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Raportul Grupului pentru coordonarea şi monitorizarea Pilonului IV 

al Strategieide reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 

privind gradul de implementare de către instituțiile responsabile a acţiunilor planificate în Planul de acţiuni  

pentru trim. IV al anului 2011 – trim. II al anului 2012  

I. Aspecte generale 

La 25 noiembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Odată cu 

publicarea în Monitorul Oficial nr. 1-6/6 din 06.01.2012 documentul a intrat în vigoare. Adoptarea Strategiei menţionate reprezintă un progres 

esenţial, dat fiind faptul că aceasta are obiectiv general edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi 

responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la 

asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. 

 

La 16 februarie 2012 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei 

pentru anii 2011–2016, instrument important de implementare a Strategiei sus-numite. Publicarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei 

a fost realizată cu o întîrziere semnificativă – abia la 5 iunie 2012, fapt care a tergiversat întreprinderea unor acţiuni stabilite pentru trimestrul I al 

anului 2012, iar unele acţiuni nici nu au fost întreprinse, aşa cum este reflectat în continuarea prezentului raport. Această tergiversare şi irealizări, au 

fost inevitabile, în condiţiile în care autorităţile responsabile desemnate în Planul de acţiuni nu au avut posibilitatea de a-şi planifica activităţile în 

conexiune directă şi potrivit termenelor stabilite de Planul de acţiuni.  

În perioada de raportare (trim.IV 2011 - trim.II 2012) reprezentanţii structurilor de stat şi a societăţii civile au efectuat un şir de activităţi pentru 

implementarea domeniilor specifice de intervenţie care produc rezultatele scontate, cuantificate în indicatori de implementare, contribuind, prin 

urmare, la realizarea direcţiilor strategice care, la rîndul lor, determină progresul în atingerea  obiectivelor specifice şi a obiectivului general. 

Monitorizarea implementării Strategiei și a Planului de acțiuni a permis focalizarea şi armonizarea eforturilor instituțiilor responsabile pentru 

asigurarea respectării angajamentelor asumate de către acestea prin documentele menționate. Mecanismul de monitorizare se articulează în jurul 

acestor două acte legislative și facilitează semnalarea timpurie a unor eventuale întârzieri sau derapaje în aplicarea măsurilor programate. 

În perioada de raportare, analiza gradului de implementare a Strategiei și a Planului de acțiuni a permis evidențiere progreselor și obstacolelor în 

realizarea acțiunilor din Plan. Gradul de realizare a acțiunilor și-a găsit oglindire în informațiile prezentate de instituțiile de resort. Astfel, au fost 

analizate informații parvenite de la 3 instituții responsabile pentru raportare și anume: Ministerul Justiției, Centrul pentru Combaterea Crimelor 
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Economice și Corupției și Institutul Național al Justiției. Informațiile ce țin de implementarea acțiunii, responsabil de implementarea căreia este 

Parlamentul Republicii Moldova, au fost preluate din presă. În ceea ce privește Comisia Națională de Integritate, aceasta fiind la moment 

nefuncțională nu are desemnat un membru în Grupul de lucru și a fost în imposibilitate de a informa vis-a-vis de gradul de implementare a acțiunilor 

de Plan de care este responsabilă. Referitor la APC și APL responsabile de implementarea acțiunii 4.1.2(3), informația nu a fost solicitată întrucît 

termenul la momentul solicitării informațiilor încă nu era depășit și se preconizează solicitarea acestei informații de la CNI care va avea toată 

informația centralizată. 

Informațiile cu privire la gradul de realizare a acțiunilor și măsurile întreprinse pentru realizarea acestora sunt structurate conform documentului 

tipizat și anume a unui tabel, care a fost remis în adresa instituțiilor raportoare.  

