/ 2016. 

33. Proiectul Legii de completat cu Art. III, prin care de 

operat completări la art. 316 Codul civil al RM nr. 

1107/2002, după cum urmează: 

La alin. (5) art. 316 după sintagma „de contravenții sau 

infracțiuni” de completat cu cuvintele „și a celor ce 

constituie obiect al averii nejustificate, fapt constatat prin 

actul de constatare al Autorității Naționale de Integritate”. 

Argumentare: Eliminarea discordanțelor dintre 

prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu 

referire la confiscarea averii nejustificate și prevederile 

art. 316 din Codul Civil al RM, care specifică situațiile în 

care poate avea loc confiscarea averii și asigurarea 

funcționării mecanismelor prevăzute la  art. art. 2781 – 

2782 Cod de procedură civilă al RM. 

Nu se acceptă 

33. Dispunerea confiscării averii nejustificate se 

face de către instanța de judecată în temeiul 

articolului 34 Legea 132/2016. Mai mult dacă se 

constată existența unei bănuieli rezonabile privind 

săvîrşirea unei infracţiuni sau încălcarea legislației 

fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele 

de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale 

de Stat în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale 

potrivit legii, în acest sens prevederile articolului 

316 alineatul (5) Cod civil corespuns propunerii 

înaintate. 

3. Comisia Electorală 

Centrală 

34. Totodată, menționăm că, prin Legea nr. 154 din 20 

iulie 2017, au fost operate modificări la Codul electoral, 

fiind revizuite cerințele față de înregistrarea candidaților 

în alegeri. Potrivit art. 44 alin. (1) lit. e1) din Codul 

electoral, pentru a fi înregistrat în calitate de candidat în 

alegeri, pretendentul prezintă personal organului 

electoral, cel tîrziu cu 30 zile înainte de ziua alegerilor, 

certificatul de integritate, eliberat, în condițiile legii, de 

către Autoritatea Națională de Integritate, care va 

cuprinde următoarele informații despre candidat: 

existența restricțiilor legale/judecătorești de a candida 

sau de a ocupa funcții publice; informații cu privire la 

existența/inexistența actelor de constatare rămase 

Se acceptă 

34. Modificările au fost operate la Legea 132/2016 

la art. 7 lit. i). Întru executarea acestei norme, ANI 

va putea să elaboreze și un act intern care să 

reglementeze mai detaliat procedura de rigoare. 

A se vedea punctul 5 din prezentul tabel. 
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definitive referitoare la regimul declarării averilor și 

intereselor personale, la stările de incompatibilitate și la 

confiscarea averii nejustificate, acte care nu sînt 

prescrise. Avînd în vedere că în anul 2018 vor avea loc 

alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova care se 

vor efectua pe o circumscripție națională unde 

partidul/blocul electoral poate înainta o listă de candidați 

care nu va depăși 55 persoane și pe circumscripții 

uninominale unde partidul/blocul electoral poate înainta 

cîte un singur candidat pentru fiecare circumscripție, 

existând posibilitatea dc a se înscrie și un număr 

nedeterminat de candidați independenți, iar termenul 

pentru desemnare începe cu 60 zile și se termină cu 30 

zile înainte de alegeri, considerăm necesar ca ANI să 

examineze posibilitatea de a reglementa printr-un act 

normativ intern o procedură clară vizavi de modalitatea 

și termenele de eliberare și valabilitate a certificatelor de 

integritate pentru candidații în alegeri. 

35. Suplimentar la cele relevate mai sus și în contextul 

normei existente cu privire la obligativitatea prezentării 

certificatelor de integritate inclusiv la alegerile locale 

generale, urmează a se estima capacitatea ANI de a 

procesa, într-un termen restrâns și rezonabil, un număr de 

aproximativ 50 de mii de certificate de integritate, or 

anume acest număr corespunde numărului de pretendenți 

la funcții elective în cadrul alegerilor locale generale, 

totodată a se lua în considerare fluxul considerabil de 

astfel de cereri în primele zile ale perioadei electorale, 

prin urmare trebuie elaborat un mecanism eficient de 

eliberare a certificatelor în cauză în vederea garantării 

bunei desfășurării a alegerilor și asigurării drepturilor 

tuturor subiecților implicați. 

 

Se acceptă 

35. Modificările au fost operate la Legea 132/2016 

la art. 7 lit. i). Întru executarea acestei norme, ANI 

va putea să elaboreze și un act intern care să 

reglementeze mai detaliat procedura de rigoare și 

mecanism optim de eliberare a actelor respective. 

A se vedea punctul 5 din prezentul tabel. 

4. Ministerul Apărării 36. La Art.II, pct.2 autorul proiectului propune definirea 

noțiunii de "concubin/concubină" ca persoane care pe 

parcursul anului fiscal precedent au locuit împreună cel 

puțin 183 de zile. 

Nu se acceptă 

36. În primul rând notăm faptul că noțiunea 

concubin/concubină este deja utilizată la articolul 

90 alin. (11) din Codul de procedură penală. 

Totodată, așa cum a fost menționat și în nota 
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Nota informativă la proiect nu aduce claritate de unde a 

fost inspirată această noțiune, și de ce la baza termenului 

de concubinaj ca exemplu nu persistă interesele comune 

în cadrul acestei uniuni civile. 

Avînd în considerare că concubinajul nu este reglementat 

de cadrul normativ în vigoare specific raporturilor 

juridice respective, ar fi judicios ca definirea acestuia să 

se regăsească prioritar în Codul civil sau Codul familiei. 

 

informativă, proiectul de lege nu intervine pentru 

prima dată cu această noțiune, dar propune 

introducerea unui criteriu temporal pentru stabilirea 

faptului concubinajului: locuirea împreună pe 

parcursul a cel puțin 183 de zile (circa jumătate de 

an). Chiar dacă noțiunea nu este reglementată de 

Codul civil sau Codul familiei, este important ca 

noțiunea să fie descifrată, precizată în scopul Legii 

133/2016. Adițional, ținem să menționăm că 

noțiunile de concubin/concubină se regăsesc și în 

legislația altor state care au adoptat recent 

reglementări privind domeniul declarării averilor și 

intereselor (Ucraina, Armenia). 

37.. La Art. I din proiectul legii considerăm rațional de 

revizuit pedepsele cu amendă aplicate persoanei publice 

care exercită atribuții în situație de conflict de interese, 

care vor fi aplicate făptuitorului de 10000 la 20000 de 

unități convenționale, în vederea corelării acestora cu 

cele prevăzute de infracțiunea traficului de influență, 

abuzul de putere sau serviciu, care au la bază același 

element obligatoriu al infracțiunii, urmăresc un interes 

material sau personal 

Nu se acceptă 

37. Sancțiunile prevăzute pentru comiterea 

infracțiunii de conflict de interese trebuie să poarte 

un caracter disuasiv și să fie în măsură să 

descurajeze făptuitorii de a comite asemenea 

infracțiuni. Totodată, mărimea sancțiunii amenzii 

este stabilită în limitele prevăzute de Partea 

Generală a Codului penal.  

 

5. Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

38. Modificările operate la art.12 al Legii nr.132 din 

17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate, prevăd că “membrii Consiliului beneficiază, 

pentru fiecare ședință la care participă, de o 

indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din 

salariul Președintelui Autorității Naționale de 

Integritate, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe 

lună.” 

În acest sens, atragem atenția, că nota informativă nu 

desfășoară informația referitor la calculele care au stat la 

baza stabilirii cuantumului remunerării membrilor 

Consiliului de Integritate. Astfel, considerăm judicios 

argumentarea temeinică a cuantumului indemnizației 

care urmează a fi încasată de către aceștia, în mărime de 

aproximativ 1000 lei per fiecare ședință, precum și 

precizarea salariului Președintelui Autorității Naționale 

Nu se acceptă 

38. În secțiunea din nota informativă este explicat 

că indemnizația constituie 1/20 parte a salariului 

Președintelui, care potrivit Legii privind salarizarea 

în sistemul public stabilește că acesta constituie 

20000 lei. 
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de Integritate. Or, formularea respectivă este ambiguă și 

lasă loc de interpretare. 

