
NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților 

societății civile în Consiliul de Integritate  

 

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

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății 

civile în Consiliul de Integritatea (în continuare - Hotărîrea Guvernului nr. 1089/2016) fost 

elaborat de Ministerul Justiției. 

II. Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite prin 

implementarea noilor reglementări 

Prezentul proiect a fost elaborat pornind de la competența Guvernului de a reglementa 

modalitatea de selectare a reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, 

prevăzută la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de 

Integritate (în continuare – Legea nr. 132/2016). 

Prin intermediul proiectului se urmărește redefinirea acestei proceduri, astfel încât să se 

asigure selectarea celor mai potrivite candidaturi din rândul reprezentanților societății 

civile pentru a deveni membri ai Consiliului de Integritate. În prezent, este prevăzut că 

membrii Consiliului din partea societății civile se selectează în urma desfășurării unui 

interviu care ar trebui să releve motivația, experiența, cunoștințele teoretice și aptitudinile 

candidaților în domeniul integrității publice, în prealabil verificându-se corespunderea 

acestor persoane condițiilor stabilite de art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016. Proiectul 

propune schimbarea modalității de desfășurare a concursului prin renunțarea la interviu în 

favoarea unei evaluări a tuturor candidaților în baza unor criterii de bază care să 

evidențieze pregătirea profesională și aspectele etice ale personalității candidaților, precum 

și a unor criterii suplimentare care vor fi stabilite de către Comisia de selectare a 

reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate și publicate odată cu anunțul 

privind desfășurarea concursului (urmând a fi publicată și modalitatea în care va fi evaluată 

corespunderea candidatului fiecărui din aceste criterii (punctajul oferit pentru fiecare din 



aceste criterii)). Evaluarea dată urmează a se realiza în baza informației și materialelor din 

dosarele candidaților. În urma evaluării date, va fi oferit un punctaj final fiecărui candidat 

în baza căruia va fi stabilit învingătorul concursului. În acest sens, nu s-a recurs la o 

stabilire generală și exhaustivă în Regulament a criteriilor evaluării sus-menționate pentru 

a se evita o „rigidizare” excesivă a evaluării date, dar a se oferi o flexibilitate sporită 

Comisiei în procesul de selectare a candidaților, astfel încât acest proces să poată fi adaptat, 

după caz, unor noi provocări și să acopere mai facil unele lacune depistate între timp, fără a 

fi necesară intervenția Guvernului în vederea operării unor modificări în actele sale 

normative. În mod obligatoriu vor fi evaluate la candidați  doar aspectele legate de 

reputația în rândul colegilor (inclusiv autoritatea profesională) și viziunea candidaților cu 

privire la activitatea ce urmează a o desfășura în cadrul Consiliului de Integritate. 

Totodată, prin intermediul proiectului se urmărește a se institui un minim standard de 

calitate cu privire la viitorii reprezentanți ai societății civile în Consiliul de Integritate, în 

acest sens prevăzându-se un prag de trecere în conformitate cu care poate fi declarat 

învingător candidatul cu un punctaj de cel puțin 3 puncte (din 5 maximal posibile).  

III. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Prin intermediul prezentului proiect au fost operate un șir de modificări în cuprinsul 

Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016, care vizează în principal partea a IV-a din 

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate, 

unde este reglementată organizarea și desfășurarea concursului public de selectare a 

reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate. 

Astfel, cu titlu preliminar, se propun unele intervenții în cuprinsul pct. 18, unde sunt 

enumerate actele necesare ce urmează a fi depuse de către candidați. Dintre acestea, cea 

mai semnificativă este abrogarea sbp. 9), candidatul fiind exonerat la etapa de depunere a 

dosarelor de necesitatea de a prezenta un cazier judiciar, urmând ca în locul acestuia să 

menționeze în declarația pe proprie răspundere despre faptul respectării condiției  

prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 132/2016. Urmare a promovării 

concursului, candidatul învingător urmează să prezinte un certificat de cazier detaliat, care, 