Analiza informațiilor prezentate de instituțiile abilitate în domeniu demonstrează rolul important al specialiștilor: calitatea rapoartelor se află în relație 

directă cu nivelul de pregătire, sensibilitate față de subiect al persoanelor responsabile. Cu referire la informațiile parvenite de la instituții, menționăm 

faptul că o mare parte din acestea poartă un caracter informativ, de enumerare a activităților realizate, fără analize a progreselor și obstacolelor 

existente sau dificultăților întîlnite, iar deseori și caracter formal. 

Din informațiile prezentate, practic, nu și-au găsit reflectare aspectele de finanțare a activităților realizate, a resurselor alocate. Doar în una din acestea 

a fost elucidată informația cu privire la susținerea financiară acordată de Ambasada SUA în Republica Moldova, urmare a tratativelor purtate cu 

aceasta. 

Raportul a inclus informații care se referă la situația de facto a celor 14 de acțiuni preconizare a fi realizate în perioada de raportare. Fiecare acțiune 

este abordată separat, stabilind măsurile întreprinse și gradul de implementare, fiind suplinită cu riscurile și dificultățile întîmpinate, propuneri, 

concluzii și recomandări, atunci cînd este necesar. S-a operat cu indicatori cantitativi: numărul de acțiuni, grupuri de lucru create, numărul și 

categoriile de persoane instruite, numărul de cursuri desfășurate, etc. 

Astfel, o privire generală asupra tabloului de atingere a obiectivelor specifice Pilonului IV, ar putea fi reprezentată în felul următor: dintr-un număr 

total de 14 de acțiuni planificate a fi realizate (pentru perioada de raportare):  

 3 (21, 428%) au fost realizate;  

 9 (64,285%) au fost realizate parțial, unele din aceste acțiuni urmează a fi realizate în viitorul apropiat; 

 2 (14,285%) acțiuni nu au fost realizate.   
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Dintre acestea: 

Nivelul de 

realizare a 

acțiunii 

nr. total de 

acțiuni 

(14) 

MJ 

(total - 7 

acțiuni) 

CCCEC 

(total - 2 

acțiuni) 

INJ 

(total - 1 

acțiuni) 

Parlamen-

tul RM 

(total - 1 

acțiuni) 

CNI 

(total - 1 

acțiuni) 

APC,APL 

(total - 1 

acțiuni) 

realizate 3 

(21, 428%) 
1 

(33,333%

) 

1 
(33,333%) 

1 
(33,333%) 

0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

parțial 

realizate 

9 

(64,285%) 
6 

(66,666%

) 

1 
(11,111%) 

0 

(%) 
1 

(11,111%) 
0 

(0%) 
1 

(11,111%) 

nerealizate 2 

(14,285%) 
0 

(%) 
0 

(0%) 
0 

(%) 
0 

(0%)  
2 

(100%)  
0 

(0%)  

În vederea elaborării Raportului intermediar al Grupului de lucru  pentru coordonarea și monitorizarea Pilonului I din Strategie și Planul de acțiuni s-a 

recurs la următoarele acțiuni: 

 colectarea și prelucrarea informației prezentate de instituțiile responsabile; 

 elaborarea draftului raportului intermediar în baza informației prezentate; 

 examinarea și aprobarea proiectului raportului intermediar în ședința Grupului de lucru din 13 septembrie curent; 

 definitivarea raportului intermediar în baza comentariilor, sugestiilor și obiecțiilor membrilor Grupului de lucru; 

 transmiterea Raportului intermediar Grupului de lucru pentru coordonarea implementării Strategiei; 

 plasarea raportului intermediar pe pagina web a Ministerului Justiției. 

Drept bază de lucru a monitorizării au servit mai multe documente: 

 Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;  

 Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016;  

 proiectul Metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016; 

 Rapoartele/informațiile instituțiilor responsabile de implementarea acțiunilor din Strategie și Planul de acțiuni. 
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Au fost formulate propuneri, concluzii, recomadări: 

 alegerea Președintelui CNI și selectarea personalului acesteia; 

 majorarea salariilor tuturor actorilor sectorului justiţiei,  nu doar judecătorilor. 

 alocarea mijloacelor financiare; 

 alocarea spațiilor pentru instruire, etc. 