 

39. Concomitent, modificările care se operează la art.18 

alin.(1), urmează a fi revizuite, cu precădere ultima 

propoziție, care relevă că “solicitantul semnează 

declarația de verificare și prezintă acordul scris pentru 

testarea la poligrafˮ, dat fiind că inițiativa de scutire în 

mod benevol a candidaților la funcția de inspectori, de 

testarea la poligraf, ar putea genera riscul ca în funcțiile 

respective să acceadă persoane neintegre. Or, această 

procedura nu este echitabilă în raport cu ceilalți candidați 

care sunt supuși testului și contravine conceptului de 

integritate. Astfel, propunem ca norma respectivă, să fie 

completată cu prevederi clare, legate de procedura de 

selectare a candidaților, pentru a exclude orice echivoc.  

 

Nu se acceptă 
39. Nu este clar contextul obiecției, or, potrivit legii 

toți candidații la funcția de inspector de integritate 

urmează să fie supuși testării la detectorul 

comportamentului simulat. În cazul în care 

candidatul va refuza să treacă testul la poligraf, 

acesta va fi exclus din concurs.  

40. Pe tot parcursul textului din formularul declarației de 

avere și interese personale prevăzut în Anexa nr.1 a Legii 

nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și 

intereselor personale, precum și în modificările propuse 

la “secțiunea III. Bunuri imobile în țară și/sau în 

străinătate, sintagmele “numărul de identificare și 

“numărul de identificare personal urmează a fi 

substituite cu “numărul de identificare de stat astfel încît 

să corespundă prevederilor art.3 alin.(5) al Legii nr.273 

din 09.11.1994 privind actele de identitate din sistemul 

național de pașapoarte. 

Nu se acceptă 

40. Normele respective se referă și la jurisdicția, 

legislația altor state. Noțiunea ”număr de 

identificare” este una universală, or, în unele state 

ar putea să nu existe sistem de identificare similare 

celor din R. Moldova. 

41. Suplimentar, comunicăm că pe marginea proiectului 

în cauză urmează a fi consultată și opinia Agenției 

Servicii Publice, reieșind din domeniul de competență 

deținut. 

 

41. În procesul de elaborare a proiectului nu au fost  

inițiate modificări ce ar ține de competența Agenției 

Servicii Publice, iar conform Legii cu privire la 

actele legislative nr.780 din 21 decembrie 2001 

articolul 21 proiectul se transmite spre avizare  

autorităţilor şi instituţiilor interne şi externe 

interesate. 

6. 42. La Art. III: Se acceptă 
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Serviciul de 

Informații și 

Securitate 

propunem introducerea unui punct nou cu următorul 

conținut: 

„31- La articolul 10, lit. i) va avea următorul cuprins: ,,i) 

nu a deținut pînă în anul 1991, statut de colaborator 

operativ al serviciilor de informații, agent sub acoperire 

sau informator al acestor servicii." 

Raționamentul expunerii normei vizate într-o redacție 

nouă constă în concretizarea faptului că, interdicția 

pentru titularul la funcția de președinte/vicepreședinte 

ANI se referă nu doar la statutul de informator care a 

activat pînă în anul 1991 (așa după cum ar putea fi 

interpretată redacția actuală a normei) dar și în privința 

colaboratorilor operativi precum și a agenților sub 

acoperire (de asemenea pînă în 1991). Cu alte cuvinte, 

interdicția este valabilă pentru cele 3 categorii de subiecți 

care au activat sau care au oferit informații pentru 

serviciile de informații doar pînă în anul 1991. 

 

42. La articolul 10 litera i) va avea următorul 

cuprins: 

,,i) nu a deținut pînă în anul 1991 statut de 

colaborator operativ al serviciilor de informații, 

agent sub acoperire sau informator al acestor 

servicii." 

 

43. „32. La articolul 12, alin (3), lit. k) va avea următorul 

cuprins:  

,,i) nu a deținut pînă în anul 1991, statut de colaborator 

operativ al serviciilor de informații, agent sub acoperire 

sau informator al acestor servicii." 

 

Se acceptă 

43. La articolul 12 alineatul (3) litera k) va avea 

următorul cuprins: 

,,k) nu a deținut pînă în anul 1991 statut de 

colaborator operativ al serviciilor de informații, 

agent sub acoperire sau informator al acestor 

servicii.”. 

44. Avînd în vedere că prin completarea de la pct. 6 art. I 

se propune inițierea verificării candidaților la funcția de 

inspector de integritate, conform Legii nr.271-XVI din 

18.12.2008 privind verificarea titularilor și a candidaților 

la funcții publice, considerăm necesară completarea 

corespunzătoare a Legii vizate. 

Astfel, propunem completarea proiectului cu un nou 

articol cu următorul cuprins: 

 „IV. Art. 5 din Legea nr.271-XVI din 18.12.2008 privind 

verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice se 

completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

Se acceptă 

44. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 

A fost inserat un nou articol cu următorul cuprins: 

„Art. VI. – Articolul 5 din Legea nr.271-XVI din 

18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și 

a candidaților la funcții publice (Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova, 2009, nr.41-44, art.118), cu 

modificările ulterioare, se completează cu litera e) 

cu următorul cuprins: 

„e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, 

conform prevederilor Legii nr.132 din 17.06.2016 

cu privire la Autoritatea Națională de Integritate”. 
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e) la funcțiile ocupate de inspectorii de integritate, 

conform prevederilor Legii nr.132 din 17.06.2016 cu 

privire la Autoritatea Națională de Integritate." 

 

7.  Procuratura 

Generală 

45. La pct. 1 din Proiectul de lege, redacția expusă 

prezintă unele omisiuni, în context, propunem 

modificarea pct.l al Art. I din Proiectul de lege în 

următoarea redacție: 

„1 .  în tot cuprinsul legii, expresiile „incompatibilităților 

și al restricțiilor" și „incompatibilităților sau al 

restricțiilor" se substituie cu cuvintele 

„incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor" la forma 

gramaticală corespunzătoare.". 

 

Se acceptă 

45. Au fost operate modificările de rigoare în toate 

articolele vizate, care se referă și la limitări. 

46. Modificările ce se referă la revizuirea condițiilor de 

redistribuire a sesizărilor repartizate inspectorilor de 

integritate, prevăzute la pct.10 al Art. I din Proiectul de 

lege, proiectează unele discrepanțe cu modificările 

propuse la pct.9 al Art. 1 din Proiectul de lege, ce vizează 

condițiile pentru redistribuirea declarațiilor de avere și 

interese personale repartizate inspectorilor de integritate. 

In acest sens, pentru a evita potențiale interpretări 

neomogene, propunem modificarea pct.10 al Art. I din 

Proiectul de lege în următoarea redacție: 

„ 10. La articolul 30 alineatul (2) litera a), textul „ de cel 

puțin 20 zile" se substituie cu textul „de cel puțin 30 zile", 

iar cuvintele „ sau eliberare din funcție se exclud"; 

se completează cu litera g) cu următorul cuprins: g) 

eliberarea din funcție". ". 

Se acceptă parțial 

46. Modificările și precizările ce țin de modificarea 

termenului de 20 de zile au fost inserate in proiect. 

În partea ce ține de completarea alineatului (2) cu 

litera g) nu este una necesară dat fiind faptul că 

reglementările propuse se regăsesc deja în redacția 

actuală a Legii 132/2016. 

47. Cu referire la Art. II din Proiectul de lege La pct.l din 

Proiectul de lege, redacția expusă prezintă erori de ordin 

redacțional. în context, propunem completarea textului 

pct.l al Art. II din Proiectul, după cuvintele „acestuia în" 

cu cuvântul „perioada". 

 

Se acceptă  

47. Modificările și precizările de rigoare au fost 

inserate în textul proiectului. 

Litera b) articolul 1 va avea următorul cuprins: 

 „b) mecanismul de control al averii dobîndite de 

subiectul declarării și membrii familiei, 

concubinul/concubina acestuia în perioada 

exercitării mandatelor sau a funcţiilor publice ori de 
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demnitate publică și control privind respectarea 

regimului juridic al conflictelor de interese, 

incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;”. 

 

48. Cu referire la textul pct.9, 3) din Proiectul de lege, s-

a constatat excluderea nejustificată a cuvântului 

„existența", ceea ce în consecință determină caracterul 

confuz al normei juridice. Astfel, hotărârea 

judecătorească, menționată în text, trebuie să confirme 

existența circumstanțelor sau să confirme caracterul 

ilegal al faptelor. Optând pentru prima versiune, 

propunem expunerea textului de modificare a normei în 

următoarea redacție: „9. Articolul 23: 

3) la alineatul (7), cuvintele „stării de incompatibilitate 

ori a conflictului de interese", „unui conflict de interese 

sau a unei stări de incompatibilitate", se substituie cu 

cuvintele „averii nejustificate, a stării de 

incompatibilitate ori a conflictului de interese ", la cazul 

gramatical respectiv . 

