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SINTEZA OBIECȚIILOR ȘI PROPUNERILOR  

privind Raportul expertizei anticorupție asupra  

proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative  

(revizuirea cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității) 

 

Nr. Organul competent Conținutul obiecției/propunerii 

 

Decizia Ministerului Justiției 

1.  Centrul Național 

Anticorupție 

1. Art.12 alin.(1) lit.j) al Legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la 

asigurarea egalităţii potrivit proiectului. 

j) efectuează vizite pentru investigarea la faţa locului a faptelor care 

formează obiectul plângerii şi a modului de executare a 

recomandărilor/prescripţiilor [...] 

Obiecţii: 

La norma dată se prevede că Consiliul pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurării egalităţii este în drept să 

efectueze vizite pentru investigarea la faţa locului a faptelor care 

formează obiectul plângerii şi a modului de executare a 

recomandărilor/prescripţiilor. 

Sintagma „investigarea la faţa locului” corespunde, în special, 

procesului de activitate al organelor de drept care sunt în drept să 

efectueze activităţi operative de investigaţii, în condiţiile Legii 

privind activitatea specială de investigaţii nr.59. din 23.03.2012. În 

acest sens, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurării egalităţii nu are competenţe funcţionale de activităţi 

operative de investigaţie. Prin urmare, noţiunea dată este improprie 

domeniului dat. 

De asemenea, norma dată este în contradicţie cu prevederilor art.426 

din Codul contravenţional care stabileşte că agentul constatator este 

în drept: „În scopul descoperirii urmelor contravenţiei, corpurilor 

delicte şi pentru a stabili circumstanţele contravenţiei ori alte 

circumstanţe care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei, 

agentul constatator efectuează cercetarea la faţa locului [...]". 

Prin atribuirea competenţei Consiliului de a efectua investigaţii la 

faţa locului, există riscul ca acesta, în mod excesiv şi abuziv să-şi 

depăşească competenţele funcţionale în procesul de documentare a 

faptelor, ceea ce ar prejudicia interesele persoanelor care fac obiectul 

plângerii. 

Se acceptă parțial 

1. Articolul 12 alin. (1) lit. j) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

„j) efectuează vizite de documentare a 

faptelor care formează obiectul plîngerii 

și a modului de executare a 

prescripțiilor/recomandărilor;” 

Articolul 15 alin. (31) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(31) În procesul examinării plîngerii, 

Consiliul are dreptul să efectueze vizite 

de documentare a faptelor care formează 

obiectului plîngerii. Împiedicarea 

activității de documentare se 

sancţionează conform legislaţiei.” 

Punctul 7 lit. d3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

d3) dispune, prin rezoluție, documentarea 

modului de executare a 

prescripțiilor/recomandărilor;” 

Punctele 531- 536 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„531. La necesitate, președintele sau 

membrul raportor poate dispune prin 

rezoluție, documentarea faptelor care 

formează obiectul plîngerii, precum și a 

modului de executare a 
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Recomandări: De expus norma în următoarea variantă: „efectuează 

vizite pentru a se documnenta asupra obiectului plângerii". Această 

obiecţie este valabilă la Art.IX, art.15 alin.(3/1) şi Art.X, pct.7 

lit.d/3), 53/1, 53/3 din proiect. 

prescripțiilor/recomandărilor formulate 

și monitorizate de Consiliu. 

532. Rezoluția cuprinde obiectivele ce 

urmează a fi documentate, locul unde se 

desfășoară documentarea și termenul în 

care se realizează aceasta. 

533. Documentarea se poate realiza: 

a) cu înștiințarea prealabilă a 

persoanei/persoanelor ce urmează a fi 

verificată/verificate; 

b) inopinat.”. 

534. Documentarea se efectuează de 

echipe formate din cel puțin două 

persoane. Echipa de documentare poate 

fi compusă din funcționarii aparatului 

administrativ. 

535. La cererea echipei de documentare, 

persoanele fizice și juridice din domeniul 

public și privat au obligația, în condițiile 

legii: 

a) să ofere informaţii şi explicaţii verbale 

şi, după caz, scrise, în legătură cu faptele 

care formează obiectul documentării; 

b) să elibereze copiile documentelor 

solicitate; 

c) să asigure sprijinul și condițiile 

necesare bunei desfășurări a 

documentării și să contribuie la 

clarificarea constatărilor. 

536. În termen de 5 zile de la data 

finalizării documentării, se întocmește, în 

scris, raportul de documentare. Raportul 

este semnat de toți membrii echipei de 

documentare și se depune la dosar. 