în conformitate cu pct. 2 din Instrucţiunile privind ordinea de eliberare a cazierelor 

judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii 



informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul 

ministrului afacerilor interne nr. 353/2016, este un „document oficial în care se 

consemnează faptul prezenţei înscrierilor în Registrul informaţiei criminalistice şi 

criminologice privind tragerea la răspundere penală şi rezultatele examinării cauzelor 

penale, informaţia privind antecedentele penale stinse şi nestinse ale unei persoane, 

precum şi informaţia despre anunţarea în căutare a persoanelor”. Prin această modificare 

a Regulamentului se va asigura o posibilitate mai eficace de verificare a condiției prevăzute 

la art. 12 alin. (3) lit. d) din Legea 132/2016, care stabilește că persoana ce candidează la 

funcția de membru al Consiliului de Integritate trebuie să nu aibă antecedente penale, 

inclusiv stinse, ori să nu fie absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un 

act de amnistie sau de graţiere. Neprezentarea certificatului de cazier detaliat sau 

constatarea neveridicității declarației pe proprie răspundere a candidatului învingător (în 

baza informațiilor din acest certificat) atrage descalificarea candidatului respectiv și 

declararea drept învingător a candidatului imediat următor din tabelul cu punctajul final la 

concurs (urmând ca și în cazul acestuia să fie respectată condiția cu pragul minim de 3 

puncte acumulate). 

Modificări care ar urma să asigure noua formă de evaluare se propun a fi operate și în 

cuprinsul pct. 20, 22, 26, 34 și 35 din Regulament. Modalitatea concretă prin intermediul 

căreia urmează a se realiza această evaluare este descrisă în cuprinsul a 2 puncte noi (26
1
-

26
2
), ce urmează a completa Regulamentul și a punctelor 34 și 35 revizuite. Aceasta nu 

diferă, în esență, de modalitatea prevăzută anterior pentru etapa interviului, diferența 

majoră rezidând în faptul că această nouă evaluare se va realiza strict în baza materialelor 

conținute în dosarele candidaților și nu va implica prezența nemijlocită și interogarea lor. 

Totodată, pentru a se asigura instituirea unui prag minim cu referire la punctajul 

acumulat pentru stabilirea învingătorului concursului, se propune operarea unei modificări 

și în cuprinsul pct. 36 din Regulament.  

IV. Fundamentarea economico-financiară 

      Proiectul nu necesită cheltuieli suplimentare din contul bugetului de stat. 

V. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative 

      Odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect nu va fi necesară modificarea altor 



acte normative. 

VI. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

       În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii Guvernului a fost plasat pe pagina 

web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa 

decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare. 

       Totodată, proiectul a fost remis spre avizare Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciului de Informații și Securitate, Autorității Naționale de Integritate, Consiliului de 

Integritate, Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Centrului Național Anticorupție, 

Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Asociației pentru 

Democrație Participativă ADEPT, Institutului de Reforme Penale, Asociației pentru 

Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrului de Politici și Reforme din 

Moldova. 

      Și-au expus opinia prin aviz, cu unele obiecții și propuneri: Centrul de Resurse Juridice 

din Moldova, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul de Informații și Securitate 

(obiecțiile și propunerile au fost analizate detaliat în tabelul cu sinteză corespunzător (se 

anexează)), iar Ministerul Afacerilor Interne a susținut proiectul fără obiecții și propuneri. 

VII. Constatările expertizei anticorupție 

       Proiectul Legii a fost remis în adresa Centrului Național Anticorupție în vederea 

efectuării expertizei anticorupție, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) și 35 din 

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.  

       În termenul prevăzut pentru realizarea expertizei anticorupție, Centrul Național 

Anticorupție nu a efectuat și nu a remis în adresa autorului raportul de expertiză 

corespunzător, invocând drept temei prevederile art. 28 alin. (4) din Legea integrității nr. 

82/2017 („Expertiza anticorupţie, cu excepţiile stabilite la alin. (2) şi (3), se efectuează de 

către Centrul Naţional Anticorupţie doar asupra proiectului definitivat în baza 

propunerilor şi obiecţiilor expuse în procesul de avizare şi/sau de consultare a părţilor 

interesate. În cazul proiectelor iniţiate de Guvern, acestea se consideră definitivate înainte 

de a fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul iniţiativelor altor categorii de autori 

http://www.justice.gov.md/


– după înregistrarea proiectelor în Parlament.”).  

     Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu 

privire la actele normative, expertiza proiectului de act normativ este efectuată concomitent 

cu avizarea şi consultarea publică, iar în conformitate cu prevederile pct. 190-203 din 

Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, proiectele de 

acte normative ale Guvernului se avizează și se expertizează simultan. 

 

        Ministru                                                        Olesea STAMATE 
 

 