 

 

 

 

Se acceptă  

48. Normele au fost revizuite și propunerea în cauză 

a fost inclusă în proiect. 

Articolul 23 alineatul (7) va avea următorul cuprins: 

„(7) În cazul în care persoana nu mai ocupă o 

funcţie publică sau de demnitate publică la data 

constatării  averii nejustificate, a stării de 

incompatibilitate ori a conflictului de interese, 

interdicţia de 3 ani se aplică potrivit legii, de la data 

la care a rămas definitiv actul de constatare sau, 

respectiv, a rămas definitivă şi irevocabilă hotărîrea 

judecătorească prin care se confirmă existenţa  

averii nejustificate, a stării de incompatibilitate ori 

a conflictului de interese.” 

49. La Articolul I, privind completarea Codului penal 

nr.985-XV din 18 aprilie 

2002. 

In redacţia propusă a art.326 se conţine sintagma „ folos 

patrimonial", care nu se regăseşte în alte articole din 

Codul penal. Conform art.l9' lit.e) din Legea nr.780 din 

21.12.2001 privind actele legislative, terminologia 

utilizată în actul elaborat urmează să fie constantă şi 

uniformă, ceea ce exclude confuzia, şi din care motive 

propunem înlocuirea sintagmei ,folos patrimonial" cu 

„avantaje patrimoniale", utilizată în Codul penal (art.324 

- 326; 333, 334 ş.a.) 

Se acceptă 

49. Noțiunea folos patrimonial a fost substituită cu 

noțiunea ”avantaj patrimonial” 

50. Conform redacţiei art.3261, survenirea răspunderii 

penale este condiţionată de intenţia de obţinere a unui 
Nu se acceptă 
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folos patrimonial, valoarea căruia depăşeşte 10000 u.c. 

(500.000 lei). De notat, că oportunitatea stabilirii pragului 

valoric în cuantum de 10000 u.c. nu este motivată în nota 

informativă la proiectul de lege, ceea ce contravine 

prevederilor Legii nr. 780 din 21.12.2001 privind actele 

legislative. în nota informativă nu s-a argumentat nici 

exceptarea infracţiunii propuse de la norma art.l26 din 

Codul penal, care stabileşte cuantumul proporţiilor 

deosebit de mari, proporţiilor mari, daunelor 

considerabile şi daunelor esenţiale. 

Din considerentele expuse, propunem excluderea 

pragului valoric de 10000 u.c. din norma propusă şi 

stabilirea acestuia în corespundere cu prevederile art.l26 

Cod penal. 

50. Stabilirea expresă a unui prag valoric va facilita 

calificarea faptei. Menționăm că pragul valoric a 

fost corelat cu cuantumul proporțiilor prevăzute la 

art. 126 al Codului penal.  

51. Referitor la categoriile de persoane beneficiari ai 

folosului patrimonial, considerăm că art.3261 urmează să 

includă fară excepţie categoriile de persoane enumerate 

la art.2 din Legea nr.133 din 17.06.2017 privind 

declararea averii şi a intereselor personale, şi anume: 

membrii de familie şi persoanele apropiate. Or,limitarea 

cercului persoanelor respective până la gradul II de 

rudenie nu este justificată şi va încuraja redirecţionarea 

folosului patrimonial către alte persoane, altele, decât 

cele menţionate în norma propusă. 

Nu se acceptă 

51. Chiar dacă cercul persoanelor prevăzute în 

Legea 133/2016 este mai mare, totuși se propune ca 

norma penală să acopere doar cercul de persoane 

expres definit în textul codului. Spectrul prea larg 

de persoane poate dimpotrivă să afecteze și să facă 

mai dificile procedurile de urmărire a persoanelor 

culpabile. 

52. Cu referire la art.II privind completarea şi 

modificarea Codului contravenţional. 

2.1. Menţionăm că art.45 din Legea integrităţii nr.82 din 

25.05.2017 la alin.(2) şi alin.(3) prevede că exercitarea 

atribuţiilor de serviciu în sectorul public în situaţie de 

conflict de interese poate constitui, după caz, infracţiune 

sau contravenţie. 

In această ordine de idei, considerăm oportună 

completarea proiectului de lege cu reglementări privind 

instituirea răspunderii contravenţionale pentru conflictul 

de interese săvârşit în vederea obţinerii unui folos 

nepatrimonial şi a unui folos patrimonial în proporţii 

mici. 

Nu se acceptă 

52. Codul  contravențional (art.3132) prevede 

răspunderea contravențională pentru 

„nedeclararea” și „nesoluționarea” conflictului de 

interese. Ținând cont de gravitatea conflictului de 

interese consumat se propune păstrarea opțiunii de 

survenire a răspunderii penale. 
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8. Ministerul Afacerilor 

Interne 

53. La Art. I Cod penal 

În vederea remedierii anumitor deficienţe constatate, se 

propune în prealabil următoarea redacţie, ce urmează a fi 

examinată şi avizată suplimentar: 

„Articolul 3241 Încălcarea regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al 

restricţiilor 

(1) Încălcarea intenţionată a regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al 

restricţiilor de către persoana cu funcţie de răspundere 

sau de către persoana publică, în scopul obţinerii directe 

sau indirecte, a unor foloase sau avantaje financiare sau 

materiale, sau a unui alt interes personal, pentru sine sau 

pentru o terţă persoană, dacă fapta nu constituie o altă 

infracţiune, săvîrşită prin: 

a) adoptarea unui act administrativ 

b) adoptarea unui contract administrativ 

c) încheierea unui act juridic civil 

d) adoptarea unei decizii în cadrul organelor de 

conducere colegiale 

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1000 la 

3000 unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 

ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

funcții publice şi de demnitate publică pe un termen de la 

1 la 3 ani. 

(2) Faptele prevăzute la alin. (1): 

a) dacă aceastea au cauzat daune în proporţii mari 

părţii vătămate 

b) în legătură cu negocierea, gestionarea și 

executarea mijloacelor din fonduri externe 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 

6000 unități convenționale sau cu închisoare de la 5 până 

la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a 

ocupa funcții publice pe un termen de la 3 la 5 ani 

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) sau (2): 

a) dacă aceastea au cauzat daune în proporţii 

deosebit de mari 

Nu se acceptă 

53. Chiar dacă în textul avizului la proiectul de lege 

se invocă mai multe repere doctrinare, precum și 

jurisprudența CtEDO, optăm pentru menținerea 

redacției propuse de autor, inclusiv în partea ce ține 

de sancțiuni. Mai mult, considerăm că integrarea 

unor elemente suplimentare, care s-ar părea că tind 

să confere normei o mai mare precizie și 

previzibilitate, este neavenită, iar formulele 

propuse nu sunt întocmai precise și corelate cu 

scopul promovat prin proiectul legii. Trebuie 

reținut faptul că norma de drept, inclusiv penală, nu 

este o normă rigidă, ea trebuie să fie de un caracter 

general, universal aplicabil pentru diverse 

circumstanțe, iar organele responsabile 

(procuratura, instanța de judecată) vor avea 

posibilitatea de a individualiza răspunderea pentru 

fiecare faptă în parte. 
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b) săvîrşită de o persoană cu funcție de demnitate 

publică; 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 6000 la 

9000 unități convenționale sau cu închisoare de la 7 la 9 

ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

funcții publice şi de demnitate publică pe un termen de la 

5 la 7 ani. 

(4) Se exceptează de prevederile prezentului 

articol actele exclusiv politice, actele normative cu 

caracter general şi impersonal, actele şi deciziile 

organelor de conducere colegiale cu caracter general şi 

impersonal.  

 

54. La pct.2, se consideră inoportună completarea Legii 

nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi 

intereselor personale, cu noţiunea de 

„concubin/concubină", întrucît în lipsa unui mecanism 

concret care să demonstreze eventuala calitate de 

concubin/ă (spre exemplu: persoane care locuiesc 

împreună, duc un trai comun sau dispun de bunuri 

comune), aceasta este imposibil de probat. 

Ca urmare, se consideră oportună excluderea 

completărilor obiectate, sau identificarea unui mecanism 

care ar putea determina cu certitudine persoanele care 

locuiesc împreună, duc un trai comun şi dispun de bunuri 

comune. 

Suplimentar, urmează a fi revizuite completările propuse 

la pct.5 art.7 alin.(6), întrucît nu este prevăzut 

mecanismul care ar putea determina dacă subiectul 

declarării a rectificat declaraţia intenţionat, prin 

introducerea unor date incomplete sau eronate, motiv 

pentru care modificarea se consideră nejudicioasă. 