 

 

II. Aspecte specifice 

 

Nr. de ordine şi 

denumirea 

acţiunii 

 din Planul de 

acțiuni 

Indicatori 

din Planul 

 de acțiuni 

Terme-

nul  

prevăz

ut  

pentru  

realiza

re 

Măsurile întreprinse 

 

Nivelul de 

realizare 

a acțiunii 

Asistența 

recepționată  

în vederea 

realizătii acțiunii 

(în cazul în care 

a existat) 

Dificultăţi, 

riscuri 

Propuneri, 

concluzii, 

recomandări 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.1.1(1) 

Modificarea 

cadrului 

normativ în 

vederea 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. IV 

2012 

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. 392 din 24 august 2012 a fost 

creat un grup de lucru pentru 

evaluarea şi intensificarea 

garanţiilor sociale ale 

Acțiune 

parţial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

Reprezentantul 

Procuraturii 

Generale din cadrul 

Grupului de 

coordonare şi 
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simplificării 

modului de 

calculare a 

salariului şi 

reevaluării 

garanţiilor 

sociale ale 

actorilor din 

sectorul justiţiei 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

judecătorilor.  

 

Grupul de lucru, constituit din 

reprezentanţi ai Ministerului 

Justiţiei, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, 

Ministerului Finanţelor urmează 

să examineze propunerile 

parvenite din partea Preşedintelui 

Curţii Supreme de Justiţiei privind 

sporirea salariilor judecătorilor, să 

analizeze standardele 

internaţionale ale politicii salariale 

pentru actorii din sectorul justiţiei 

şi să elaboreze cadrul normativ în 

vederea simplificării modului de 

calculare a salariului, sporirii 

cuantumului acestuia şi 

reevaluării garanţiilor sociale ale 

judecătorilor. 

 

La momentul întocmirii 

prezentului raport, grupul de lucru 

a elaborat deja versiunea primară 

a proiectului şi urmează ca pînă la 

finele lunii septembrie 2012 să îl 

monitorizare, dl V. 

Coval a invocat 

necesitatea înaintării 

unei recomandări 

Ministerului Justiţiei 

cu referinţă la modul 

de executare a 

acestei măsuri.  

 

Potrivit SRSJ şi 

Planului de acțiuni 

este stabilit că 

majorarea salariilor 

trebuie să fie 

aplicată tuturor 

actorilor sectorului 

justiţiei,  însă nu 

doar faţă de 

judecători. 

(Recomandarea este 

în Anexă la 

prezentul Raport). 
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transmită spre avizare instituţiilor 

interesate. 

4.1.2(1) 

Elaborarea 

proiectului de 

lege  cu privire 

la Comisia 

Naţională de 

Integritate şi a 

proiectului de  

modificare a 

unor acte 

legislative care 

reglementează 

mecanismul de 

verificare a 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate și a 

declaraţiilor de 

interese 

personale,  

mecanismul de 

soluţionare a 

conflictelor de 

interese şi 

Proiecte de 

lege 

elaborate şi 

adoptate 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. I 

2012 

Proiectul de Lege cu privire la 

Comisia Naţională de Integritatea 

fost elaborat şi adoptat prin Legea 

nr. 180 din 19 decembrie 2011. 

 

Proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative, care 

reglementează mecanismul  

de verificare a declaraţiilor cu 

privire la venituri şi proprietate şi 

a declaraţiilor de interese 

personale, mecanismul de 

soluţionare a conflictelor de 

interese şi controlul respectării 

regimului de incompatibilităţi 

impus persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică, judecătorilor, 

procurorilor, funcţionarilor publici 

şi persoanelor cu funcţii de 

conducere a fost adoptat prin 

Legea nr. 181 din 19 decembrie 

2011.  