Raportul de documentare cuprinde 
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etapele parcurse, acțiunile desfășurate, 

constatările la fața locului.”; 

Partea ce ține de documentarea modului 

de executare a 

recomandărilor/prescripţiilor vizează 

concretizarea rezultatelor exercitării 

atribuțiilor Consiliului reglementate la 

art. 12 alin. (1) lit. f) pentru elaborarea 

recomandărilor generale în vederea 

prevenirii și combaterii discriminării și 

asigurării egalității, precum și a 

prescripțiilor formulate în vederea 

asigurării repunerii în drepturi a victimei 

discriminării. Or, în lipsa unui astfel de 

mecanism de monitorizare a realizării 

recomandărilor/prescripțiilor se va 

materializa în lipsa de eficiență și impact 

a Consiliului în domeniul de activitate. 

2. Art.15 alin.(6) al Legii nr.121 din 25 mai 2012 cu privire la 

asigurarea egalităţii potrivit proiectului. 

(6) Consiliul are dreptul să informeze opinia publică referitor la 

neprezentarea în termenul prevăzut de lege a informaţiilor relevante 

solicitate pentru examinarea plângerilor, ignorarea intenţionată, 

neexecutarea recomandărilor emise şi alte forme de împiedicare. 

Obiecţii: 

Deşi norma prevede dreptul Consiliului pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurării şi egalităţii de a informa opinia 

publică referitor la neprezentarea în termenul prevăzut de lege a 

informaţiilor relevante solicitate pentru examinarea plângerilor, 

ignorarea intenţionată şi neexecutarea recomandărilor emise, aceasta 

nu prevede reglementări privind măsurile întreprinse de către 

Consiliu în cazul nerealizării măsurilor date. 

Lipsa procedurilor administrative care să asigure realizarea eficientă 

a normei date, va duce la lipsa responsabilităţilor membrilor 

Consiliului, iar ca rezultat la lezarea intereselor persoanelor cărora li 

s-a prejudiciat un drept.  

Nu se acceptă 

Consiliul poate să întocmească proces-

verbal contravențional în baza art. 712 

Cod contravențional pentru 

neprezentarea în termenul prevăzut de 

lege a informațiilor relevante solicitate 

pentru examinarea plângerilor, ignorarea 

intenționată și neexecutarea 

recomandărilor date de consiliu, 

împiedicarea sub orice altă formă a 

activităţii. Respectiv nu vor fi lezate 

interesele persoanelor cărora li s-a 

încălcat  un drept.  
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Recomandări:  

De prevăzut proceduri administrative privind măsurile întreprinse de 

către Consiliul în cazul în care persoanele vizate într-o solicitare a 

Consiliului nu se conformează cerinţelor legale. 

3. Art.X-pct.27 din Legea nr.298 din 21.12.2012 cu privire la 

activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării 

şi asigurarea egalităţii potrivit proiectului 

27.Rapoartele tematice se prezintă Parlamentului si altor autorităţi şi 

se publică pe pagina web-oficială a Consiliului. 

Obiecţii: 

Deşi se prevăd norme care asigură transparenţa activităţii Consiliului 

pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

prin informarea Parlamentului privind activităţile desfăşurate, acesta 

nu prevede termenul concret de informare a Parlamentului despre 

rezultatele obţinute. 

Lipsa unor termene concrete va lăsa loc de interpretări abuzive din 

partea Consiliului, privind raportarea activităţilor realizate. 

Totodată, norma nu stabileşte clar categoria de autorităţi „alte 

autorităţi” cărora Consiliul este obligat să le transmită rapoartele 

tematice. Omisiunea dată diminuează previzibilitatea şi claritatea 

normei. 

Recomandări: 

De prevăzut termenul concret de informare a Parlamentului privind 

rapoartele tematice precum şi categoria autorităţilor cărora Consiliul 

va fi obligat să le transmită. 

 

Nu se acceptă 

 Rapoartele tematice au ca obiect orice 

criteriu de discriminare raportat la orice 

sferă a vieţii: politică, economică, 

socială, culturală și nu constituie rapoarte 

privind activitățile realizate. Informațiile 

privind activitatea Consiliului sunt 

integrate în Raportul general privind 

situația în domeniul prevenirii și 

combaterii discriminării, care se prezintă 

Parlamentului până la 15 martie a fiecărui 

an.  Rapoartele tematice nu pot avea un 

termen de prezentare, deoarece acestea se 

întocmesc la necesitate.  

De asemenea, nu poate fi identificat și 

cercul de autorități, cărora li se va remite 

raportul tematic, deoarece obiectul 

rapoartelor tematice poate viza orice 

sferă a vieţii: politică, economică, 

socială, culturală.  

Menționăm că o prevedere asemănătoare  

se regăsește la art. 29 alin. (6) din Legea 

nr. 52 din 3 mai 2014 cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsmanul). 
 

 

 

Ministru                                                             Victoria IFTODI 

 