Nu se acceptă 

54. Cu toate  că instituția ”concubinajului” nu are o 

reglementare detaliată în legislația Republicii 

Moldova: nici în Codul civil, nici în Codul familiei, 

legiuitorul a acceptat să includă instituția/noțiunea 

de concubin/concubină în Legea 133/2016,  ca 

reacție la experiența anterioară a CNI și lipsa 

oricăror repere normative pentru soluționarea 

problemelor iscate în activitatea instituției. Notăm 

faptul că noțiunea concubin/concubină este utilizată 

și la articolul 90 alin. (11) din Codul de procedură 

penală. Totodată, așa cum a fost menționat și în nota 

informativă, proiectul de lege nu intervine pentru 

prima dată cu această noțiune, dar propune 

introducerea unui criteriu temporal pentru stabilirea 

faptului concubinajului: locuirea împreună pe 

parcursul a cel puțin 183 de zile (circa jumătate de 

an). Chiar dacă noțiunea nu este reglementată de 

Codul civil sau Codul familiei, este important ca 

noțiunea să fie descifrată, precizată anume în scopul 

Legii 133/2016. Adițional, ținem să menționăm că 

noțiunile de concubin/concubină se regăsesc și în 

legislația altor state care au adoptat recent 

reglementări privind domeniul declarării averilor și 

intereselor (Ucraina, Armenia).  
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Stabilirea caracterului ”intenționat” va fi posibilă în 

cadrul procesului de control, în urma analizei 

datelor și circumstanțelor fiecărei cauze. 

55.Art. II.  Completări şi modificări la Codul 

contravenţional 

Modificările propuse în art. II al proiectului (Codul 

contravenţional) necesită a fi revăzute, or acestea ridică 

probleme de drept, cum ar fi garantarea dreptului la 

muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi 

satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva 

şomajului consfiinţit la alin. (1) art. 43 al Constituţiei 

aplicînd  prevederile articolelor 7, 16, 20, 21, 23, 54 ale 

Constituţiei în modul coresponzător. Totodată, urmează 

a fi analizate în ansamblu prevederile Codului penal, din 

motivele expuse în partea I ale prezentei note, şi 

prevederile Codului contravenţional, prin prisma 

componenţelor de contravenţii, cum ar fi cele prevăzute 

la art. 3044,  312, 313,  3132,  3144,  314, 3141, 3302, 

etc.[…] ale Codului.     

Referitor la modificarea art. 4239 Cod contravenţional nu 

există obiecţii în partea introducerii sintagmelor, ci doar 

în partea ce ţine de competenţa materială şi formula 

expusă considerînd argumentele invocate supra.   

 

Nu se acceptă 

55. Normele ce țin de răspunderea contravențională 

derivă din prevederile Legii 132/2016 privind 

Autoritatea Națională de Integritate și Legii 

133/2016 privind declararea averii și intereselor, 

legi care conțin norme privind responsabilitatea 

subiecților declarării, dar și a conducătorilor 

organizației publice. Propunerile din proiectul de 

lege urmează să accentueze și să specifice expres 

răspunderea acestor actori pentru încălcarea legilor. 

Or, lipsa unor sancțiuni pentru încălcarea 

obligațiilor prevăzute de legile amintite mai sus, 

riscă să afecteze aplicabilitatea acestora. 

9.  Aparatul 

Președintelui 

56. La art. I pct. 4: 

Alineatul (31) al art. 11 al Legii nr. 132/2016 de 

completat, în final, cu următoarea propoziţie: „Refuzul de 

a îndeplini aceste cerinţe serveşte drept temei pentru 

respingerea cererii de participare la concurs". 

Se acceptă parțial 

56. Detalii respective se vor regăsi în regulamentul 

de concurs. 

57. Nu susţinem excluderea din alin. (12) al art. 11 a 

cuvintelor „şi care a susţinut proba directorului 

comportamentului simulat (poligraf)", deoarece cel puţin 

în cazul cînd doi sau mai mulţi candidaţi obţin acelaşi 

număr de puncte, acest criteriu ar putea determina 

cîştigătorul. 

Se acceptă parțial 

57. Modificările nu prevăd excluderea testării la 

detectorul comportamentului simulat. A se vedea în 

acest sens completările propuse pentru alin. (11) de 

la același articol:  

„Rezultatele testării la poligraf reprezintă unul din 

criteriile de evaluare a candidaților pentru care se 
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acordă punctaj, conform regulamentului de concurs 

aprobat de Consiliul de Integritate. 

58. La art. I pct. 11: 

Considerăm discutabilă excluderea din art. 31 alin. (3) al 

Legii nr. 132/2016 a cuvintelor „şi dreptul de a rectifica 

declaraţia de avere şi interese personale" în condiţiile 

cînd art. II pct. 5 al proiectului, modificînd art. 7 alin. (6) 

din Legea nr. 133/2016, stabileşte contrariul prin 

expunerea lui în felul următor: „Dacă declaraţia a fost 

rectificată pînă la începerea controlului de către 

Autoritatea Naţională de Integritate, subiectul declarării 

este eliberat de răspundere cu condiţia că datele 

incomplete sau eronate nu au fost introduse intenţionat". 

Prevederea în cauză sugerează că persoana verificată are, 

totuşi, dreptul de a rectifica declaraţia pînă la începerea 

controlului, adică în cadrul procedurii de verificare 

prealabilă. 

Se acceptă  

58. Normele au fost revăzute, astfel încât alin.(3) se 

abrogă. 

59. La art. II pct. 5: 

Se cer a fi substituite cu alt text cuvintele „datele 

incomplete sau eronate nu au fost introduse intenţionat" 

din alin. (6) sus-nominalizat, deoarece prevederea în 

cauză contravine principiului clarităţii actelor normative, 

stabilit de art. 23 din Constituţie. In acest context 

propunem următorul text: „dacă datele incomplete sau 

eronate constituie erori de ordin matematic sau dacă au 

fost introduse ca rezultat al interpretării greşite a 

legislaţiei în domeniu' 

Se acceptă parțial 

59. Articolul 7 alin.(6) a fost modificat și va avea 

următorul cuprin: 

„(6) Dacă declarația a fost rectificată în condițiile 

art. 5 alineatului (5), subiectul declarării este 

eliberat de răspunderea penală prevăzută de 

articolul 3521 al Codului penal.”.  

 

10.  Curtea de Conturi 60. Proiectul în cauză reprezintă ajustarea cadrului 

normativ la legislaţia în vigoare prin precizare şi 

reglementare mai clară a etapelor de selecţie şi numire a 

membrelor şi inspectorilor ANI cît şi extinderea 

capacităţilor de verificare a acestora. 

Pentru art. 12 al Legii (alin.7) lit. j) sugerăm delegarea 

competenţelor de verificarea a declaraţiilor de avere şi 

interes depuse de membrii şi inspectorii de integritate 

către Serviciul de Informaţie şi Securitate a RM, fapt care 

ar exclude în totalitate conflictul de interese şi interpretări 

Nu se acceptă 

60.Conceptul promovat este să existe o singură 

autoritate responsabilă de administrarea domeniului 

de colectare și control al declarațiilor de avere și 

interese. Misiunea și rolul SIS este să asigure 

securitatea statului. 
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asupra posibilităţii de manipulare cu datele. (Analogie, 

art. 14 alin (2) din Legea cu privire la Centrul Naţional 

Anticorupţie nr.1140 din 06.06.2002). Ipoteză susţinută 

şi de faptul că SIS deţine deja date despre declaraţiile 

făcute de către membri la etapa inţială cînd aceştia au 

doar calitatea de candidaţi. 

61. Pentru modificarea art. 19 al Legii (lit. d) se propune 

excluderea sintagmei „anul fiscal" întărită de argumentul 

că ar restrînge termenul pentru control şi ar trezi 

interpretări subiective. Ad contrario, prin simpla 

excludere a sintagmei vizate, termenul pentru control, în 

interpretarea articolului s-ar extinde nelimitat, fapt care 

poate genera practici contraversate de natură juridică şi 

implicări neprevăzute (exagerate) a resurselor 

administrative. In contextul enunţat intervin confuzii 

asupra interpretării şi răsfrîngerii prevederilor 

prezentului articol asupra funcţionarului public şi a 

persoanelor de demnitate publică. În acelaşi context 

considerăm oportun de a conferi claritate prin specificare 

şi definire a intervalului disputat precum şi a termenului 

uşor pasibil de interpretări prin natura sa ambiguă 

„diferenţele substanţiale" (din acelaşi art. 19 lit.d a 

prezentei legi). 