Acţiune 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 
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controlul 

respectării 

regimului de 

incompatibilităţi 

impus 

persoanelor cu 

funcţii de 

demnitate 

publică, 

judecătorilor, 

procurorilor, 

funcţionarilor 

publici şi 

persoanelor cu 

funcţii de 

conducere 

 

 

4.1.2(2) 

Numirea  

membrilor 

Comisiei 

Naţionale de 

Integritate şi 

selectarea 

personalului 

acesteia 

Membrii 

numiţi şi 

personalul 

selectat 

Trim. I 

– III 

2012 

La data de 22 iunie 2012  

Parlamentul a aprobat 

componenţa nominală a CNI. 

Președintele și vicepreședintele 

acesteia vor fi numiţi în una din 

ședinţele sesiunii de toamnă-iarnă 

a Parlamentului. 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- Dificultăți: 

Au fost 

numiţi doar 

membrii CNI 

nu și 

Președintele 

acesteia, ceea 

ce face CNI 

nefuncțională

. 

------------------- 
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4.1.2(3) 

Desemnarea 

persoanelor 

responsabile de 

colectarea 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri şi 

proprietate şi a 

declaraţiilor de 

interese 

personale în 

cadrul 

autorităţilor 

publice centrale 

şi locale 

Numărul 

persoanelor 

desemnate 

responsabile 

de 

colectarea 

declaraţiilor 

cu privire la 

venituri şi 

proprietate 

şi  

a  

declaraţiilor  

de interese  

personale 

Trim. 

II-III 

2012 

Se preconizează că toată 

informaţia privind persoanele 

desemnate responsabile de 

colectarea declaraţiilor cu privire 

la venituri şi proprietate şi a  

declaraţiilor de interese  personale 

va fi stocată la CNI. Astfel, 

informația necesară va fi solicitată 

de la CNI. 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- Dificultăți: 

Nefuncționali

-tatea CNI. 

------------------- 

4.1.2(4) 

Crearea paginii 

web a Comisiei 

Naţionale de 

Integritate 

Pagina web 

creată şi 

funcţională 

Trim. 

II-III 

2012 

------------------- Acțiune 

nerealizată 

------------------- Dificultăți: 

CNI nu este o 

structură 

funcțională 

------------------- 

4.1.2(5) 

Elaborarea şi 

aprobarea 

instrucţiunii 

Instrucţiune 

elaborată şi 

aprobată 

Trim. 

II-III 

2012 

------------------- Acțiune 

nerealizată 

------------------- Dificultăți: 

CNI nu este o 

structură 

------------------- 



RAPORTUL DE MONITORIZARE SECTORIAL INTERMEDIAR PILONUL IV - PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV 2011- TRIMESTRUL II 

2012 
 

9 
 

privind modul 

de completare a 

declaraţiilor cu 

privire la 

venituri  şi 

proprietate  şi a 

declaraţiilor de 

interese 

personale 

funcțională 

4.1.3(1) 

Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

sancţionării mai 

severe a actelor 

de corupţie, 

inclusiv lipsirea 

celor 

condamnaţi 

pentru corupţie 

de dreptul  

de a beneficia de 

garanţiile 

Proiect de 

modificare 

a cadrului 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 

2012 

Întru executarea măsurilor 

prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru 

elaborarea modificărilor la 

legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în 

vederea sancţionării mai severe a 

actelor de corupţie şi lipsirea celor 

condamnaţi pentru corupţie de 

dreptul de a beneficia de garanţiile 

sociale aferente funcţiilor 

deţinute.  

 

În acelaşi timp, prin Legea nr. 153 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 
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sociale aferente 

funcţiilor 

deţinute 

din 05.07.2012 a fost deja 

prevăzută limitarea garanţiilor 

sociale ale judecători, eliberaţi din 

funcţie pe motive imputabile, vor 

fi lipsiţi de dreptul la pensie 

privilegiată şi la indemnizaţia 

unică de concediere. 