Nu se acceptă 

61. Controlul declarațiilor de avere și interese 

personale vor acoperi perioada exercitării de către 

subiecții declarării a mandatelor sau a funcțiilor 

publice ori de demnitate publică, fără a fi limitați la 

durata unui an fiscal. Or, evoluțiile importante în 

averea subiecților declarării nu se vor produce 

neapărat pe parcursul unui an fiscal, dar acestea se 

pot produce pe parcursul a mai multor ani de 

exercitare a mandatelor sau a funcțiilor publice. 

11. Ministerul 

Finanțelor 

62. Referitor la punctul 5 al proiectului de lege privind 

completarea art. 12 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu un 

nou alineat (12) care stabileşte indemnizaţia pentru 

membrii Consiliului ANI pentru fiecare şedinţă, vă 

informăm că această prevedere va avea un impact 

financiar asupra programelor bugetare şi va necesita 

alocarea mijloacelor financiare suplimentare din bugetul 

de stat. Costul estimativ al cheltuielilor nominalizate, 

conform notei informative, constituie aproximativ 336 

mii lei anual. Legea bugetului de stat pe anul 2018 a fost 

deja adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova şi 

aceste mijloace nu au fost prevăzute. 

Mai mult ca atât, Ministerul Finanţelor consideră 

neîntemeiată propunerea în cauză în virtutea faptului că 

membrii Consiliului de Integritate preponderent sunt 

Se acceptă parțial.  

62. Norma din proiectul legii a fost revăzută astfel, 

încât să precizeze că doar reprezentanții din rândul 

societății civile vor beneficia de indemnizații.  

 

„(12) Membrii Consiliului din rândul 

reprezentanților societății civile beneficiază, 

pentru fiecare ședință la care participă, de o 

indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte 

(1/20) din salariul Președintelui Autorității 

Naționale de Integritate, dar nu mai mult decît 

pentru 4 ședințe pe lună.”. 

 

Chiar dacă calitate de membru ar fi calificată ca un 

element de „prestigiu”, totuși, activitatea 
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delegaţi ai autorităţilor publice şi sunt remuneraţi la locul 

de muncă de baza. Cât priveşte reprezentanţii ONG-

urilor, considerăm că calitatea de membru a acestora 

reprezintă o chestiune de prestigiu, motivaţia pentru 

activitatea eficientă a lor, neavând un substrat financiar. 

In contextul celor menţionate mai sus, precum şi a 

faptului că conform prevederilor articolului 131 (6) din 

Constituţia Republicii Moldova, nici o cheltuială 

bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 

finanţare, Ministerul Finanţelor nu are temei de a susţine 

prevederea sus-menţionată. 

 

membrilor urmează a fi remunerată, or, aceștia 

dezvoltă mai multe activități care presupun eforturi 

intelectuale și de timp. Pentru a nu periclita 

procesul bugetar pentru anul 2018, se propune în 

dispozițiile finale și tranzitorii de a include norma 

că prevederile privind remunerarea membrilor CI se 

va efectua din 2019. 

 

 

12. Cancelaria de Stat 63. La Art.l: 

-în contextul modificărilor la pct.l, se propune 

completarea alin.(2) art.l al Legii 132/2016 cu cuvintele 

„şi de Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 2017 (noţiunea 

„limitări" este precizată de art.24 din Legea integrităţii 

nr.82/2017 şi nu este prevăzută de Legea nr.132/2016 cu 

privire la Autoritatea Naţională de Integritate şi Legea nr. 

133/2016 privind declararea averii şi a intereselor 

personale); 

-la pct.7 necesită a fi precizată sintagma „literele"", 

deoarece se propun modificări doar în reglementările 

lit.a) a art.l9, iar cuvintele care se substituie sînt prevăzute 

şi de lit.d) a acestui articol. 

Se acceptă 

63. Articolul 1 alin.(2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Noțiunile utilizate de prezenta lege urmează a 

fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea nr. 

133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a 

intereselor personale și Legea integrității nr. 82 din 

25 mai  2017.” 

 

64. La Art.II: 

-la pct.l se propune completarea lit.c) alin.(l) al art.l, în 

timp ce acest alineat conţine doar 2 litere; 

-la secţiunile IV-VIII ale formularelor declaraţiei de 

avere si a intereselor personale din Anexa nr.l (pct.10), se 

recomandă completarea conţinutului acestora conform 

modelului stipulat în secţiunea III (numele beneficiarului 

efectiv; tipul titularului; informaţii de identificare ale 

titularului altul decît beneficiarul efectiv; e.t.c). 

Precizările menţionate vor simplifica completarea de 

către subiectul declarării a formularului declaraţiei de 

avere şi a intereselor personale; 

Se acceptă parțial 

64. În partea ce ține de informațiile privind 

persoanele care cad sub incidența alin.(l) şi (5) 

art.64 din Legea 170/2007 privind statutul 

ofiţerului de informaţii şi securitate şi ale alin.(3) 

art.9 din Legea 59/2012 privind activitatea specială 

de investigaţii, datele despre identitatea şi calitatea 

persoanelor menţionate de alin.(3) art.9 din Legea 

133/2016 modificările de rigoare deja au fost 

operate prin  Legea 305/2017. 
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-suplimentar, menţionăm că în conformitate cu 

reglementările alin.(l) şi (5) art.64 din Legea 170/2007 

privind statutul ofiţerului de informaţii şi securitate şi ale 

alin.(3) art.9 din Legea 59/2012 privind activitatea 

specială de investigaţii, datele despre identitatea şi 

calitatea persoanelor menţionate de alin.(3) art.9 din 

Legea 133/2016, în multiple cazuri, constituie secret de 

stat, nu pot fi dezvăluite şi nu pot fi incluse în resursele 

informaţionale, publice sau în resursele cu accesibilitate 

limitată ale  autorităţilor publice. Totodată, membrii de 

familie ai acestora (eventual concubinul/concubina), care 

conform cerinţelor alin.(2) art.5 din Legea 133/2016 sînt 

obligaţi să declare averea şi interesele personale, trebuie 

să prezinte datele stabilite, inclusiv numele persoanei cu 

statut special, denumirea persoanei juridice unde 

activează, serviciul prestat, etc. In acest context, se 

propune substituirea cuvintelor „privind averea şi 

veniturile lor" cu cuvîntul „necesare" în prevederile 

alin.(6) art.5 din Legea 133/2016 sau o reglementare 

expresă pentru situaţia enunţată. 

65. Subsidiar, în cazul promovării proiectului vizat în 

calitate de iniţiativă legislativă a Guvernului, se impune 

elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului prin care 

proiectul de lege nominalizat, eventual, va fi aprobat de 

către Guvern şi ulterior remis Parlamentului spre 

examinare. 

 

Se acceptă 

65. Proiectul hotărârii de guvern a fost întocmit. 

13. Centrul Național 

Anticorupție 

66. Prin prezenta, cu referire la avizarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative (Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea 

Naţională de Integritate şi Legea nr. 133/2016 privind 

declararea averii şi intereselor personale), în limitele de 

competenţă, Vă comunicăm următoarele. 

1.La Art.I pct.4 subpct.3) al proiectului, pentru evitarea 

interpretărilor ambigui urmează a fi specificat termenul 

de „10 zile" prin indicarea expresă „10 zile lucrătoare" 

sau „10 zile calendaristice". 

Se acceptă 

66. Articolul 11 alin.(5) a fost modificat și va avea 

următorul cuprins: 

„(5) În cel mult 10 zile calendaristice de la expirarea 

termenului de prezentare a informațiilor de către 

Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul de 

Integritate verifică respectarea condiţiilor prevăzute 

la art. 10 alin. (1) şi stabilește lista candidaților 

admiși la concursul pentru suplinirea funcțiilor de 

președinte și vicepreședinte al Autorității.” 
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67. La Art.I pct.6 subpct.2) al proiectului, urmează a fi 

revăzut textul reglementării, pentru a îndeplini cerinţele 

de coerenţă logică şi lingvistică. 

Se acceptă 

67. Proiectul a fost revizuit în scopul corespunderii 

coerenței logice și lingvistice. 
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68. La Art.I pct.8 lit.c) al proiectului, se stabileşte în 

categoria de „fapte care constituie abateri disciplinare şi 

care se examinează de Colegiul disciplinar" -

„nerespectarea cerinţelor privind păstrarea secretului de 

stat sau a confidenţialităţii informaţiilor de care 

inspectorul de integritate ia cunoştinţă în exerciţiul 

funcţiei". 

Atenţionăm asupra faptului Legea nr.245/2008 cu privire 

la secretul de stat reprezintă legea organică şi specială în 

acest domeniu, iar reglementarea şi sancţionarea 

„nerespectării cerinţelor privind păstrarea secretului de 

stat sau a confidenţialităţii informaţiilor" urmează a fi 

făcută în conformitate cu art.344 din Codul penal 

nr.985/2002 (divulgarea secretului de stat) sau art.345 

(pierderea documentelor ce constituie secret de stat). 

Orice încercare de a trece în categoria abaterilor 

disciplinare fapta divulgării secretului de stat contravine 

cadrului normativ existent. Având în vedere cele expuse 

de mai sus se propune excluderea lit.c). 

La Art.I pct.8 lit.d) al proiectului, se stabileşte în 

categoria de „fapte care constituie abateri disciplinare şi 

care se examinează de Colegiul disciplinar" -„imixtiunea 

ilegală în activitatea unui alt inspector de integritate sau 

intervenţiile de orice natură pe lângă autorităţi, instituţii 

sau funcţionari pentru soluţionarea oricărei chestiuni". 

Atenţionăm asupra faptului că aceste imixtiuni nu pot 

constitui abateri disciplinare datorită gradului de pericol 

al faptei. încadrarea juridică a unei asemenea 

„imixtiuni/intervenţii" şi sancţionarea se face în temeiul 

prevederilor Codului penal nr.985/2002: art.326 (trafic 

de influenţă), art.327 (abuz de putere sau abuz de 

serviciu) sau art.328 (excesul de putere sau depăşirea 

atribuţiilor de serviciu). în cazurile când 

imixtiunea/intervenţia nu întruneşte elementele 

constitutive ale unei infracţiuni aceasta oricum va depăşi 

caracterul unei simple abateri disciplinare şi va fi 

reglementată şi sancţionată în conformitate cu 

prevederile Codului contravenţional nr.218/2008: art.312 

Nu se acceptă 
68. Nu toate faptele/acțiunile inspectorilor de 

integritate pot fi calificate și pot conține semnele 

calificative ale unei infracțiuni. În procesul 

examinării în parte a fiecărei abateri se va asigura 

individualizarea răspunderii și pedepsei aplicate.  

Adițional, menționăm că temeiurile răspunderii 

disciplinare sunt în mare parte similare temeiurilor 

răspunderii disciplinare aplicate judecătorilor, 

procurorilor și reprezentanților CNA. 
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(abuz de putere sau abuz de serviciu), art.313 (excesul de 

putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu). Având în 

vedere cele expuse de mai sus se propune excluderea 

lit.d). 
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  69. La Art.l pct.14 şi pct.l5, prevederile depăşesc cadrul 

legal stabilit de Codul contravenţional nr.218/2008 care 

reglementează nedeclararea sau nesolutionarea 

conflictului de interese. 

Nu se acceptă 

69. Normele de completare a Codului 

contravențional respectă structura și logica codului 

și sunt necesare pentru a spori caracterul disuasiv al 

răspunderii pentru încălcarea prevederilor Legii 

132/2016 și Legii 133/2016. 

70. La Art.II pct.9 care stabileşte răspunderea penală 

pentru conflictul de interese, atenţionăm asupra 

conflictului cu prevederile Codului penal nr.985/2002. 

De asemenea atenţionăm asupra faptului că propunerea 

respectivă intră în disonanţă cu iniţiativele legislative de 

depenalizare şi dezincriminare a unor categorii de fapte. 

Nu se acceptă 

70. Reiterăm o parte din considerentele expuse în 

nota informativă la proiect: În prezent, potrivit 

Legii 133/2016, conflictele de interese consumate – 

rămân a fi sancționate doar disciplinar (chiar dacă 

este aplicabilă cea mai gravă sancțiune – 

eliberarea/revocarea/demiterea din funcție), ceea 

ce este disproporționat în raport cu 

beneficiile/profiturile care le oferă un conflict de 

interese consumat. Codul contravențional 

(art.3132) prevede răspunderea contravențională 

doar pentru: „nedeclararea” și „nesoluționarea” 

conflictului de interese. Respectiv, legislația nu 

conține răspundere contravențională sau penală 

pentru conflictul de interese admis/consumat. Or, 

un subiect al declarării averilor și intereselor chiar 

dacă va fi concediat pentru un conflict de interese 

consumat, adică pentru faptul că în exercitarea 

atribuțiilor de serviciu, a rezolvat 

cereri/demersuri/plîngeri, a adoptat un act 

administrativ, a încheiat  direct sau prin 

intermediul unei persoane terțe un act juridic, a 

luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii  

în vederea obținerii, direct sau indirect, a unui folos 

patrimonial sau nepatrimonial, pentru sine, pentru 

soțul, concubinul, o rudă sau un afin (al soțului sau 

concubinului) pînă la gradul II inclusiv, precum și 

pentru persoanele fizice și juridice cu care are 

relații cu caracter patrimonial, dacă nu a fost 

declarat și soluționat conflictul de interese în 

conformitate cu prevederile legislației privind 

declararea și controlul averilor și intereselor 
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personale, el va continua să beneficieze de 

”produsele” acestui conflict de interese consumat 

care pot fi incomparabil mai mari în raport cu 

sancțiunea de eliberare/demitere/retragere a 

mandatului etc.   

Prin urmare, pentru a descuraja admiterea 

conflictelor de interese și pentru a spori caracterul 

disuasiv al sancțiunilor, propunem completarea 

Codului penal cu noua componență de infracțiune 

citată mai sus.  

Incriminarea conflictului de interese este un 

răspuns la “semnalele tot mai dese din partea 

societății civile, dar şi a organismelor şi instituțiilor 

internaționale cu privire la impactul pe care faptele 

comise cu încălcarea normelor deontologice cu 

acest specific îl produc. Reglementări care privesc 

conflictul de interese se găsesc şi în legislația altor 

state membre ale Uniunii Europene (Austria, 

Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, Lituania, Polonia, 

Spania şi Ungaria). 

Totodată, chiar dacă autorii raportului de expertiză 

afirmă că în prezent există cadrul legal care ar 

permite calificarea faptei respective ca ”abuz de 

putere sau abuz de serviciu”, totuși Legea 

integrității din 2017 face o distincție specială, 

respectiv, admite necesitatea prevederii răspunderii 

penale pentru ”exercitarea atribuțiilor în sectorul 

public în situație de conflict de interese”, care este 

definită ca act conex actelor de corupție, alături de 

fapta de ”abuz de putere sau abuz de serviciu”, 

precum și alte fapte incluse în Codul penal. 

Mai mult, deși în raport se face referință la 

hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiției și că 

ar exista o practică judiciară consacrată deja, totuși, 

acest fapt nu împiedică includerea unei 

componențe speciale de infracțiune. Menționăm 

și faptul că instanța supremă nu a obiectat asupra 

includerii acestei noi componențe de infracțiuni.  
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71. În cadrul notei informative se stabileşte ca obiective 

ale proiectului „racordarea prevederilor Codului penal şi 

a Codului Contravenţional la noile reglementări ale Legii 

integrităţii nr. 82/2017; asigurarea implementării 

eficiente a prevederilor Legii cu privire la Autoritatea 

Naţională de Integritate nr. 132/2016, Legii privind 

declararea averii şi a intereselor personale nr. 133/2016 

şi Legii integrităţii nr. 82/2017". 

Art.44 alin.(2) lit.k) din Legea integrităţii nr.82/2017 

stabileşte în categoria actelor de corupţie infracţiunea de 

delapidare a patrimoniului public. Astfel, se propune 

definirea în cadrul art.1251 al Codului penal nr.985/2002 

a noţiunii de „patrimoniu public": 

Articolul 1251. Patrimoniu public 

Prin patrimoniu public se înţeleg bunurile ce fac obiectul 

exclusiv al proprietăţii publice, bunurile domeniului 

public şi bunurile domeniului privat ale statului sau ale 

unităţilor administrativ-teritoriale, în sensul legislaţiei 

civile, inclusiv bugetul, bunurile şi drepturile 

patrimoniale ale autorităţilor, instituţiilor publice, 

autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, 

întreprinderilor de stat sau municipale, bugetul, bunurile 

şi drepturile patrimoniale ale organizaţiilor comerciale în 

care statul, administraţia publică centrală sau locală 

deţine cotă-parte, precum şi organizaţiile obşteşti şi alte 

organizaţii înfiinţate/fondate de către organele statului, 

administraţiile publice centrale sau locale, în partea ce 

ţine de contribuţia organelor statului, administraţiei 

publice centrale sau locale. " 

Nu se acceptă 

71. Includerea normei respective pare a fi rațională, 

însă depășește obiectul de reglementare a 

prezentului proiect de lege. Totodată, notăm că 

proiectul de față deja a fost supus procedurii de 

avizare, respectiv includerea unor noi norme, fără a 

asigura avizarea lor este inoportună pentru moment. 