4.1.4(1) 

Elaborarea 

cadrului 

normativ care să 

reglementeze 

interacţiunea şi 

comunicarea 

judecătorului cu 

părţile în proces 

şi cu persoanele 

terţe 

Proiect de 

act 

normativ, 

elaborat  şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 

2012 – 

trim. II 

2013 

Întru executarea măsurilor 

prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru 

elaborarea modificărilor la 

legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv în 

vederea elaborării cadrului 

normativ care să reglementeze 

interacţiunea şi comunicarea 

judecătorului cu părţile în proces 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 
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şi cu persoanele terţe. 

Grupul de lucru urmează ca: 

- pînă la 10 octombrie 2012 va 

elabora versiunea primară a 

pachetului de iniţiative legislative, 

prevăzute în punctul 2 al prezentul 

ordin şi le va remite spre avizare 

instituţiilor interesate; 

- pînă la 25 noiembrie 2012 va 

asigura definitivarea proiectului 

modificărilor legislative, potrivit 

avizelor instituţiilor interesate. 

4.1.4(5) 

Elaborarea 

proiectului de 

lege care să 

reglementeze 

modul de 

aplicare  

a testului de 

integritate  

reprezentanţilor 

sectorului 

justiţiei 

Proiect de 

act 

normativ, 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului  

 

Anul 

2012 

Întru executarea măsurilor 

prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru 

elaborarea modificărilor la 

legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv 

cadrului normativ reglementeze 

modul de aplicare a testului de 

integritate  reprezentanţilor 

sectorului justiţiei. 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 



RAPORTUL DE MONITORIZARE SECTORIAL INTERMEDIAR PILONUL IV - PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV 2011- TRIMESTRUL II 

2012 
 

12 
 

 

Grupul de lucru urmează ca: 

- pînă la 10 octombrie 2012 va 

elabora versiunea primară a 

pachetului de iniţiative legislative, 

prevăzute în punctul 2 al prezentul 

ordin şi le va remite spre avizare 

instituţiilor interesate; 

- pînă la 25 noiembrie 2012 va 

asigura definitivarea proiectului 

modificărilor legislative, potrivit 

avizelor instituţiilor interesate. 

4.1.5(1) 

Efectuarea unui 

studiu privind 

instrumentele de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentul

ui  corupţional 

Studiu 

efectuat şi 

recomandări 

formulate 

Anul 

2012 

Potrivit unui acord încheiat cu 

Ambasada SUA în R. Moldova a 

fost lansat concursul pentru 

selectarea experţilor în vederea 

elaborării unui şir de studii 

prevăzute de Planul de acţiuni 

pentru implementarea SRSJ, 

inclusiv privind instrumentele de 

prevenire a imixtiunii în 

activitatea de înfăptuire a justiţiei 

şi de prevenire a 

comportamentului  corupţional. 

Potrivit termenilor de referinţă, 

studiul urmează a fi efectuat pînă 

Acțiune 

parțial 

realizată 

Ambasada SUA 

în R. Moldova 

----------------

-- 

----------------- 
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la finele anului 2012. 

4.1.5(5) 

Informarea 

societăţii despre 

implementarea 

noilor 

instrumente de 

prevenire a 

imixtiunii în 

activitatea de 

înfăptuire a 

justiţiei şi de 

prevenire a 

comportamentul

ui corupţional 

Numărul 

comunicatel

or de presă 

publicate 

Anii 

2012 - 

2016 

Prin scrisoarea nr. 17/3035 din 

11.07.2012 s-a solicitat informaţia 

de la instituţiile coexecutoare. 