72. În aceeaşi ordine de idei, se propune incriminarea 

distinctă a infracţiunii de delapidare a patrimoniului 

public, după cum urmează: 

„Articolul 3262. Delapidarea patrimoniului public 

(1) însuşirea de către o persoană a patrimoniului public 

cu folosirea situaţiei de 

serviciu, 

Nu se acceptă 

72. Argumentele de la punctul 71 sunt valabile.  
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se pedepsesc cu amendă în mărime de la 4000 la 5000 de 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 5 ani, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii pe un termen de la 2 la 5 ani. 

(2) Acţiunea prevăzută la alin. (1), săvârşită: 

a)de către persoana căreia i-au fost încredinţate în 

administrare sau în gestiune; 

b)de către o persoană publică, de o persoană cu funcţie de 

răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate 

publică; 

c)de două sau mai multe persoane; 

d)cu cauzarea de daune în proporţii mari sau deosebit 

mari; 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 7 ani, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii 

publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite activităţi 

pe un termen de la 7 la 

10 ani. 

(3) Acţiunea prevăzută la alin.(l), săvârşită în interesul 

unui grup criminal organizat 

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 7000 la 9000 de 

unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 8 ani, în 

ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii 

publice, iar, după caz, şi de a exercita anumite activităţi 

pe un termen de la 10 la 15 ani. " 

14.  Curtea Supremă de 

Justiție 

73. Propunem ca la art. I. din proiectul în cauză, în 

conţinutul art. 3261 alin. (1) Cod penal, după sintagma "în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu", să fie introdusă 

sintagma "cu bună-stiintă". 

Nu se acceptă 

73. Autorii obiecției nu invocă argumente care ar 

sprijini necesitatea includerii sintagmei. Mai mult, 

în cazul unui conflict de interese consumat, nu 

contează ”buna-știință a persoanei”, or, aceasta 

dispune de pârghii și instrumente care să prevină 

comiterea infracțiunii respective: să declare și să 

soluționeze conflictul de interese în conformitate cu 

prevederile legislației privind declararea și 

controlul averilor și intereselor personale, obligația 

respectivă urmând a fi cunoscută de către 

”potențialul” subiect al infracțiunii.  
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15. Banca Națională 74. Mandatul şi statutul special al băncii centrale este 

consacrat în art.1 alin. (1)-(2), art.4, art. 6 alin. (5) şi art. 

11 alin. (32) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu 

privire la Banca Naţională a Moldovei (în continuare - 

Legea nr.548-XIII), prevederi care transpun principiile 

privind independenţa băncii centrale statuate în actele 

internaţionale, precum sunt Protocolul nr.4 privind 

statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al 

Băncii Centrale Europene (art.7) (în continuare - 

Protocolul nr.4) şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene (art.130) care prevede că "în exercitarea 

competenţelor şi în îndeplinirea misiunilor şi îndatoririlor 

care le-au fost conferite prin tratate şi prin Statutul SEBC 

şi al BCE, Banca Centrală Europeană, băncile centrale 

naţionale sau membrii organelor lor de decizie nu pot 

solicita şi nici accepta instrucţiuni din partea instituţiilor, 

organelor, oficiilor sau agenţiilor Uniunii, a guvernelor 

statelor membre sau a oricărui alt organism. Instituţiile, 

organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi 

guvernele statelor membre se angajează să respecte acest 

principiu şi să nu încerce să influenţeze membrii 

organelor de decizie ale Băncii Centrale Europene sau ale 

băncilor centrale naţionale în îndeplinirea misiunii lor". 

În aceeaşi ordine de idei, Banca Centrală Europeană (în 

continuare - BCE) a atenţionat statele-membre, în 

repetate rânduri, că condiţiile de revocare a mandatelor 

deţinute de membrii organelor de conducere ale băncilor 

centrale urmează să reprezinte o transpunere fidelă a 

pct.11.4 şi pct.14.2. din Protocolul nr. 4, fără stabilirea 

unor condiţii sau cazuri suplimentare. Potrivit articolelor 

citate, eliberarea din funcţie poate interveni numai atunci 

când membrul: a) nu mai îndeplineşte condiţiile necesare 

exercitării funcţiilor sale  sau; b) a comis o abatere gravă. 

Scopul acestor cerinţe este de a preveni arbitrariul în 

revocarea membrilor organelor de conducere ale băncii 

centrale. în acest context, observăm că dispoziţiile 

modificate ale articolelor 40 si 41 din Legea nr. 132 din 

17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de 

Nu se acceptă 

74. Modificările articolelor 40 și 41 din Legea 

132/2016 sunt inserate în vederea executării Legii 

integrității nr. 82 din 25 mai 2017, și anume a art. 

50 alin. (2) în temeiul căruia Guvernul este 

responsabil de aducerea actelor normative în 

concordanță cu prevederile legii respective. 

Prin includerea la articolele 40 și 41 din Legea 

132/2016 vin să sporească efectul disuasiv al 

regimului de sancționare pentru faptele ce vizează 

încălcarea prevederilor legale privind declararea 

averii și conflictului de interese. 
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Integritate, aparent, prevăd încetarea obligatorie a 

mandatului deţinut de membrii organelor de conducere 

ale Băncii Naţionale urmare a unui act de constatare a 

încălcării regimului juridic al restricţiilor şi 

incompatibilităţilor rămas definitiv. 

În cazul legislaţiilor statelor-membre ale Uniunii 

Europene care îşi propuneau includerea cazurilor de 

admitere a încălcărilor anumitor prevederi exprese ale 

legislaţiei drept temei adiţional pentru revocarea 

mandatelor membrilor organelor de conducere, BCE a 

statuat că asemenea încălcări nu pot constitui condiţii 

suplimentare de revocare, ci urmează a fi evaluate prin 

prisma celor două temeiuri generice prevăzute la 

pct.14.2. din Protocolul nr.4. 

Suplimentar, atenţionăm asupra faptului că prevederea 

actuală din art. 23 alin. (10) din Legea nr. 548 - XIII, în 

redacţia Legii nr. 134 din 16 iunie 2016, a introdus 

condiţii adiţionale celor prevăzute în Protocolul nr.4 

pentru revocarea din funcţie a membrului organului de 

conducere, urmând a fi reformulată prin reţinerea 

exclusiv a celor două cazuri generice de revocare - a) nu 

mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării funcţiilor 

sale şi; b) a comis o abatere gravă - în vederea asigurării 

principiului independenţei băncii centrale. 

Importanţa menţinerii unui regim special aplicabil băncii 

centrale a fost recunoscută şi prin Hotărârile Curţii 

Constituţionale. Astfel, în pct.52 din Hotărârea Curţii 

Constituţionale nr. 24 din 15 noiembrie 2011 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 38 alin.(3), 

(6), (7) şi 3812alin.(2) din Legea instituţiilor financiare 

nr.550-XIII din 21 iulie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare (Sesizarea nr.16g/2011), Curtea a 

reţinut că "în anumite domenii sensibile sau care au o 

importanţă majoră pentru societate, cum ar fi stabilitatea 

sistemului bancar, statul se bucură de o marjă mai largă 

de apreciere. Această marjă de apreciere presupune 

dreptul statului de a stabili reglementări distincte faţă de 

alte domenii similare de reglementare". De asemenea, 
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Hotărârea Curţii Constituţionale nr.11 din 11 mai 2016 

privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 

articolelor 377 alin. (5) şi 371S din Legea instituţiilor 

financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Sesizarea nr. 

9g/2016), la pct.45 prevede că "Curtea nu poate să nu 

remarce importanţa acesteia pentru protejarea intereselor 

naţionale în activitatea economico-financiară a băncilor 

comerciale din Republica Moldova." 