Acțiune 

parțial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 

4.1.5(6) 

Modificarea 

cadrului 

normativ  în 

vederea 

instituirii 

obligaţiei de 

testare cu 

poligraf a 

candidaţilor la 

funcţiile de 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Anul 

2012 

Întru executarea măsurilor 

prevăzute la domeniul de 

intervenţie specifică 4.1 a SRSJ, 

prin ordinul Ministrului Justiţiei 

nr. 418 din 13.09.2012 a fost 

constituit un grup de lucru pentru 

elaborarea modificărilor la 

legislaţie în vederea implementării 

măsurilor anticorupţie, inclusiv a 

cadrului normativ care să 

reglementeze obligaţia de testare 

Acțiune  

parțial 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

----------------- 



RAPORTUL DE MONITORIZARE SECTORIAL INTERMEDIAR PILONUL IV - PERIOADA DE RAPORTARE: TRIMESTRUL IV 2011- TRIMESTRUL II 

2012 
 

14 
 

judecător, 

procuror şi ofiţer 

de urmărire 

penală 

cu poligraf a candidaţilor la 

funcţiile de judecător, procuror şi 

ofiţer de urmărire penală. 

 

Grupul de lucru urmează ca: 

- pînă la 10 octombrie 2012 va 

elabora versiunea primară a 

pachetului de iniţiative legislative, 

prevăzute în punctul 2 al prezentul 

ordin şi le va remite spre avizare 

instituţiilor interesate; 

- pînă la 25 noiembrie 2012 va 

asigura definitivarea proiectului 

modificărilor legislative, potrivit 

avizelor instituţiilor interesate. 

4.2.2(1) 

Elaborarea 

curriculei în 

domeniul eticii 

profesionale 

pentru  

reprezentanţii 

sectorului 

justiţiei 

Curricula 

elaborată şi 

aprobată 

Trim. I 

2012 – 

trim. II 

2013 

În proiectul Planului de studiu 

pentru instruirea continuă în anul 

2013, pentru  instruirea în 

domeniul eticii profesionale, sunt 

prevăzute 2 seminare pentru 50 de 

judecători și 2 seminare pentru 60 

procurori. Totodată, sînt prevăzute 

5 seminare pentru instruirea a 100 

de grefieri, referenţi și specialiști 

Acțiune 

realizată 

(pentru 

perioada de 

raportare) 

INJ Dificultăţi: 

lipsa spaţiilor 

de studii. 

 

Riscuri: 

nealocarea 

mijloacelor 

financiare 

1. Urgentarea 

reparaţiei capitale a 

sediului INJ. 

 

2. Închirierea 

spaţiilor de studii. 
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din cancelarie și arhivă. 

 

După aprobarea Planului de studiu 

vor fi elaborate și curriculele 

respective. 

 

Instituţii responsabile: 

Institutul Naţional al Justiţiei; 

Academia “Ştefan cel Mare” 

preconizate 

în buget 

pentru 

implementare

a SRSJ. 

3. Alocarea 

mijloacelor 

financiare pentru 

organizarea 

seminarelor, inclusiv 

de mai multe zile. 
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4.3.3(1) 

Elaborarea 

proiectului de  

modificare a 

cadrului 

normativ în 

vederea 

reglementării 

instituţiei 

avertizorilor de 

integritate şi 

protecţiei 

acestora 

Proiect de 

lege 

elaborat şi 

remis spre 

examinare 

Guvernului 

Trim. 

IV 

2011 – 

trim. III 

2012 

În conformitate cu Legea privind 

modificarea şi completarea unor 

acte legislative nr.277 din 

27.12.2011, au fost modificate: 

 

1. Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 

2008 cu privire la prevenirea şi 

combaterea corupţiei; 

 

2. Legea nr. 25-XVI din 22 

februarie 2008 privind Codul de 

conduită a funcţionarului public; 

 

3.  Codul contravenţional al 

Republicii Moldova nr.218-XVI 

din 24 octombrie 2008. 

 

Aceste amendamente prevăd 

măsurile de protecţie a 

persoanelor, care informează cu 

bună-credinţă despre comiterea 

actelor de corupţie şi a celor 

conexe corupţiei, a faptelor de 

Acţiune 

realizată 

------------------- ----------------

-- 

------------------ 
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comportament corupţional etc., 

precum şi sancţiunile pentru 

neasigurarea măsurilor de 

protecţie a avertizorilorde de 

integritate.    

 