75. Având în vedere cele menţionate, la pct.3 din Art. II 

al proiectului, propunem excluderea textului "membrii 

Consiliului de supraveghere, Comitetului executiv şi 

angajaţii Băncii Naţionale a Moldovei" de la lit. e1) din 

următoarele considerente. 

Actualmente, prevederile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 

privind declararea averii şi a intereselor personale, şi 

anume obligaţia şi modul de declarare a averii şi a 

intereselor personale de către subiectul declarării şi 

membrii familiei, sunt aplicabile membrilor organelor de 

conducere ale Băncii Naţionale a Moldovei, aceştia 

deţinând funcţii de demnitate publică, conform anexei la 

Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică - "Funcţiile 

de demnitate publică: [...] 

Guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernator al 

Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de 

supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei". 

Angajaţii Băncii Naţionale nu deţin statutul de 

funcţionari publici, respectiv, înţelegem că în mod eronat 

au fost incluşi în lista subiecţilor declarării averii şi a 

intereselor personale. Acestora nu le poate fi aplicat 

regimul de declarare al averii şi intereselor personale, în 

virtutea respectării principiului de autonomie a Băncii 

Naţionale, expus la art.1 alin.(2) al Legii nr.548- XIII. 

Ţinem să menţionăm că Legea nr.548- XIII deja conţine 

restricţii aferente conflictului de interese, şi anume, 

conform art.25 alin.(2) "membrii organelor de conducere 

şi personalul Băncii Naţionale nu pot exercita activităţi 

care ar putea genera un conflict de interese în procesul 

Nu se acceptă 

75. Vezi argumentele de la punctul 1 din tabel. 
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realizării de către aceştia a atribuţiilor de serviciu". 

Totodată, Banca Naţională dispune de o bază normativă 

internă care asigură gestionarea riscului de fraudă si 

declararea conflictului de interese în zonele de risc 

stabilite. 

Prin includerea angajaţilor Băncii Naţionale în lista 

subiecţiilor declarării averii şi intereselor personale, 

înţelegem că procedura de control al averilor şi al 

intereselor personale, privind respectarea regimului 

juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor 

şi al restricţiilor s-ar aplica şi faţă de aceştia. Astfel 

Autoritatea Naţională de Integritate ar avea o serie de 

pârghii asupra personalului Băncii Naţionale care vădit ar 

afecta independenţa unei bănci centrale. 

Conform Art.I, pct. 15 din proiect, "Din momentul în care 

actul de constatare a încălcării regimului juridic al 

restricţiilor rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 15 

zile, sesizează organele competente în vederea încetării 

mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale 

persoanei supuse controlului". Actualmente, efect al 

constatării încălcării regimului juridic al restricţiilor este 

sesizarea de către Autoritate în vederea declanşării 

procedurii disciplinare împotriva persoanei supuse 

controlului. 

Prin modificările aduse legilor menţionate supra, 

observăm o imixtiune în raporturile de muncă dintre o 

bancă centrală şi angajaţii săi, se restrânge discreţia unei 

bănci centrale de a gestiona relaţiile de muncă cu 

personalul acesteia. Conform prevederilor art. 35 alin. (1) 

din Legea nr.548- XIII, sunt expres prevăzute garanţii în 

exercitarea atribuţiilor angajaţilor Băncii Naţionale a 

Moldovei, "Banca Naţională, membrii organelor de 

conducere ale Băncii Naţionale, lichidatorul desemnat de 

aceasta, precum şi personalul acesteia nu răspund civil, 

administrativ sau penal pentru actele sau faptele 

îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau 

fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Băncii 

Naţionale, inclusiv pentru efectuarea operaţiunilor 
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interne circumscrise exercitării acestor atribuţii, cu 

excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată 

îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste 

persoane, cu rea-credinţă, a oricărui act sau fapt legat de 

exercitarea atribuţiilor Băncii Naţionale, care a cauzat 

prejudicii unor terţi", ceea ce evidenţiază raportul special 

dintre o bancă centrală şi angajaţii acesteia. 

Potrivit prevederilor Raportului de convergenţă al BCE 

din 2016 (pag. 30), "statele membre nu pot aduce atingere 

capacităţii unei BCN de a angaja şi a păstra personalul 

calificat necesar pentru îndeplinirea în mod independent 

a atribuţiilor care i-au fost conferite prin Tratat şi Statut. 

Totodată, o BCN nu poate fi pusă în situaţia de a nu avea 

control sau de a 

avea un control limitat asupra personalului său ori în 

situaţia în care guvernul unui stat membru îi poate 

influenţa politica în domeniul resurselor umane." 

în contextul modificărilor propuse, nu este clar de ce în 

redacţia curentă a proiectului sunt incluşi angajaţii BNM 

şi nu sunt incluşi angajaţii altor autorităţi publice care nu 

deţin statutul de funcţionari publici, cum ar fi angajaţii 

Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal, Consiliului Concurentei, etc. 

Examinând experienţa altor state, observăm că, spre 

exemplu Codul conflictelor de interese al Canadei, la pct. 

2, nu include angajaţii băncii centrale în noţiunea de 

funcţionar public.  

în Bulgaria, Legea privind divulgarea publică a activelor 

persoanelor care deţin funcţii de conducere superioare şi 

alte funcţii, la art. 2, printre subiecţii declarării 

proprietăţii, veniturilor si cheltuielilor în tară si în 

străinătate se numără Guvernatorul, vice¬guvernatorii şi 

membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale 

a Bulgariei. 

Legea privind prevenirea conflictelor de interese în 

activităţile funcţionarilor publici a Letoniei, enumera 

printre persoanele care cad sub incidenţa acesteia, 

Guvernatorul Băncii Letoniei, adjunctul său şi membrii 
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Consiliului de administraţie al Băncii Letoniei (sec. 4, 

pct.6).  

în Slovenia, Ia instituirea unui nou cadru juridic privind 

integritatea şi prevenirea corupţiei, BCE a emis o opinie 

(CON/2010/27)  privind aplicabilitatea acestuia Băncii 

Sloveniei şi organelor sale decizionale. în opinia BCE 

"proiectul de lege se adresează "funcţionarilor", acest 

termen, aşa cum este definit în proiectul de lege, include 

persoanele care deţin funcţii publice precum preşedintele 

Republicii, premierul, membri ai Adunării Naţionale, 

miniştri, judecători şi, în mod explicit, oficiali de rang 

înalt ai Băncii Sloveniei "cu excepţia cazului în care 

drepturile si obligaţiile lor sunt reglementate în alt mod 

de legea care guvernează Banca Sloveniei sau alte 

reglementări obligatorii pentru Banca Sloveniei." [...] 

Proiectul de lege respectiv defineşte "sectorul public" ca 

având acelaşi înţeles ca în Legea cu privire la funcţionarii 

publici. BCE înţelege că definiţia sectorului public 

prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din acest proiect nu 

include Banca Sloveniei şi, prin urmare, dispoziţiile 

relevante ale proiectului de lege nu se aplică acesteia." 

La pct. 3.1 din Opinia BCE, este expres prevăzut că 

"membrii Consiliului de conducere al Băncii Sloveniei 

fac obiectul dispoziţiilor legii cu privire la funcţionari, 

"cu excepţia cazului în care drepturile şi obligaţiile lor 

sunt reglementate în alt mod de legea care reglementează 

Banca Sloveniei sau alte reglementări obligatorii pentru 

Banca Sloveniei". Prevederea se aplică în măsura în care 

acest lucru garantează că proiectul de lege nu pune în 

pericol respectarea dispoziţiilor privind independenţa 

băncii prevăzută de tratat şi în Statutul Sistemului 

European al Băncilor Centrale şi Banca Centrală 

Europeană (în special, 

 Articolul 130 din Tratat şi articolele 7 şi 14.2 din Statutul 

SEBC)". Cu această ocazie, BCE a salutat instituirea 

noului cadru juridic privind integritatea şi prevenirea 

corupţiei, "atâta timp cât ţine cont de poziţia specială a 
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băncii centrale naţionale şi legile speciale care 

reglementează activitatea bancară. 

16. Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării  

Lipsă de obiecții sau propuneri  

17.  Primăria 

Municipiului 

Chișinău 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

18.  Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale 

și Mediului 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

19. Compania 

„Teleradio-Moldova” 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

20.  Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării 

Europene 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

21. Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției 

Sociale 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

22.  Avocatul Poporului  Lipsă de obiecții sau propuneri  

23. Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Lipsă de obiecții sau propuneri  

24.  Agenția Servicii 

Publice 

Lipsă de obiecții sau propuneri  


